اململكة العربية ال�سعودية
وزارة التعل ـ ــيم ال ـعــال ــي
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
عمادة التقومي واجلودة

سلسلة دعم التعلم والتعليم
في الجامعة

8
السرقة العلمية:
ما هي؟ وكيف أتجنبها؟

www.quality.emamu.edu.sa

1434هـ
ردمك978-603-505-107-1 :

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1433،هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة
السرقة العلمية  ..ما هي ؟ وكيف أتجنبها ؟ /.جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة التقويم والجودة  -الرياض ،
1433هـ
20ص.. :سم( -دعم التعليم والتعلم فى الجامعة ؛ ) 8
ردمك978-603-505-107-1 :

 -1النصب واالحتيال
ب .السلسلة
		
ديوي 364٫138

 -2السرقة  -3مكافحة الجريمة ) أ .العنوان
1433 /3418

رقم اإليداع1433 / 3418 :
ردمك978-603-505-107-1 :

�أبنائي ...طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة "�سل�سلة
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�صعاب،
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها
الوطن يف بناء ح�ضارته واقت�صاده.
مدير اجلامعة
�أ .د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

لقد �أرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتط ــويـر واالعـتـمــاد
الأكادميي من "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" �أن تكون
مر�شد ًا بني يدي طلبة اجلامعة ،تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة
وم�صادرها وو�سائطها ومن ثم �صناعتها وتطبيقها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير واالعتماد الأكادميي
�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

ت�أتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات
كثرية ،هدفها امل�ساندة العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالبهم؛
لإجادة التعلم والتعليم ،والرتكيز على نواجته ,مت�شي ًا مع االجتاهات
احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة
د� .أحمد بن يحيى اجلبيلي

السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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تقديم
تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�صادرها والتعليمات ,ون�شرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك
�إدراك ًا منها لقيمة �إ�شراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم ب�أنف�سهم ,ومن �أجل توفري الكثري من �أوقاتهم،
وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال ت َّدخر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية جهد ًا يف مد يد
العون ملن�سوبيها و�أبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�صيل العلمي ,وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوك ًا
وتطبيق ًا ,ليتميز بذلك خريج جامعة الإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�صاديات بالده.
وي�سر اجلامعة �أن تقدم هذه ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية التعلم يف اجلامعة حر�ص ًا منها على
جودة املخرجات� ,إىل جانب جودة العمليات يف العملية التعليمية ،وهذه ال�سل�سلة موجهة ب�شكل خا�ص
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من �أ�ساتذ ٍة وموظفني ،وهي مبثابة �أدلة �إر�شادية تدعم عملية التعليم والتعلم
يف اجلامعة ،وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�صاعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية،
وميكن للطالب �أن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من �أجل تثقيف �أنف�سهم ذاتي ًا.
ومن املنا�سب ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة �أكرث تنظيم ًا بحيث توجه خلدمة �أغرا�ض تعليمية
وبحثية معينة ،فعلى �سبيل املثال :مت ت�صميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف برامج توجيه الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،ويف املحا�ضرات التعريفية يف املكتبة ,ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت
احلاجة.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة طالبهم يف كيفية اال�ستفادة من هذه
الكتيبات ,وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين ،وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت و�إعداد البحوث ،كما ميكن ا�ستخدام بع�ض هذه الكتيبات يف
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات ،و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف �إر�شادهم لتحا�شي الغ�ش
وال�سرقات العلمية.
وتبقى هذه الكتيبات متاحة للأ�ساتذة والطالب للرجوع �إليها عند احلاجة ,وال�ستخدامها يف دعم
م�سرية الطالب الدرا�سية ،فالغر�ض منها تقدمي الإر�شادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل والأمثل ملنا�شط
اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من �أجل التعلم املنتج واملفيد.

السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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تمهيد
يتناول هذا الكتيب الأمانة العلمية ،ويبني �أهمية �أن يكون الطالب �أمين ًا؛ يف�صح
دائم ًا عما �إذا كان ا�ستخدم عمل �شخ�ص �آخر.
ويتوقع �أن يكون لدى طالب جامعة الإم��ام قدر عال من امل�س�ؤولية والأمانة
العلمية ،وتعتمد الدرجات العلمية يف اجلامعة على �أمانة العمل املقدم من الطالب
لنيل الدرجة.

وال�سرقة العلمية هي م�صطلح ي�ستخدم لو�صف الطالب الذي يغ�ش ،بانتحاله
�أفكار ًا �أو معلومات من �أنا�س �آخرين ويزعم �أنها له .وال�سرقة العلمية والأ�شكال
الأخرى من الغ�ش تعدها اجلامعة �أمر ًا خطري ًا .فمن ي�ضبط من الطالب وقد انتحل
من غريه ف�إنه يحال �إىل جمل�س ت�أديبي� ،أو رمبا يف�صل من اجلامعة.
ويهدف هذا الكتيب �إىل �شرح مفهوم ال�سرقة العلمية وكيفية جتنبها ،فهو دليل
عملي يغطي املو�ضوعات التالية:
 .1ما ال�سرقة العلمية؟
 .2ملاذا تعد ال�سرقة العلمية خملة بالأمانة؟
 .3ما الأنواع املختلفة لل�سرقة العلمية ؟
 .4كيف يكت�شفها الأ�ستاذ؟
 .5كيف �أجتنب ال�سرقة العلمية؟
 .6ماذا يحدث لو مت �ضبطي؟

السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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اجعل هذا الكتيب مر�شد ًا لك لتتعلم كيف ت�ستفيد من �أعمال غريك ب�صورة
�صحيحة ،ففي معظم احل��االت ،يكفي جمرد ذكر م�صدر املعلومات حتى تعطي
الف�ضل للكاتب الأ�صلي .ويف واقع الأمر ،يقوم الأ�ساتذة بالت�شجيع على الرجوع �إىل
ما كتبه �أ�شخا�ص �آخرون .ف�إذا اعرتفت ب�أعمال امل�ؤلفني الآخرين ف�ستكون قادر ًا
على �إظهار فهمك للمو�ضوع والإثبات لأ�ستاذك �أنك قر�أت وا�ستوعبت املادة ب�شكل
�صحيح.
حتقق دائما من �أ�ستاذك حول الإج���راءات ال�صحيحة للإ�شارة �إىل �أعمال
الآخرين وما هو امل�أمول .والأمانة هي �أف�ضل �سيا�سة!

 )1ما السرقة العلمية؟
ال�سرقة العلمية �أو االنتحال هي� :أي �شكل من �أ�شكال النقل
غري القانوين .وتعني �أن ت�أخذ عمل �شخ�ص �آخر وتدعي �أنه
عملك .وهو عمل خاطئ �سواء كان متعمد ًا �أو غري متعمد.
فاملتوقع من كل طالب �أن يقتفي �أث��ر املعلومات ويكون على
دراية حني ي�ستخدم عمل �شخ�ص �آخر.

أ 0أمثلة من السرقة العلمية:
ميكن �أن تعظم ال�سرقة العلمية �أو ت�صغر .و�أعظم مثال عليها هو عندما ين�سخ طالب فقرة ب�أكملها �أو
مادة من الإنرتنت ويدعي �أنها له .و�أ�صغر مثال هو �أن ين�سخ جملة كما هي مكتوبة بال�ضبط يف امل�صدر
دون ا�ستخدام "عالمات االقتبا�س" وذكر امل�صدر.
ودونك بع�ض الأمثلة ال�شائعة من ال�سرقة العلمية:
  نقل معلومات من الإنرتنت ون�شرها يف مكان �آخر دون حتري اال�ست�شهاد ال�سليم.
 ا�ستخدام �صياغة من مواد من�شورة (مبا يف ذلك املواد املتاحة على �شبكة الإنرتنت) دون ا�ستخدام
عالمات االقتبا�س �أو ذكر امل�صدر.
 ت�سليم مقال قد مت نقله ب�أكمله �أو جزء منه.
 �إعادة �صياغة �أفكار �أو معلومات من مواد من�شورة �أو م�سموعة دون ذكر امل�صدر.
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 نقل نف�س الكلمة من ن�ص كتبه �شخ�ص �آخر.
 ا�ستخدام �صورة �أو ر�سم �أو �صوت �أو فكرة ل�شخ�ص �آخر دون اال�ست�شهاد املنا�سب.
 �شراء ن�ص من �شخ�ص �آخر وا�ستخدامه على �أنه لك.
 تقدمي �أفكار يف نف�س ال�شكل والرتتيب كما هي معرو�ضة يف امل�صدر دون اقتبا�س.
 جعل �شخ�ص �آخر (طالب �أو �أ�ستاذ �أو طالب يف م�ستوى �أعلى) يكتب بحث ًا من �أجلك ومن ثم ت�سلمه
على �أنه بحثك.
و�سواء قمت بت�سليمه للأ�ستاذ �أو ن�شرته على مدونتك ،فال�سرقة العلمية خمالفة
للقانون يف اململكة العربية ال�سعودية ومعظم الدول الأخرى.

ب0لماذا يلجأ الطالب للنقل واالنتحال؟
هناك الكثري من الأعذار التي ي�ستخدمها الطالب لتربير االنتحال ،ك�أن يقول
على �سبيل املثال:
 "مل �أعرف كيف �أقول ذلك ب�أ�سلوبي".
 "الإنرتنت جمال مفتوح وعام ولذلك ا�ستخدمت املعلومات التي وجدتها".
 "�أردت �أن �أح�صل على درجة �أف�ضل".
 "�أردت �أن اظهر لأ�ستاذي كم �أنا طالب جيد".
 "مل �أفهم هذا الواجب".
 " املفردات التي لدي لي�ست غنية مبا فيه الكفاية".
 "لي�س لدي الوقت للقيام بكل هذه الأعمال لهذه املقررات الكثرية".
 "يتوقع مني والداي �أن �أح�صل على �أف�ضل الدرجات".

كل هذه األعذار غير مقبولة:
ال يفهم العديد من الطالب معنى االنتحال (ال�سرقة العلمية) بكل �أ�شكاله
املختلفة .فالكثري يفهمون �أنه من اخلط�أ �شراء �أو ا�ستخدام بحث علمي كتبه �شخ�ص
�آخر .ومعظمهم يفهمون �أن "ا�ستعارة" بحث من �أحد الأ�صدقاء وتقدميه على �أنه
من �صنع الطالب �أمر غري �شريف .ومع ذلك ،يلتب�س على كثري من الطالب متطلبات
اال�ست�شهاد مبعلومات من م�صادر �أخرى.
السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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 )2لماذا تعد السرقة العلمية مخلة
باألمانة؟
أ 0األمانة في الدراسات الجامعية:

هناك �سببان رئي�سان العتبار ال�سرقة العلمية �أمر ًا خطري ًا
يف البيئة الأكادميية:
1 .1يعمل الكتاب واملبدعون بجد لتقدمي �أعمال �إبداعية،
فهم ي�ستحقون �أن يكون لهم الف�ضل.
2 .2ويريد الأ�ساتذة �أن يعرفوا �أن الطالب يفهمون ما
يدر�سونه ويبحثونه .والنقل عادة ال يتطلب جهد ًا وال
فهم ًا للمادة املنقولة مبا يكفي.
وتتوقع جامعة الإمام الأمانة العلمية من قبل �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب ،ويقع على عاتق كل كلية م�س�ؤولية تعريف
الطالب مب�س�ؤوليتهم.

ب 0فوائد األمانة:

�أن تكون طالب ًا �أمين ًا يعني �أن تكون م�س�ؤو ًال عن معلومات و�أفكار الآخرين ،وت�شري �إىل م�صادر املعلومات.
واال�ست�شهاد يعني �أن نقتب�س من �أنا�س �آخرين �أو م�صادر معلومات يف منت البحث.

والإ�شارة املرجعية يعني �أن نذكر امل�صدر (مثل كتاب �أو مقال يف جملة علمية) حتى يتمكن القراء
من العثور على نف�س املعلومات التي ا�ستخدمناها.
و�إليك بع�ض فوائد االعرتاف ب�أعمال الآخرين:
 نرجع الف�ضل للآخرين على الأفكار واملعلومات التي قدموها.
 نقدم للقراء م�صادر املعلومات حتى يتمكنوا من معرفة مكانها ودرا�ستها.
 نبني للآخرين ما نعرفه ،وكيف ا�ستفدناه من �أعمال الآخرين.
 نظهر للأ�ستاذ �أننا قر�أنا �أعمال الآخرين يف املجال الدرا�سي ،وا�ستخدمنا هذه املعلومات لتكوين
فهمنا اخلا�ص.
 نثبت �أننا نحرتم جمتمعنا العلمي (على �سبيل املثال ال�شريعة ،الهند�سة) ونقدر الإ�سهامات املعرفية
التي قدمها غرينا.
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الطالب الأمني هو الذي...
يظهر االقتبا�س �أو �إعادة ال�صياغة امل�أخوذة من
كاتب �آخر.
يعيد �صياغة �أعمال الكتاب الآخرين حتى يجعلها
�سهلة الفهم للقارئ ويلفت انتباهه �إىل النقاط
املهمة ،مع الإ�شارة �إليهم.

مثال
يبني الأن�����ص��اري (1417ه�����ـ� )24:أن ه��ن��اك عدة
�ضوابط حتدد االختيار ال�صحيح مل�شكلة البحث يف
العلوم ال�شرعية.
ت�ؤكد درا�سة املغام�سي (1411ه���ـ) على �أن تالوة
القر�آن الكرمي وحفظه لها �أث��ر يف تنمية مهارات
القراءة والكتابة ،مما مكن التالميذ يف مدار�س
حتفيظ القر�آن الكرمي من احل�صول على درجات
�أعلى من متو�سط �أقرانهم يف املدار�س العادية.

يظهر كيف ا�ستفاد من عمل الكتاب الآخرين يف
تكوين ر�أيه.

�أتفق مع الأن�صاري (1417ه����ـ� )23:أن االرجتال
والتلقائية غري الواعية يف معاجلة �ش�ؤون احلياة من
مظاهر غياب املمار�سة املنهجية.

ي�ست�شهد ب�أعمال الآخرين وي�شري �إليها كمراجع.

�صحيح البخاري ،املطبعة ال�سلفية ،القاهرة ،الطبعة
الأوىل1400 ،هـ.

الطالب الأمناء هم دائم ًا على دراية بكيفية اال�ست�شهاد ال�صحيح بعمل الغري ،وي�شريون �إىل م�صادر
املعلومات ،و�سيكون �أدا�ؤهم �أف�ضل من الطالب غري الأمناء.

نصيحة للطالب :احتفظ بسجل يحتوي على عناوين اإلنترنت
�إذا نقلت من الإنرتنت ،فدائما �أنقل العنوان �أي�ض ًا حتى �أعرف من �أين ح�صلت عليه .وبهذه الطريقة
�أ�ستطيع �أن �أ�شري �إىل امل�صدر �إذا قررت ا�ستخدام املعلومة.

السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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 )3ما األنواع المختلفة للسرقة
العلمية؟
أ  0أخذ معلومات دون بيان المصدر:
من �أنواع ال�سرقة العلمية ال�شائعة �أن ي�أخذ الطالب �أفكار
�شخ�ص �آخر وال ين�سبها لهذا ال�شخ�ص ،كالآتي:
يكتب الطالب� :أرى �أن من �أ�صعب الأزمات التي تعاين منها
الأمة اليوم هي غياب العقل املنهجي.

وال�����ص��واب �أن يكتب الطالب م��ث ً
�لا� :أت��ف��ق م��ع الدكتور
الأن�صاري �أن من �أ�صعب الأزمات التي تعاين منها الأمة

اليوم هي غياب العقل املنهجي.

ب  0نقل عمل قام به طالب آخرون:
يعتقد بع�ض الطالب انه ال حرج يف ن�سخ عمل �شخ�ص �آخر ،فقد يقولون "هذا �صديقي ،ونحن ن�ساعد
بع�ضنا للح�صول على درجة جيدة".
ن�سخ عمل طالب �آخر يعد خيانة علمية .فمن اخلط�أ �أن تقدم عمل طالب �آخر على �أنه عملك للح�صول
على ف�ضل ل�شيء مل تفعله ،هذه خيانة.
ال حرج يف تبادل املعلومات والتحدث مع الآخرين حول الواجبات املكلف بها .فرمبا جتد على �سبيل
املثال كتب ًا مهمة �أو مواقع �إنرتنت مفيدة ميكنك م�شاركتها مع طالب �آخر ب�شرط �أن يقوم كال منكما
بالإ�شارة �إىل م�صدر املعلومات والكتابة كل على حدة.

ج  0أن تدفع ما ًال لشخص آخر ليقوم بالعمل:

�إن دفع املال ل�شخ�ص �آخر لكي يكتب نيابة عنك يعد خيانة علمية ،فعادة ما يقوم الذين يتقا�ضون �أجر ًا
للقيام بالكتابة بد ًال عن الآخرين ب�أخذ املعلومات من م�صادر دون توثيقها .وهذا �شكل من �أ�شكال ال�سرقة
العلمية املزدوجة ،لأنك مل ت�سلم عم ًال قمت به ،ولأن ال�شخ�ص الآخر الذي كتب املو�ضوع مل يوثق كتابته.
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ال تنخدع بهذا العمل! فهذا النوع من ال�سرقة العلمية له عواقب وخيمة ،فرمبا تطوي اجلامعة قيد
الطالب الذي يغ�ش بهذه الطريقة لف�صل �أو �أكرث� ،أو تف�صله نهائي ًا.

د 0النقل من اإلنترنت:

�إن توافر املعلومات الإلكرتونية بهذا الكم الهائل يغري كثري ًا من الطالب على ا�ستخدام هذه املعلومات
وادعاء �أنها لهم ،فا�ستخدام خا�صية "الق�ص والل�صق" يجعل نقل املعلومات من �شبكة الإنرتنت �أمر ًا
�سه ًال ،كما �أنه من ال�سهل �أي�ض ًا �أن تفقد عنوان املوقع الذي ح�صلت منه على املعلومات.
والنقل من الإنرتنت دون ذكر الكاتب �أو �إعطاء م�صدر املعلومات يعد �سرقة علمية ،وال يختلف عن
النقل من كتاب �أو مقال يف جملة علمية دون الإ�شارة �إىل املرجع.
كما �أنه ي�سهل على الأ�ساتذة �ضبط الن�سخ من الإنرتنت ،فالأ�ساتذة الذين ي�شكون �أن هناك انتحا ًال
ميكنهم البحث ب�سهولة يف الإنرتنت با�ستخدام نف�س ال�صياغة.
ويعتقد بع�ض النا�س �أن املعلومات على �شبكة الإنرتنت هي "جمال مفتوح وعام" .يعني �أنها جمان ًا
ومتاحة للجميع .وهذا لي�س �صحيح ًا! فمعظم املحتوى على الإنرتنت ،مبا يف ذلك ال�صور ،حممي مبوجب
حقوق الت�أليف .فعليك �إرجاع الف�ضل للكاتب �أو امل�صمم بذكر م�صدر املعلومات.
وال فرق بني ن�ص يظهر على الإنرتنت ون�ص يف كتاب �أو �صحيفة .فكل ما يكتبه �شخ�ص �آخر ،مبا يف
ذلك الربيد الإلكرتوين ،حممي مبوجب حقوق الت�أليف.
تعد ال�شبكة العنكبوتية العاملية جمتمع ًا دولي ًا يف زيادة مطردة .ومن املهم لنا جميعا �أن نكون �أع�ضاء
�أمناء يف هذا املجتمع الدويل من خالل عدم ن�سخ �أعمال الآخرين دون توثيقها.
وتعترب ال�صور والن�صو�ص املن�شورة على الإنرتنت ملكية فكرية لأ�صحابها .ف�إذا �أتاح �شخ�ص ما مادته
فال بد من �إعطاءه ف�ضله.

السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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 )4كيف يكتشفها األستاذ؟
من ال�سهل على الأ�ساتذة التحقق من �سرقة الطالب العلمية ،فهناك برامج للتحقق عما �إذا حدث ن�سخ
ن�صو�ص من الإنرتنت �أم ال .وميكن للأ�ستاذ �أي�ضا �أن يكت�شف ما �إذا كان هناك نقل من الإنرتنت مبجرد
البحث عن جملة �أو جمموعة كلمات .ومعظم الأ�ساتذة يقر�ؤون كتب ًا وجمالت علمية وتقارير ومقاالت على
الإنرتنت ،فهم يعرفون ما يكتب يف جماالت تخ�ص�صهم ،وهم يف الوقت نف�سه ،قد قاموا بقراءة الكثري
من البحوث التي كتبها طالب �آخرون ،فلديهم فكرة جيدة عما �سيكتبه الطالب.
وت�ستند معظم كتابات الطالب على كتبهم املقررة والقراءات التي كلفوا بها واملحا�ضرات .وكلها
ت�ستعمل مفردات وتراكيب للجملة م�شرتكة .و�إذا وجد الأ�ستاذ �أن جزء ًا من بحثك ي�شذ عن بقيته فقد
ي�ساوره ال�شك.
وي�شرتك بع�ض الأ�ساتذة والكليات والأق�سام يف املواقع التي تقدم خدمة مكافحة ال�سرقة العلمية.
حيث يتمكنون من مقارنة البحوث املقدمة مع ما مت ن�شره على �شبكة الإنرتنت يف جميع �أنحاء العامل ،ويف
املجالت العلمية الإلكرتونية وقواعد البيانات .وهذا يعطي "ح�صر ًا " للعبارات التي تبدو �أنها منقولة.

نصيحة للطالب :اسأل األستاذ عن كيفية كتابة المراجع
طلبت من �أ�ستاذي �أن يخربنا عن كيفية كتابة املراجع ،ف�شرح لنا هذا الأمر يف املحا�ضرة التالية ووزع
علينا �أوراق ًا عن كيفية توثيق املراجع بالطريقة ال�صحيحة.
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 )5كيف أتجنب السرقة العلمية؟
لي�س من ال�صعب جتنب ال�سرقة العلمية ،ففي حقيقة الأمر ،توثيق ما
كتبه الآخرون �أ�سهل من نقله يف �أغلب الأحوال .ف�إذا كنت منظم ًا
ولديك ع��ادات عمل حميدة فلن حتتاج �إىل ال�سرقة العلمية،
و�إليك بع�ض االقرتاحات.

أ  .اطلب من أستاذك مناقشة موضوع
توثيق المراجع:
لو كنت تعلم ما هو املطلوب ،فيمكنك اتباع الإج��راءات للت�أكد من �أنك تقوم بذلك ب�شكل
�صحيح .فهذا �سيوفر الكثري من الوقت و�سوف يحقق لك الفر�صة للح�صول على درجات �أكرث على الأرجح.

ب  .اطلب من أستاذك مناقشة موضوع السرقة العلمية:
ت���ع���رف يف وق�����ت م��ب��ك��ر م����ن ال��ف�����ص��ل ال����درا�����س����ي ع���ل���ى ال���ل���وائ���ح وال���ع���ق���وب���ات اخل��ا���ص��ة
ب��ال�����س��رق��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ،ف��ق��د ي�����س��م��ح ب��ع�����ض الأ����س���ات���ذة ب�����إع����ادة ك��ت��اب��ة امل���و����ض���وع ل��ك��ن �أغلبهم
ال ي��ر���ض��ى ب���ذل���ك .وع������ادة م���ا ي���ك���ون ه���ن���اك ل���وائ���ح يف ال��ك��ل��ي��ة �أو ال��ق�����س��م يف ه����ذا ال�������ش����أن.

ج  .احتفظ بعناوين اإلنترنت:
ان�سخ العناوين على الفور قبل �أن تفقدها ،وقم بكتابتها واالحتفاظ ب�سجل لها ،و�إليك مثال على ذلك:
عنوان املوقع

ا�سم ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة

http://en.wikipedia.org/
wiki/Global_warming

Wikipedia

ملحوظات على املوقع
ي�شرح ارتفاع حرارة الكون
و�أ�سبابها الرئي�سة

السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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د  0تصفح المواقع والوثائق بعناية:

دقق يف العنوان لأنك رمبا قد تكون تابعت رابط ًا ملوقع خمتلف .وكثري من الوثائق املن�شورة على
الإنرتنت ال ت�شري بو�ضوح �إىل م�صدر املعلومات ،فاحر�ص �أن تنقر فوق «من نحن» ( )About Usلتعرف
من�شئ �أو راعي هذا املوقع ،وميكن كتابة راعي املوقع يف جزء املراجع اخلا�صة بك ،كما يف املثال التايل:
جمعية علم النف�س الأمريكية .)2001( .املراجع الإلكرتونية .م�أخوذة من
http://www.apastyle.org/elecref.html

هـ  0قم بنسخ ولصق التفاصيل في «وثيقة الملحوظات»
الستخدامها الحق ًا:
ان�سخ ن�ص املوقع وعنوانه يف وثيقة ميكنك ا�ستخدامها يف وقت الحق لكتابة واجبك ،وبهذه الطريقة
ميكنك تتبع م�صدر املعلومات.

و  0استخدم محرك بحث للتحقق من عملك:
�إذا قمت بكتابة جملة �أو فقرة يف حمرك بحث مثل  Googleف�سوف يقوم بالبحث عن هذه الكلمات ،و�إذا
و�ضعت عالمات اقتبا�س حول بع�ض «اجلمل �أو العبارات الرئي�سة» التي ا�ستخدمتها يف بحثك ،ف�إنه �سيتم
البحث عن العبارة بال�ضبط بد ًال من كل كلمة على حدة يف العبارة ،و�إذا وجدت نتائج فيمكنك اتباع الروابط
للتحقق مما �إذا كانت املعلومات من م�صدر �آخر .والهدف هو الت�أكد من توثيق امل�صادر ب�شكل �صحيح.

نصيحة للطالب :قم بالبحث في محركات البحث عن
سؤال المقال.
�أقوم بالبحث يف حمركات البحث عن �س�ؤال املقال ،مثل :ما اجلدل الرئي�س حول �أ�سباب ارتفاع حرارة
الكون؟» وهذا يعطيني خيط ًا للمكان الذي �أجد فيه املعلومات ،ف�أقوم بن�سخ العنوان وكتابة نبذة عن كل
موقع ،فت�ساعدين هذه القائمة تتبع م�صادر املعلومات ،وي�سهل علي توثيق املراجع ملقايل .
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ز  .فكر فيما يذكر:
فكر فيما تقر�أ .فبهذه الطريقة ميكنك �أن ت�صل �إىل ا�ستنتاجاتك .فمن الأف�ضل �أن تتمعن يف الأ�شياء
لنف�سك ،ولي�س ملجرد نقل املعلومات والأفكار من الآخرين.

ح  .قم بتدوين الملحوظات أثناء البحث:
احتفظ بامللحوظات التي تظهر ما �أوجزته واالقتبا�سات املبا�شرة ،ك�أن ت�ستخدم عالمات االقتبا�س
�أو لون خمتلف لالقتبا�سات املبا�شرة .فلو احتفظت مبلحوظات جيدة فلن ت�ضطر �إىل التخمني بعد ذلك
يف كون الكالم لك �أو ل�شخ�ص �آخر؛ قم بكتابة ا�سم امل�ؤلف ،وعنوان الكتاب ،ومعلومات الن�شر قبل البدء
يف تدوين امللحوظات؛ قم بذلك مع كل م�صدر ت�ستخدمه� ،سواء كان موقع �إنرتنت� ،أو كتاب ًا� ،أو مقا ًال يف
جملة علمية.

ط  .قم باإلشارة المرجعية لعمل اآلخرين دوم ًا:

يجب عليك �أن ت�شري �إىل املرجع يف كل مرة ت�ستخدم مفهوم ًا �أو فكرة لكاتب �آخر ،حتى ولو كتبتها
ب�أ�سلوبك (�إع��ادة ال�صياغة) .وعليك الإ�شارة �إىل االقتبا�سات املبا�شرة �أي�ضا («ما يقوله الآخرون»)
واجلداول ،والأ�شكال ،والر�سوم البيانية ،وحتى ال�صور.
تعرف على نظام التوثيق الذي يف�ضله �أ�ستاذك ،وغالبا ما يتم �إعطا�ؤك هذه املعلومة يف بداية املقرر،
�أو يتم �إدراجها يف خمطط املقرر ،فهناك طرق خمتلفة لكتابة املراجع �سوا ًء كانت كتب ًا� ،أم ف�صو ًال من
كتب� ،أم مقاالت يف جملة علمية� ،أم كتب ًا �إلكرتونية� ،أم مواقع �إنرتنت� ،أم غريها.
وميكن للمكتبة �أن ت�ساعدك يف كتابة املراجع ب�صورة �صحيحة ،فا�س�أل �أمني املكتبة عن املعلومات
حول طريقة ا�ستخدام نظام توثيق املراجع املطلوب ،فلديهم بع�ض املن�شورات والكتب التي تبني الطريقة
ال�صحيحة لعمل ذلك.

ي) تعلم كيف تقتبس كالم اآلخرين أو تعيد صياغته أو توجزه:
يعني االقتبا�س �أن «ت�ستخدم كالم �شخ�ص �آخر ن�ص ًا» .

ويق�صد ب�إعادة ال�صياغة �أن ت�ستخدم كلماتك يف التعبري عن �أفكار الآخرين.
�أما الإيجاز فيعني �أن ت�شرح باخت�صار �أفكار ومعلومات �شخ�ص �آخر.

السرقة العلمية :ما هي؟ وكيف أتجنبها؟
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و�أحيان ًا ال يت�ضح لل�شخ�ص متى يجب االقتبا�س �أو �إعادة ال�صياغة �أو الإيجاز ،ودونك جدو ًال يعينك
على حتديد الطريقة املثلى � -إن �شاء اهلل:
متى يجب علي �أن:
�أوجز
�أعيد ال�صياغة
�أقتب�س
�إذا ر�أيت �أن كالم امل�ؤلف لي�س كله
�إذا ر�أي��ت �أن كل ما يكتبه امل�ؤلف �إذا ر�أي��ت �أن كالم امل�ؤلف ي�صعب �ضروري ًا ،ك�أن ي�ضرب امل�ؤلف �أمثلة
�أو يقدم �شرح ًا ال حتتاج لإدراجه يف
على القراء فهمه.
مهم ًا.
الن�ص اخلا�ص بك.
�إذا كان االقتبا�س لن يطيل مقالك �إذا �أردت �أن تبني للقارئ �أنك تفهم �إذا ك����ان االق��ت��ب��ا���س �أو �إع����ادة
ال�صياغة �ستطيل الن�ص كثري ًا
امل�ؤلف ب�شكل �صحيح
�أو بحثك كثري ًا
�إذا مل تكن قد ا�ستخدمت اقتبا�سات
كثرية

مقتب�س من:
www.mohawkcollege.ca/Discover/Help/CommCentre/helpfulFactSheets.html
Created by: Theresa Merwin, The Communications Centre September 23, 2010

ويف الفقرة التالية �أمثلة لالقتبا�س و�إعادة ال�صياغة والإيجاز.
 )1االقتبا�س املبا�شر:

«يتطلب التعلم الن�شط يف القرن احلادي والع�شرين �أن يكون الطالب منخرطني بفاعلية يف عملية
التعلم ،ويتولون م�س�ؤولية تعلمهم .فاجلوانب الرئي�سة للتعلم يف القرن احلادي والع�شرين هي حمو الأمية
الرقمية ،و التوا�صل مع الآخرين والتفكري الناقد ،وا�ستخدام �أدوات الإنتاجية»� ،2010 Smith( .ص )4
ب) �إعادة ال�صياغة:

يرى � )2010( Smithأن التعلم يف القرن احلادي والع�شرين يجب �أن يركز على م�شاركة الطالب
بفاعلية يف التوا�صل ،وحمو الأمية الرقمية ،والتفكري الناقد ،وكيفية ا�ستخدام �أدوات الإنتاجية.
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ج) الإيجاز :

يحدد � )2010( Smithأربعة �أبعاد رئي�سة للتعلم الن�شط يف القرن احلادي والع�شرين.

والطريقة املثلى ال�ستخدام �إعادة ال�صياغة هو �أن تبني بو�ضوح كيف تدعم املعلومات والأفكار التي
�أخذتها من الكتاب الآخرين الق�ضايا التي تطرحها يف بحثك .فكن وا�ضح ًا حول �أفكارك وما تريد قوله،
وا�ستخدم الكتابات ال�سابقة لتدعم ما تقوله.
د) ا�ستخدم مدقق ال�سرقة العلمية:

عندما ت���ؤدي واجب ًا كتابي ًا فعليك �أن تكون ح��ذر ًا يف طريقة ا�ستخدامك لكالم الكتاب الآخرين
و�أفكارهم ومعلوماتهم ،فهناك الآن برامج ومواقع �إنرتنت ميكنها م�ساعدتك على التحقق من عملك
لك�شف ال�سرقة العلمية.
وميكنك ا�ستخدام هذا الربنامج للت�أكد من عملك ،وهذا مفيد خا�صة لو كنت غري مت�أكد �أن بع�ض
الأفكار واملعلومات الواردة يف بحثك �أتت من م�صادر �أخرى .حتى لو عزمت �أن تكون �أمين ًا فمن ال�سهل �أن
تفقد م�صدر املعلومات بحيث ال تدري �أنك ت�ستخدم ما كتبه �شخ�ص �آخر.
وهناك موقعان من املواقع املجانية امل�شهورة التي ميكن �أن ت�ساعدك على التحقق من وجود ال�سرقة
العلمية وهي:
http://www.ThePlagiarism.com

يقدم لك هذا املوقع فح�ص ًا كام ًال لل�سرقة العلمية ،حيث حت�صل على تقرير �شامل تتمكن من خالله
من مراجعة �أي جزء كان ينبغي �أن ت�شري فيه �إىل كاتب العمل.
www.PlagiarismChecker.com

يتيح لك هذا املوقع فح�ص عبارات من مقالك ويربطك بنتائج البحث يف �صفحة  .Googleو�ستجد يف
ال�صفحة قائمة مبواقع الإنرتنت التي حتتوي على عبارة �أو �أكرث من التي مت فح�صها.
وت�ساعدك برامج فح�ص ال�سرقة العلمية على اكت�شاف ما �إذا كان هناك معلومات �أخرى متعلقة
باملو�ضوع ،ومن ثم ميكنك ا�ستخدام هذه املعلومات لتح�سني حمتوى مقاالتك.
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 )6ماذا يحدث لو تم ضبطي؟
�إذا ثبت �أنك قمت بال�سرقة العلمية ،فقد تفقد جميع الدرجات املخ�ص�صة لواجب املقال� ،أو رمبا
تر�سب يف املقرر ككل� ،أو يطوى قيدك يف اجلامعة؟
وميكن �أن تكون عقوبة ال�سرقة العلمية قا�سية جد ًا ،فبع�ض الأ�ساتذة رمبا يعطيك فر�صة �أخرى �إذا مت
ذلك عن غري ق�صد ،ولكن ال�شيء الأكيد هو �أن كثري ًا من الأ�ستاذة �صارمون يف هذا ال�صدد وال يقبلون
�أي عذر.
و�إليك بع�ض العقوبات التي قد ترتتب على ال�سرقة العلمية:
 الف�صل من اجلامعة.
 طي القيد لف�صل �أو �أكرث.
 الإنذار الر�سمي .
 فقدان احرتام الأ�ستاذة والطالب الآخرين .
 �إعادة كتابة جميع الواجبات ال�سابقة .
 الر�سوب يف الواجب املقدم .
 الر�سوب يف املقرر .
 �إعادة بع�ض املقررات .
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�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة

الخالصة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 1اعرف من �أ�ساتذتك الأ�سلوب الذي يرغبون �أن ت�ستخدمه يف الإ�شارة لعمل الآخرين.
2احذر من الأنواع املختلفة لل�سرقة العلمية و تعلم كيفية جتنبها.
3قم بتطوير عادات عمل جيدة حتى تتمكن دائم ًا من تتبع م�صدر املعلومات وتوثيقها بطريقة
�صحيحة.
4فكر فيما يكتب وتو�صل �إىل ا�ستنتاجاتك ،والتكن جمرد ناقل للمعلومات والأفكار من الآخرين.
5تعلم كيف تعيد ال�صياغة ،وتقتب�س ،وتلخ�ص �أعمال الآخرين.
6ا�س�أل �أمني املكتبة �أن ي�ساعدك يف تعلم كتابة املراجع بطريقة �صحيحة.
7ا�ستخدم حمرك بحث �أو فاح�ص ال�سرقة العلمية حتى تت�أكد �أنه مل يتم نقل ما كتبته من م�صادر
�أخرى.
�8أثبت �أنك تت�سم بالأمانة العلمية و�أعط الف�ضل لأعمال الآخرين.

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق،،،
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