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الجامعات من متمثمة فى سعى العديد جديدة ة ظاىرة يتشيد الساحة العممية الجامع

 بل وبعض الكميات ومجالس ادارات العديد من المجبلت والدوريات العممية الى االعبلن عن
اجراءات عممية وتقنية لكشف  بتقديم خدمة كشف االنتحال والنزاىة االكاديمية من خبللالقيام 

تطبيقا لمل اشترطو االنتحال والسرقات العممية مدعية بان لديو اكبر قاعدة بيانات فى العالم ، 
تمك ، بالتقدم ببحوثو الى ضرورة قيام المتقدم لمترقية بالمجمس االعمى لمجامعات فى مصر 

ن المكتبة الرقمية الجيات لمحصول عمى تقرير او شيادة يوضح فييا نسبة االقتباس م
، كاحد االجراءات لممحافظة عمى ٔبالمجمس االعمى لمجامعات وفروعيا بالجامعات المصرية 

، وتحديد المصادر التى  حقوق الممكية الفكرية ومحاربة السرقات العممية واالنتحال العممي
حيث نصت قواعد الترقيات بالمجمس االعمى ،  وكيفية تجنب الوقوع فيو اقتبس منيا ،

( تحت البند الخاص بشروط واليات التقدم ٕٛلمجامعات بدورتو الثانية عشر فى مادتيا )

                                                           
الذى يتضمن دليل اجراءات التقدم لفحص النزاىة االكا ديمية لالبحاث العلمية بالمجلس   1انظر ملحق رقم  - 1

 االعلى للجامعات 
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لمجان العممية الذى يتضمن االوراق والمستندات المطموب تقديميا كمتطمبات لمتقدم لمجان 
بمركز الخدمات االلكترونية العممية ضرورة تقديم تقرير معتمد من وحدة المكتبات الرقمية 

والمعرفية التابع لممجمس االعمى لمجامعات ، يحدد المادة العممية المنقولة فى االبحاث 
او اى كتوبة بالمغة االنجميزية ، بعد تمرير االبحاث عمى برامج اكتشاف السرقات العممية مال

ذلك قامت وحدة المكتبات عمى  ة او الكميات ، وبناءً برامج مشابية متوفرة بالجامعات المصري
الرقمية بمركز الخدمات االلكترونية بتحديد مجموعة من الضوابط واالجراءات المنظمة لمتقدم 

ونماذج  لمحصول عمى تمك الخدمة ( كما تضمن نماذج التقدمٔلمفحص تضمنيا الممحق رقم )
   الفحص.نتائج عمميات 

االعتماد عمى محركات البحث  اعتقاد البعض ان انظيرت نتيجة التى تمك البرامج 
وان كان  ، نظرا النيا التغطى كل المواقع عمى االنترنت ودقة بكفاءة التتم فى القيام بذلك 

فى الوقت  رغم وجود برامج كشف االنتحالعمى الانو عكس ذلك حيث  يرى البعض يرى 
وسيمة األنجع لكشف ، فإن محركات البحث التقميدية عمى الشبكة العنكبوتية ال تزال ال الحالى 

 فى االبحاث المنشورة عمى الشبكة . السرقات العمميةاالنتحال 
وقد فتحت برامُج الكشف عن االنتحال الباَب عمى مصراعيو لمتدقيق في المنشورات 
العممية لغير الخبراء، وأمست النصوص التي ُنسخت وُلصقت دون أن ُتْنَسب إلى مصادرىا 

 .، وعاقبة من ارتكب ذلك عاديِّا لسحب األوراق البحثيةعمى النحو البلئق داعًيا 
فمنذ فترة غير بعيدة ومع الطفرة اليائمة في النشر العممي اإللكتروني وتكنولوجيا 
المعمومات وتوفر قواعد البيانات العممية خاصة لئلنتاج العممي المنشور بالمغة االنجميزية، 

اج العممي والتي أطمق عمييا بالمغة ظيرت برامج الكشف عن االقتباس وأصالة اإلنت
بينما في معظم البمدان العربية أطمق عمييا برامج   Plagiarism softwareاإلنجميزية

 .كشف السرقات األدبية )االنتحال أو االستبلل( !!!
 Plagiarism softwareفي الوقت الحالي ىناك العديد من البرامج االلكترونية 

)بعضيا مجاني واآلخر غير مجاني( لمكشف عن أصالة المؤلفات ونسب االقتباس في اإلنتاج 
اتجيت مؤخرا العديد من ، فقد الفكري والعممي المنشور بالمغة االنجميزية عمى مستوى العالم

الجامعات العالمية والمؤسسات البحثية إلى توفير بعض البرامج الفعالة وغير المجانية مثل 
ithenticate and turnitin  لمباحثين والمؤلفين بغرض التقميل ما أمكن من نسب
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بكشف  -كما يرى مصمموىا  -تسمح ىذه الخدمة يث ح ٕ،االقتباس في اإلنتاج العممي
االنتحال والتزوير العممي والسرقات العممية لؤلبحاث والمقاالت العممية واألطروحات الجامعية 
                                                           

 :االنتحال العلمي، ومنها المجاني ومنها المدفوع. وأىم ىذه البرامج على اإلطالق كثيرة ىي برامج كشف     2
Identicate & Turnitin        

  Identicate -1 :  ىذا البرنامج المخصص لدور النشر العلمية وللباحثين واألساتذة ولطلبة الماجستير
 ,Elsevier, IEEE, natureوالدكتوراة، والبرنامج تستخدمو دور النشر العالمية من مثل

Springer,Wiley Blackwell   بحث ووثيقة وكتاب  38833333ألنو يقارن البحث المقدم لو على
مستخلص وملخص  92333333مجلة بحثية، كما يقارنها مقابل  80000مؤتمرات وكتب علمية في أكثر من 

ولذلك تستخدمو المؤسسات الكبرى  صفحة إنترنت متاحة. 45333333333ألبحاث في قواعد البيانات ومقابل 
وغيرىا، وكذلك المؤسسات القانونية   Harvard,   Salford, Cambridgeمثل والجامعات الكبرى من 

 53الكبرى للتأكد من نزاىة النشر العلمي والفكري. ويمكن للباحثين األفراد االشتراك في البرنامج باستخدام محدود بـ
  75333دوالرًا لعدة أبحاث ال تزيد جميعها عن  153كلمة، أو   2533ال يزيد عن دوالرًا مقابل فحص بحث واحد 

وطريقة عمل البرنامج أنو يقارن البحث على المواقع وقواعد البيانات والصفحات وغيرىا ثم يقوم بتلوين األجزاء  .كلمة
بو ألن أىل العلم المتخصصين فقط التي بها تشابو بألوان معينة طبقا لدرجة خطورة وحجم التشابو. ويطلق عليو التشا

ىم من يقرر إذا كان ىذا التشابو يعتبر سرقة علمية أم مجرد صياغات اصطالحية متكررة داخل العلم. ولذلك تترك 
للمجالت العلمية تحديد نسبة القبول بناء على نتائج البرنامج، فبعض المجالت ال تقبل أبحاثًا بها نسبة تشابو تزيد عن 

% من حجم 6% بشرط أال يكون ىناك تشابو مع أي مصدر واحد بنسبة تزيد على 15تسامح حتى %، وبعضها ي8
كلمة وذكرت التوثيق الصحيح واسم   233كلمة واقتبست منو   2333حث األصلي. بمعنى لو أن بحثًا عدد كلماتو بال

% من حجم األصل. والقرار 13ل المؤلف ورقم الصفحة، فإن البرنامج يعتبر ىذا تشابًها زائًدا ألن ما اقتبستو يمث
يرجع في النهاية لمحرر المجلة لبدء مرحلة تحكيم البحث. ومعظم المجالت تعيد األبحاث إلى أصحابها قبل عملية 
التحكيم بناء على نتيجة التشابو التي أفرزىا البرنامج كي يعدلوا ويغيروا في البحث قبل إرسالو مرة أخرى. وبعض 

 .ا ترفض البحث حتى قبل التحكيمالمجالت األشد التزامً 
يقوم بهذه المقارنات في جميع اللغات ألنو يتعامل مع أكواد اللغات   ithenticate ومن نافلة القول أن برنامج 

ولمزيد من تحري الدقة في البحث والتدقيق والمقارنة قامت مؤسسة برنامج ،  والمتاح من مكانز المعلومات
 ithenticate  ؤسسة باالتحاد مع م Crossref   وأخرجتا اإلصدار الجديد من البرنامج Cross Check 

powered by Ithenticate  لتكوين برنامج أقوى لكشف التشابو في المؤسسات العلمية. 
: Turnitin – 2  ىو برمجية إلكترونية تعمل على شبكة االنترنت لكشف ومنع انتحال وسرقة المحتوى اإللكتروني

تشتري المعاىد والمؤسسات التعليمية رخصة استخدام ىذا  .iParadigms إنتاجة من قبل شركةالمكتوب، تم 
م أعلنت الشركة 2338البرنامج للكشف والتأكد من مصداقية كتابة الواجبات واألبحاث العلمية المكتوبة. ومنذ عام 

ل معها في عملية الكشف عن المحتوى لغة غير االنجليزية من ضمنها العربية يستطيع التعام 31المنتجة عن اعتماد 
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تقريرا شامبل من خبلل ”. قواعد البيانات الخاصة بيا في  الصادرة بالمغة العربية المتوفرة 
 يوضح التشابو والتطابق في نصوص األبحاث العممية العربية واألطروحات الجامعية.

امكانية الكشف ، فى  خدمة كشف االنتحال والتزوير العمميكما حددوا مميزات وفوائد    
تقرير يوضح نسبة التطابق التام أو الجزئي لبلنتاج العممي المقدم لمجية والحصول عمى 

، وذلك عند وجود أي ”معرفة“حماية حقوق الممكية لممؤلفين ولمناشرين لدى قاعدة ، الناشرة
الييئات العممية الناشرة في العالم العربي في التـاكد  ، مساعة اعتداء عمى حقوقيم الفكرية

تعزيز مبدًا المسالة االخبلقية وميثاق ، اضافة الى  العممية المقدمة لياوالتحقق من االبحاث 
الشرف في االنتاج العممي العربي وبالتالي حماية سمعة الجيات الناشرة والتاكد من نزاىة 

 .المؤلفات التي تقدم ليا
                                                                                                                                                         

 مليار صفحة انترنت، ما بين صفحات حالية ومؤرشفة 23، تحتوي قاعدة ذلك البرنامج على اكثر من المنسوخ
ورقة عمل يوميا، كما توجد شراكة مع  153,333مليون واجب وبحث، تزيد مقدار  223تحتوي على أكثر من 

مليون مقالة اضافية غير  133ب ومقاالت ومجالت وىذه تساىم بمقدار مكتبات الكترونية عالمية تحتوي على كت
 الموجودة في مخزن البيانات، كما ان وجميع ما سبق ذكره ىو محتوى تراكمي، أي أنو يزيد مع الزمن وال ينقص.

ة منو ليست فقط من جهة المؤسسة التعليمية فقط، بل يمكن للطالب االستفاد Turnitinاالستفادة من  و        
مؤسسة تعليمية حول  13,333يستخدم في اكثر من ، في تدقيق البحث والتأكد منو قبل تسليمو بشكل نهائي 

 .طالب يستخدمونو 23,333,333مدرس وأكاديمي ، اكثر من  1,333,333العالم، يستخدم أكثر من 
على جهاز الحاسب فقد تم تصميمو ليتم بما ان البرنامج يعمل على اإلنترنت اي انو ليس برنامج يمكن تنصيبة         

تخزين البحث في البيانات المركزية  :بالعمليات التالية Turnitin ويقوم برنامج   ربطة بسهولة مع أنظمة ادرة التعلم.
توليد تقرير ديناميكي، يمكن للطالب ، اضافة الى  مقارنة ما تم تسليمة مع محتويات البيانات.ثم  ، Turnitin ل 

تتم عملية الكشف عن المحتوى المسروق بعمل مسح ومقارنة بين عمل ، ، اذ قراءة ومراجعة التقرير في أي وقتواألست
الطالب وبين البيانات والمصادر االخرى الخاصة بالبرنامج. بعد ذلك يظهر تقرير مفصل عن أي عملية نسخ، مع 

المادة المنسوخة بجانب الحل الخاص بالطالب توضيح مصدر النسخ أي أن الطالب أو المعلم يستطيع ان يرى مصدر 
ليثبت عملية النسخ بشكل واضح. كما أن التقرير يحتوي على نسبة التشابو بين حل الطالب والمصادر الموجودة  

،  طبعا االستفادة من االنترنت ومن الكتب والمراجع العلمية االلكترونية والمطبوعو، واليوجد ما يمنع من   كنسبة مئوية
وىي   Citation يشترط ذكر مصدر المعلومة المراد االستفادة منها بشكل مناسب. وىذا ما يسمى االقتباس  ولكن

ال تعني ان عملك ناقص او  Citation كتابة الـ طريقة لتخبر القارئ انك استفدت من المصادر المذكورة. وفي حالة 
ميز بين أفكارك وبين أفكار المصدر، وىذا يرفع قيمة تجعل القارئ ي  Citation غير أصلي، ألن توثيق االقتباس 

 .بحثك
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تحميل الوثائق واختبارىا خبلل وتتمثل ابرز الخصائص  الفنية لتمك الخدمة فى  
نتائجو  عنتقرير دقيق م يتقدو ، حفظ الشكل االصمي لمبحث الذي يتم تحميموو  ، دقائق

 تقرير موجز لمتشابو، تتبع المحتوى  النسبة المئوية لمتشابو، التقرير العام لمتشابو،متضمنا 
 .تحميل وطباعة تقرير التشابو، اضافة الى خاصية 

الجامعات وىيئات ىذه الخدمة يمكن ان تستقيد منيا جيات عديدة من ابرزىا ، 
،  المجبلت العممية والجيات الناشرة لبلبحاث العممية، ولجان الترقيات ، البحث العممي

 أساتذة وطمبة الجامعات، اضافة الى  الجيات الميتمة بحقوق الممكية الفكرية
البرامج تشير الى عدة مبلحظات عمييا البد من  كمولعل النظرة التحميمية الفاحصة لت

النظر فييا واخذىا فى االعتبار عن تطبيق تمك البرامج حتى تؤدى تمك البرامج الغرض الذى 
 وضعت من اجمو بدقة وكفاءة تمك المبلحظات تتمثل فيما يمى : 

س الخمط فى تمك البرامج بين مفيومى االنتحال او السرقة العممية ونسبة االقتبا -ٔ
في معاجم المغة العربية ىو االدَِّعاء أو  Plagiarismأن ترجمة كممة  ،ومعامل التماثل 

في معاجم المغة اإلنجميزية )وىي  Plagiarismاالنتحال أو القرصنة األدبية، إال ان كممة 
في فعمى سبيل المثال.  borrowingالمغة األصمية لمكممة( ليا معاني أخرى مثل االقتراض 

ببرامج  Plagiarism softwareمعظم البمدان العربية تعرف ىذه البرامج االلكترونية 
الكشف عن السرقات األدبية وىو تعريف أخرج ىذه البرامج عن السياق الرئيسي والذي 

وفي ،   أال وىو الكشف عن األصالة في اإلنتاج العممي وليس السرقة فقط وابتكرت من أجم
المؤلف الذي يستطيع أن يصل إلى القيمة صفر في نسبة االقتباس  ىذه الحالة أيضا فإن

ليس في حاجة إلى ذكر قائمة لممراجع في إنتاجو العممي نيائًيا!! ىذا طبعا ال يحدث في 
الواقع إال أنو في الغالب َيترك لممؤلف نسبًة معينة لبلقتباس )أو لمسرقة واالنتحال بناء عمى 

 .نسبة من جامعة إلى أخرى ومن مؤسسة بحثية إلى أخرى!!!مسمى البرنامج( تختمف ىذه ال
ن زاد عن الحد  نسبة االقتباس كالممح بالنسبة لمطعام إن قل األول لم يعد الثاني لذيذا ،ف وا 

عدد المراجع ونسبة االقتباسات يجب أال تنقص في البحث وأال تستخدم ف،  صار ممجوجا
 في االقتباس تضيع شخصية الباحث وبصمتو.بإفراط. فقمتيا تسيء إلى رصانتو واإلفراط 

،  االستفادة من االنترنت ومن الكتب والمراجع العممية االلكترونية والمطبوعوفبامكان الباحث 
ولكن يشترط ذكر مصدر المعمومة المراد االستفادة منيا بشكل مناسب. وىذا ما يسمى 
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وفي  ،  من المصادر المذكورةوىي طريقة لتخبر القارئ انك استفدت  Citation االقتباس 
  ال تعني ان عممك ناقص او غير أصمي، ألن توثيق االقتباس  Citationكتابة الـ  حالة 

Citation .تجعل القارئ يميز بين أفكارك وبين أفكار المصدر، وىذا يرفع قيمة بحثك 
الممح تختمف باختبلف مناسبة من واذا كل طعام وكل متناول لو فى حاجة الى نسبة 

ينبغى كذلك الصحية والتذوقية ، فان نسبة االقتباس  لو ذلك الطعام وظروف المتناولطبيعة 
التخصصات العممية فى ان تختمف من تخصص الى تخصص اخر ، فالنسبة المسموح بيا 

عن الدراسات المتعمقة بتحقيق كتب والتراث والتراجم وتخصصات عموم البد وان تختمف 
 يث والقرآن .الحد
إن الجامعات والمؤسسات البحثية والمجان العممية لمترقية تترك لمباحث عند نشر   -ٕ

%( لبلقتباس )لمسرقة ٕ٘% إلى ٕٓاألوراق البحثية نسبة معينة )في غالب األحيان من 
كما تترك المؤسسات الداعمة لمبحث العممي  -األدبية أو االنتحال بناء عمى مسمى البرنامج( 

فإذا تخطى المؤلف أو الباحث ىذه النسبة فيعتبر  -يات العالمية نسبًا أقل من ذلك.والدور 
ذا لم يتخطى المؤلف ىذه  المؤلف أو الباحث )بناء عمى مسمى البرنامج( سارقًا ومنتحبًل وا 
النسبة فكانت نسبة االقتباس لدية أقل من النسبة المشترط أال يتخطاىا فيو في ىذه الحالة 

 ، وىذا امر فى حاجة الى اعادة نظر. .السرقة!!!برئ من تيمة 
 Plagiarismإن برامج كشف االقتباس لئلنتاج العممي المنشور بالمغة االنجميزية   -ٖ

software  كثيرة ومتنوعة وتختمف في طريقة العمل والفحص والفمترة إال أن معظم البرامج
المجانية المتاحة لكشف االقتباس في اإلنتاج العممي نتائجيا دون المستوى باعتراف معظم 
الباحثين عمى مستوى العالم. فميس من الغريب أنو عند الكشف عن االقتباس بأحد البرامج 

ختمفة تمام عن نسبة االقتباس التي تظير في برنامج آخر وذلك تكون نسبة االقتباس م
 .لنفس الورقة البحثية أو المنتج المعرفي!!

اختبلف اليدف من تمك البرامج الخاصة بفحص وكشف نسب االقتباس لبلنتاج   -ٗ
العممى المنشور بالمغة االنجميزية عن ذلك اليدف لبلنتاج العممى المنشور بالمغة العربية فاذا 

ن اليدف ىو كشف االنتحال والسرقات العممية فإنو من المنطقي اعتبار أي نسبة تتعدى كا
الصفر يجب أن تعتبر سرقًة عممية أو انتحااًل!! وفي ىذه الحالة فأكاد أجزم بأن اإلنتاج 
المعرفي العالمي بصفة عامة سوف يعتبر مسروقًا أو منتحبًل.  ، اما اذا كان اليدف الكشف 
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تقميل نسبة االقتباس غير المرغوب ، فبل داعي مطمقا لتعريف ىذه البرامج عن األصالة و 
ببرامج الكشف عن السرقات أو االنتحال ولنعرفيا بالمسمى الذي ابتكرت من أجمة وىو 

 الكشف عن األصالة في اإلنتاج العممي والعمل عمى رفع جودة الكتابة العممية.
حالًيا في معظم انحاء العالم كأداة فعَّالة لمكشف عمى الرغم من استخدام تمك البرامج   -٘

عن االقتباس ، إال ان المتمرسين عمى استخدام تمك البرامج يعممون جيدا أنو يمكن تغيير 
فيمكن لمفاحص  معايير الفحص والفمترة داخل البرنامج الواحد في كل مرة يتم فييا الفحص. 

 ٚكممات متتالية أو  ٘ل البرنامج لمكشف عن المستخدم لتمك البرامج ضبط معامل الفمترة داخ
كممة متتالية وىكذا. وبالتالي فإنو كمما زادت عدد الكممات المتتالية  ٕٓكممات متتالية أو 

المستخدمة في عممية الفمترة كمما قمت نسبة االقتباس التي يكتشفيا البرنامج والعكس 
 صحيح.

نما قامت بتجربة جديرة باالقتداء، إن عمينا أن نتعمم من الجامعات البريطانية، حي
فبعد أن واجيت الجامعات البريطانية مخاطر تدىور مستوى طبلبيا وبعض أساتذتيا بعد أن 
اشتير كثيرًا منيم بسرقة أبحاث وأفكار آخرين من خبلل شبكة اإلنترنت، في الوقت الذي 

ء عممية التعمم واالرتقاء يتعين فيو عمى ىؤالء إطبلق العنان ألفكارىم ومخيبلتيم من أجل إثرا
بالتعميم والبحث العممي، عقد رؤساء كبريات الجامعات البريطانية أخيرًا اجتماعًا بحثوا فيو 
سبل مكافحة تزايد ظاىرة الغش من اإلنترنت، بعد أن تزايدت ظاىرة سرقة أبحاث اآلخرين ما 

رب ضد سرقة أفكار ييدد مسيرة تطور الجامعات. وقد أسفر ىذا االجتماع عن قرار بشن ح
اآلخرين، أطمق عمييا )الحرب عمى جيل جوجل( نسبة إلى أكبر محرك بحث عمى اإلنترنت، 
الذي يتيم أتباعو باالكتفاء بقص أبحاث اآلخرين من اإلنترنت ولصقيا في أبحاثيم من دون 
أدنى مجيود من جانب الطالب. لذا اتفقت الجامعات البريطانية الكبرى مثل أكسفورد 

مبريدج عمى تشكيل لجنة مشتركة لمتوصل إلى تعريف يحدد بدقة الوصول إلى مرحمة وكا
توجيو االتيام بالغش وسرقة الممكية الفكرية، فبعض الجامعات البريطانية طالبت بتوجيو 
االتيام لمن يقوم بسرقة الممكية الفكرية لآلخرين إذا ما تبين قيامو بمصق عشر كممات في 

بق األصل من عشر كممات موجودة في بحث منشور عمى شبكة بحثو تتشابو بصورة ط
اإلنترنت، في حين طالبت جامعات أخرى بتوجيو االتيام بالغش في حال تبين أنو اقتبس ثبلث 

 .جمل من بحث آخر من دون أن يذكر بوضوح المصدر المنقول عنو
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ان استخدام تمك البرامج لمكشف عن نسب االقتباس بالنسبة لئلنتاج المعرفي  -ٙ
المنشور بالمغة العربية، عممية غير قابمة لمتنفيذ واقعيا فى الوقت الحالى  ،  نظرا لعدم وجود 
قواعد بيانات تشمل اإلنتاج العممي العربي ،  وحتى تتوفر قواعد بيانات عربية شاممة لئلنتاج 

فنحن أمام عممية غير عادلة مطمقًا، فالباحثون ولذلك فكري العربي القديم والحديث. العممي وال
والمؤلفون الذين يقدمون أوراقًا بحثية أو مقترحاٍت بحثيٍة بالمغة العربية ال تتعرض أعماليم 
إلى عممية كشف االقتباس بنفس المستوى الذي تتعرض لو األعمال المقدمة بالمغة 

إن المحتوى العربي العممي المتاح عمى اإلنترنت أو المرقمن ما زال ا كم،  اإلنجميزية!!
ن كان آخًذا في التزايد مع دخول األلفية الجديدة  .ضعيًفا، وا 

ان تحصيل رسوم لمقيام بتمك الميمة امر غير مقبول عمميا ، فسوء االقتباس او  -ٚ
واذا ارادت مؤسسة او  االنتحال امر شخصى وتقع المسئولية العممية واالدبية عمي عاتقو ،

جية عممية القيام بذلك فاالفضل االتكون بدون رسوم حتى التتحول الى عممية تجارية 
ألن البحث العلمي يجب أن ، وتتسابق عمييا المؤسسات والجيات غير المؤىل لمقيام بذلك 

كجهاز يرتكس في المقام األول على الثقت المتبادلت، وفيما عدا ذلك فإن "البرمجياث مفيدة 

 للرقابت في حالت وجىد شك ببحث ما.
ام مقيـــم سواء كان مستخدم برنامج فحص االنتحال مواصفات لالبد من توافر عدة  -ٛ

قدرة عالية ، ويكون لديو األمانة العممية والحيادية والشفافية تتمثل فى :  توفر  فاحـص
، بكل إمكانياتو في الفحص باستخدام الحاسوب والمعرفة الكاممو باستخدام البرنامج وااللمام

، خيارات الفحص حيث يجب ان تحدد بعناية وتوحيدىا وامكانيات البحثوكذلك درايتو ب
 -يجب، كما االستثناءات في المقارنات وىل يتم حفظ األوراق البحثية في قاعدة البيانات

أو  ان يكون مستخدم البرنامج )الفاحص( ىو ذا اختصاص في )البحث، الرسالة  -االفضل 
 اإلطروحة( المراد فحصيا ليتم استبعاد التشابة من النسبة.

ان تمك البرمجيات قد تفشل فى كشف االنتحال اذا تم تعديل النص او اعادة  -ٜ
النيا تعتمد عمى مقارنة النصوص بما ىو موجود فى قاعدة بيانات البرنامج الصياغة 

غير مخزن فى قاعدة بيانات  المستخدم ، كما انيا تفشل كذلك اذا تم االنتحال من موقع
 البرنامج .

ان االعتماد عمى تمك البرمجيات لكشف االنتحال لمبحوث المقدمة بالمغة العربية  -ٓٔ
ن تمك البرمجيات المتاحة صممت لكشف االنتحاالت ميمة صعبة وليست سيمة ، نظرا ال 
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يعة وخصائص والتاخذ فى اعتبارىا طب، واالقتباسات لمبحوث المنشورة بالمغة االنجميزية 
المغات االخرى والتى منيا المغة العربية تمك المغة التى تتميز بصعوبة تراكيبيا وكمماتيا 

ان لغة البرمجة االساسية لتمك البرمجيات ىى المغة االنجميزية وسيكون من المغوية ، 
ربية ، الصعوبة استخدام برنامج صمم بالمغة االنجميزية ثم يتم تعريبو الستخدامو فى المغة الع

وتطبيفو عمى مدخبلت عربية ، فمن غير المناسب ان لغة تصميم البرنامج انجميزية  لغة 
االمر الذى يتطمب ضرورة تقييم كفاءة تمك البرامج فى كشف االنتحال استخدامو عربية ، 

لمبحوث المنشورة بالمغة العربية واختيار اكفاءىا ، او الجمع بين مميزات كل برنامج منيا 
، فعمى الرغم كثرة برمجيات الكشف عن يتناسب وطبية المغة العربيةبرنامج متكامل  لموصول

فى حاجة الى برمجيات قادرة عمى فحص البحوث المكتوبة الزلنا فاننا االنتحال وتنوعيا ، 
  .بالمغة العربية غير المستخدمة بالمغات االخرى

السرقات من خبلل الترجمة ، الزالت برامج كشف االنتحال عاجزة عن الكشف عن    -ٔٔ
أصبحت واكشافيا ، حيث  واحدة من أصعب المشاكل لمتغمب عمييايعد سرقة الترجمات فكشف 

فعمى الرغم من  ،أدوات الكشف عن السرقات  سرقة الترجمة من المشاكل الرئيسّية التي تواجو
تزال سرقة الترجمة عممية غير فما  ، انتشار العديد من برامج كشف االنتحال وتنوعيا 

اختبلف القواعد ، اضافة الى  واضحة بسبب إمكانية استخدام طرق مختمفة لترجمة النص 
من الصعب جًدا الحصول عمى ق ، مما يجعل من الصعب الكشف عن السرقةالنحوية لكل لغة 

كثير من كما أنيا تتطمب ال ، ترجمة جيدة بسبب صعوبة إيجاد أدوات ترجمة عالية الجودة
يذه األنظمة تعمل بشكل جيد لفيم ، كما ان نظام الترجمة االلى غير فعال فالوقت و الجيد

 ،  المغزى العام لمنص و ليس لمكشف عن التطابقات الدقيقة
ىنالك العديد من الناشرين المخادعين و الكُّتاب غير األخبلقيين، لدييم ولذلك  

 ، السرقات العممية البرامج عمميات الكشف عن  معرفة بالعديد من الخدع التي تّصعب عمى
عادة تكون مصنوعة من عدة طبقات. توجد الطبقة المرئية  PDF عمى سبيل المثال : ممفات

و طبقة النص، من الممكن تغيير طبقة النص غير المرئي عن طريق تغيير جميع األحرف 
نسخ ثم لصق ليا  وىي رموز مشفرة وغير مفيومة. و عند محاولة عمل mojibake الى

عمى المفكرة ستحصل عمى أحرف مبيمة. وليذا السبب، لن تستطيع أدوات الكشف اآللية 
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قراءة النص. باإلضافة إلى أن استعمال ىذه الطريقة سيصعب عممية إيجاد منشورات الكاتب 
 .بواسطة محرك البحث قوقل

بواسطة المعمم تمك السرقات يتم الكشف عن وغالبا ما في الكثير من الحاالت، ولذك ف  
أو المدرس، وذلك ألنو يبلحظ التغير في أسموب كتابة الطالب. وفي الحقيقة، يعد اإلنسان من 

السرقات. وىذا ال يعني أن ما سواه من أدوات  أفضل األدوات لمكشف عن ىذا النوع من 
ات يؤكدون أن العديد من مطوري برامج الكشف عن السرق ،  كشف السرقات عديم الفائدة

عمى أن السرقة أصبحت واسعة في معظم المقاالت اإلنجميزية لدرجة أصبح العمبلء 
 لمكشف عنيا بأي طريقة ممكنة. يطالبونيم 

ان انتحال االفكار والنتائج اشد خطرا من انتحال النصوص وىو ما لم تنجح برامج  -ٕٔ
 . كشف االنتحال المتاحة فى الكشف عنو بدقة

ن اكثر االمور غرابة ان تطمب لجان الترقيات بالمجمس االعمى لمجامعات تقرير مان  -ٖٔ
بمعامل التاثير لممجبلت المنشورة بالمغة العربية عمى الرغم من عمم الجميع بانو يتعمق 
 افتقارت العربية االحرف حصمت عمى معامل تاثير عالمى ، نتيجة مجبلاى من الالتوجد 
 والتربوية االجتماعية لمحقول تنتمي العظمى وغالبيتيا العربية، بالمغة تنشر التي المجبلت

 مشاكل أىم من يعد والذى ليا، تأثير معامبلت لتحديد موحدة تصنيفية لجية واالنسانيات،
عدم وجود فيارس اقتباس ألي من المنشورات بالمغة   الى اضافة  المنشور، العربي المحتوى
 العربية

ولعل فى تفعيل ودعم مشروع معامل التاثير العربى باب امل لمتغمب عمى تمك 
يِّا ونوعيِّا لمدى جودة ورصانة المجبلت  " تقييًمايوفر "معامل التأثير العربيسحيث المشكمة  كمِّ

العربية المتخصصة في جميع مجاالت المعرفة البشرية، وذلك بيدف رصد النشاط العممي 
اتو التي تعد القناة األساس في االتصال العممي بين الباحثين منذ ما يقرب العربي في أبرز قنو 

كسر احتكار مؤسسات النشر ، وبشكل يسيم فى عاًما وىي المجبلت العممية ٖٓ٘من 
العالمية واقتصارىا عمى البحوث المنشورة بالمغات غير العربية ، ووضع مجموع من الشروط 

، العمميقد ال يكون ليا عبلقة بجودة النشر  والتيبية ، المجحفة ألوعية النشر بالمغة العر 
، ويضع المتميز من العربية من االعتبار إلى لغتنا  شيءاعادة  فياضافة الى اىميتو 

 .الدوريات والبحوث في دائرة الضوء
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انو فى  ٕٚٔٓ محمد فوزي رمضان  فاننا نتفق مع ما ذكره  ذلك  وفى ضوء كل  
لكى  نتخمص من العشوائية الحالية من حيث المعنى والمضمون في الكشف عن االقتباس 

تحقق تمك العممية االىداف المرجو منيا ، وتتحول تمك العممية من وىم و في النشر العممي ، 
 :عمينا مراعاة االتى الى حقيقة

ر عمى االنتاج واال تقتصالعربى ،  توفير قواعد بيانات شاممة لكل االنتاج العممى -ٔ
المنشور كرسائل عممية وبحوث منشورة فى المجبلت والدوريات العممية وانما تمتد كذلك 

كل انتاج فكرى  الى الكتب والمقاالت  واالعمال الفنية العممية المنشورة بل تمتد لتشمل
قطاعا كبيرا من مجتمعنا العممي يعيش عصور ما قبل  مازال ومعرفى ، فمبلسف 

مجمة عممية تنشرىا الجامعات ومراكز  ٓٓٙاإلنترنت خاصة إذا عممنا أن من بين من
مجمة فقط مدرجة ضمن النشر الدولي ومتوافرة عمي الشبكة  ٓٛة ، البحوث المصري

دودة وعدم االكتراث تمك النظرة المح ، العنكبوتية كي يطمع عمييا عمماء وباحثو العالم
بقيمة النشر العممي أسيمت بدورىا في انتشار الكثير من المفاىيم الخاطئة والمرفوضة 
 دوليا مثل نقل البحوث دون اإلشارة لمصادرىا وادعاء حداثة األفكار المنشورة من قبل

 كاتبييا .
بلف توحيد البرنامج المستخدم في الكشف عن االستبلل )نظرا لكثرة البرامج واخت -ٕ

 نتائجيا(.
توحيد أجزاء الورقة البحثية أو المقترح البحثي التي سيتم الكشف عن االستبلل بيا  -ٖ

 .)فمن المفترض ان ال يتم الكشف عن االستبلل في قائمة المراجع عمى سبيل المثال(
 توحيد خيارات ومعامبلت الفحص والفمترة المستخدمة في الكشف عن االقتباس. -ٗ
لمسموح بيا في جميع الدوريات العممية والمؤسسات البحثية توحيد نسب االقتباس ا -٘

 .، وحسب التخصصات وطبيعة الموضوعات التى تتناوليا عمى مستوى العالم
اتاحة البرنامج المستخدم في الكشف عن االقتباس لمباحثين والمؤلفين بصورة مجانية ما  -ٙ

 أمكن.
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 ملراجعا

باحثا بالجامعات  ELSEVIER:    25 لدوريات اشرف امين : األىرام يكتشف عبر محرك البحث -ٔ
 ٖٚٙٙٗالعدد  –جريدة االىرام   –والمراكز العممية متيمون باالنتحال ومخالفة قواعد النشر 

 مؤسسة االىرام . -القاىرة  – ٖٛٔالسنة  ٖٕٔٓنوفمبر  17ىــ  ٖ٘ٗٔمن محرم  13األحد 
نتحال والسرقات العممية متاح عمى األقتباس العممي و برامج قياس نسبة االقتباس وكشف اال  -ٕ

https://ab7aaaas.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html 
ال تستدعي كافة االنتحاالت العممية َسْحَب األبحاث المنشورة متاح عمى برافين تشادا  :  -ٖ

https://arabicedition.nature.com/journal/2014/08/511127a 
   Identicate & Turnitin وكشف االنتحال والسرقات العممية برامج قياس نسبة االقتباس  -ٗ

 https://www.facebook.com/higher.studies.mag/posts/1423231367790573متاح عمى  

و النسب المقبولة في االستبلل  متاح عمى  -برنامج االستبلل    -٘
http://www.uoanbar.edu.iq/HumanitarianEducationCollege/News_Details.php?ID=20 

وأساليب تقرير عن ندوة االنتحال العممي: )المفيوم، المظاىر، األسباب، جمال عمى الدىشان :   -ٙ
الكشف عنو( والتى عقدت بكمية التربية جامعة المنوفية بالتعاون مغ المكتبة الرقمية بالجامعة  

 ٕٛٔٓفبراير  ٕ٘وذلك يوم األحد 
محاربة السرقات العممية مدخبل لتحقيق جودة البحث التربوى العربى فى جمال عمى الدىشان :   -ٚ

عربى ، نحو نظام تعميمى متميز" المنعقد مؤتمر "التعميم فى الوطن ال -عصر المعموماتية 
 بالعاصمة االردنية عمان  . ٕٛٔٓابريل  ٕٙالى  ٕ٘بالجامعة االردنية فى الفترة من 

نحو معامل تاثير عربى لجودة وتقييم المجبلت والبحوث العممية جمال عمى الدىشان :     -ٛ
دولية لمبحوث فى العموم التربوية   المجمة ال  –المنشورة بالمغة العربية ، الضرورات ، والمتطمبات 

International Journal of Research in Educational Sciences   ٔالعدد   ٔالمجمد 
 .ٕٛٔٓيناير  

 –حسن عمى دواح : اوجو الفساد فى مجال البحث العممى : االنواع االسباب االنعكاسات  -ٜ
جامعة االمام محمد بن  -منتددى الشراكة المجتمعية فى مجال البحث العممى النزاىة العممية   

 .ٖٓ -ٜٔص ص  . ٕ٘ٔٓمايو  ٙ-٘ –سعود االسبلمية 
 متاح عمى  -الببلجياريزم  –ال العممي من أفضل أدوات اكتشاف االنتح ٙ : الحسين اوباري -ٓٔ

http://www.uoanbar.edu.iq/HumanitarianEducationCollege/News_Details.php?ID=20
http://www.uoanbar.edu.iq/HumanitarianEducationCollege/News_Details.php?ID=20
https://www.facebook.com/IJRES2017/
https://www.facebook.com/IJRES2017/
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خدمة كشف االنتحال والتزوير العممي لؤلبحاث العربية متاح عمى   -ٔٔ
file:///E:/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D

9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D8% 
المجمة العربية : مجمة شيرية  -: األمانة العممية وفيروس التبلص العممي  داليا فيمى السيد -ٕٔ

متاح عمى     م ٕٛٔٓ يوليو -ىـ ٜٖٗٔ شوال |  (501) العدد -
http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=1642#

.TzbzlGoc9zU.facebook 
سرقة الترجمة  تحد جديد امام برامج كشف السرقة االدبية  متاح عمى   -ٖٔ

http://ziid.net/tech/translation-plagiarism-detection 
وزارة  –المجمس االعمى لمجامعات ، وحدة المكتبات الرقمية : دليل فحص النزاىة االكاديمية  -ٗٔ

 . ٕٛٔٓ –القاىرة  –التعميم العالى 
اح محمد فوزي رمضان حسانين : إعادة النَّشر .. بين ُحقوِق الّنشر والَحقِّ في المعمومة مت -٘ٔ

 Wx7y36ksCtg.facebook-8-28-detail-http://arsco.org/article.#0عمى 
 ٕٚٔٓمارس  27منظمة المجتمع العممى العربى تاريخ النشر 

متاح عمى  –محمد فوزي رمضان حسانين : االقتباس في النشر العممي: بين األصالة والسرقة  -ٙٔ
http://www.arsco.org/article-detail-1089-8-0  منظمة المجتمع العممى العربى

 ٕٛٔٓمارس  27تاريخ النشر 
بالمغة نوف محمد الظاىرى واخرون :  تقييم اداء البرامج العالمية لكشف السرقات العممية  -ٚٔ

منتددى  -منتدى الشراكة المجتمعية فى مجال البحث العممى  –العربية لبلبحاث الجامعية 
جامعة االمام محمد بن سعود  -الشراكة المجتمعية فى مجال البحث العممى النزاىة العممية   

 .ٕٔٔ -ٕٓٓص ص   . ٕ٘ٔٓمايو  ٙ-٘ –االسبلمية 
18-   Stephan dahl: : Turnitin, The student perspective on using Plagiarism 

detection software, Active Learning in Higher Education, vol 8 (2) 

,2015,173- 191. 

19- Russell K. Baker et ail : An Evaluation of The Effectiveness of 

Turnitin. Com As A Tool For Reducing Plagiarism In Graduate 

Student Term Papers,college Teaching Methods& Styles 

Journal,vol.4(9) , September 2008>  
  

http://arsco.org/article-detail-28-8-0#.Wx7y36ksCtg.facebook
http://journals.sagepub.com/home/alh
http://journals.sagepub.com/home/alh
http://journals.sagepub.com/home/alh
http://journals.sagepub.com/home/alh

