
1 

 

 العلمي كشف الانتحال نظمدام ـتحديات استخ
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   علـي صالح جوهر /دأ.     حسام إبراهيم مراد /د
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 رغأستاذ التخطيط الرتبوي املتف       
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 الملخص
االنتحال نظم كشف هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على التحديات التي تواجه استخدام      

العلمي في البحوث التربوية و ذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة 

، و كذلك تحديد آليات الحد من ظاهرة االنتحال عة و التي تمثل أقدم و أكبر كلية بالجامدمياط 

تم العلمي في البحوث التربوية . و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و تم إعداد استبانة 

( عضو في العام الجامعي 08( عضو هيئة تدريس بالكلية من أصل )65) على تطبيها

في  الحديثة النظمم تحديات استخدام م . و قد أسفرت نتائج الدراسة عن تحديد أه8810/8812

عدم وجود مكتبة الكترونية شاملة لجميع علمي في البحوث التربوية و منها كشف االنتحال ال

. كما  على كشف االنتحال الفكري االلكترونية النظمعدم قدرة  كذلك، و  البحوث التربوية

ظاهرة االنتحال العلمي في  توصلت الدراسة إلى بعض اآلليات التي يمكن من خاللها الحد من

الكتروني للكشف عن االنتحال العلمي خاص بالبحوث  نظامتطوير البحوث التربوية و منها 

لنشر الوعي  للباحثين بالكليةعمل  إقامة ندوات وورش و ضرورة ، المنشورة باللغة العربية

اليب البحث عن أسو لتدريب الباحثين على  المعلوماتي بالملكية الفكرية وحقوق المؤلفين

بشكل  ينللباحث ينتابعة المشرفمكذلك ضرورة ، و و التوثيق الصحيح للمعلومات المعلومات

 . بحوثهمإليها في  واالتي استند ينعلى مصادر معلومات الباحث ماطالعهدوري و

 ، البحوث التربوية . نظم كشف االنتحال،  العلمي االنتحال الكلمات المفتاحية :

 

Challenges of Using Plagiarism Detection System in 

Educational Research at Damietta University From Faculty 

Members' Point of View 

Abstract: 

The current study aims to identify challenges of using 

plagiarism detection system in educational research from faculty 

members' point of view in the Faculty of Education at Damietta 

University, which represents the oldest and largest college in the 

university, As well as determine mechanisms reduce the 

plagiarism phenomenon in educational research. The study was 
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based on the descriptive approach. A questionnaire was 

prepared and applied to (56) faculty members out of (80) 

members in the academic year 2018/2019. The results of the 

study revealed the most important challenges of using modern 

systems in detecting plagiarism in educational research, 

including absence of an electronic library that includes all 

educational researches, and the inability of electronic systems to 

detect plagiarism. The study also reached some mechanisms by 

which to reduce the phenomenon of plagiarism in educational 

research, including the development of an electronic system for 

detecting plagiarism specifically for research published in 

Arabic, the need to establish seminars and workshops for faculty 

researchers to disseminate information awareness of intellectual 

property and author's rights and to train researchers in the 

methods of searching for information and correct documentation 

of information, As well as supervisors should follow up 

researchers periodically, and review information sources 

researchers used in their research.  

Keywords: plagiarism, plagiarism detection systems,                    

educational research. 

     مقدمة

 في دورها الى ضافةإ ، الجامعات عاتق على الملقاة الواجبات همأ من العلمي البحث عدي      

 وجذور الخلل مواطن تشخيص من خاللو ذلك  ، و النهوض به العلمي ألفراد المجتمع تأهيلال

 يجادمن ثّم إ و لدراستها والخطط السبل وضع وبالتالي ، المجتمع منها يعانى التي المشاكل

 للعلم حاضنة بحثية وسائط عبر ونشرها يةجدّ  أفكار بلورة و تقديم ، و كذلك لها المناسبة الحلول

 .  والمعرفة

 للعلم يسبق لم مجاالت هوتناول ميادينه اتساعو  العلمي بحثال تطور ومع السنين مر وعلى      

 إال أنها الخيال ضرب من إال كونها قبل من هاليإ ينظرل المجتمع كان وما ، قبل من لها قطرّ ت نأ

 خالقياتأو عرافأ العلمي للبحث صبحأ ثم ومن  ، نعيش فيه و نلمس نتائجه واقع ناآل تصبحأ

 من جزء اصبحت حتى ويؤصلونها ويطورونها الباحثين عليها يسير عليها متعارف ومنهجيات

 .   الشخصي وسلوكهم اخالقهم

و بطبيعة الحال يعتمد الباحثون عند إعداد بحوثهم العلمية على ما أنجزه السابقون من أبحاث      

إال فمهما اتسم الباحث باإلبداع العلمي و مؤلفات علمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتخصصهم العلمي ، 

 آخرون، انتهى حيث من البحث أبدي و أنأنه البد و أن يستفيد من األفكار التي أنتجها اآلخرون 

 متشابكة العلمية الدراسات أن ذلك األصلية، مصادرها إلى واألبحاث األفكار تلك دسنأ طالما

 . البعض بعضها وتكمل

وع المعرفة في المجتمعات كافة و قد تزايد االهتمام بشكل كبير بالبحث العلمي في مختلف فر    

 ملموسا تراجعا شهدت خاصة عامة و التربوية اإلنسانية العلوم مجال في العلمية األبحاث إال أن، 

 االنتحال ظاهرة النتشار نظرا ، و ظهر ذلك جلياً في مجتمعاتنا العربية ؛ األخيرة السنوات في
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 نشره تم لما اجترار عن عبارة باحثينال مقاالت أو أبحاث أغلبية فأضحت العلمية، والسرقات

 في والمتمثل العلمي البحث مقومات أهم تحترم ال ٌجلها أصبحت كما جديدا تضف فلم سابقا

 اإلحالة دون فكرة أي اقتباس أو نقل وعدم ألصحابها األفكار اسناد تقتضي التي العلمية األمانة

 . (  6:  8812،  سرور) األساسية مصادرها إلى الهامش في

 مشكلة الدراسة
الشبكة  مثلنظم معلوماتية جديدة  و ظهور مع تقدم وسائل النشر الحديثة و الثورة التكنولوجية    

التي أتاحت للباحثين الوصول للمعرفة بسهولة و يسر في مختلف دول العالم ،  العنكبوتية 

، مما أدى إلى خاصة  ةالتربوي البحوث عامة و في البحوث انتشرت ظاهرة االنتحال العلمي

 انتهاك حقوق الملكية الفكرية لعديد من الباحثين المبدعين في كافة فروع المعرفة .

التي تمثل واحدة من إال أن هذا يتنافى تماما مع أخالقيات البحث العلمي و مع األمانة العلمية     

اع الحق إلى أهله أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها الباحث ، فينبغي على الباحث دائما إرج

و توثيق مصادره توثيقاً يتسم بالدقة و األمانة ، و أال ينسب إلى نفسه ما ليس له حتى و لو كان 

 شيئاً قليالً .  

و بالرغم من ظهور عديد من نظم كشف االنتحال العلمي الداعمة للبحوث التربوية إال أنها     

التربوية في جامعاتنا العربية ، و يتضح  مازالت عاجزة عن كشف االنتحال في عديد من البحوث

هذا جليا أثناء مناقشة أساتذة التربية في مختلف الجامعات ألطروحات الماجستير و الدكتوراه 

تربية عديد من االقتباسات التي لم يشر الباحث إلى ، فدائما ما يكتشف أساتذة ال الخاصة بالباحثين

ضرورة  انلذا ارتأى الباحث . ظم الكشف عنها لم تستطع تلك النو في ذات الوقت   مصدرها

البحث في هذا الموضوع و محاولة التوصل إلى آليات يمكن من خاللها الحد من ظاهرة االنتحال 

 العلمي في البحوث التربوية .

 أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة الحالية إلى :    

العلمي في البحوث  االنتحالنظم كشف التعرف على التحديات التي تواجه استخدام  -

 التربوية .

 تحديد أهم آليات الحد من ظاهرة االنتحال العلمي في البحوث التربوية . -

 أهمية الدراسة

على الرغم من تعدد نظم الكشف عن االنتحال العلمي الداعمة للغة العربية إال أنها التزال     

المنشورة ، خاصة إذا تمت عاجزة عن تحديد االنتحال العلمي في عديد من البحوث التربوية 

إعادة صياغة بعض الكلمات أو العبارات في البحث ، و ذلك ألن تلك النظم تعتمد فقط على 

مقارنة النصوص بعضها ببعض ، كذلك فإن عديد من البحوث و الدراسات العربية قد تكون غير 

و يظهر ذلك جليا  موجودة في قاعدة بيانات البرنامج االلكتروني المستخدم في كشف االنتحال ،

في نتائج الفحص لعديد من البحوث التربوية و التي ت ظهر دائما خلو األبحاث التربوية بنسبة 

كبيرة من االنتحال العلمي ، في الوقت الذي يكشف فيه عديد من األساتذة و الخبراء 

ذه المتخصصون في مجال الدراسات التربوية وجود نماذج عديدة من االنتحال العلمي في ه

 الدراسات العليا بهاالبحوث مما يضعف من السمعة العلمية  للمؤسسة األكاديمية و يقلل من شأن 

يزعزع من مكانتها محليا و دوليا لما تفقده من الثقة و المصداقية ، و من ثّم تحد من قدرتها  ، و

 على تحقيق أهدافها األكاديمية و البحثية  .  

على التحديات التي تواجه نظم كشف االنتحال العلمي في  و من ثّم جاء هذا البحث ليقف   

التصدي لظاهرة االنتحال للحقوق الفكرية لآلخرين و سرقة أفكارهم و آراءهم و كلماتهم دون 

 مراعاة للضوابط العلمية و القيم األخالقية خاصة في البحوث التربوية . 

 حدود الدراسة 
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دريس بكلية التربية بجامعة دمياط و ذلك في العام اقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة الت     

 م .8810/8812الجامعي 

 دراسات سابقة

تعددت الدراسات التي تناولت االنتحال في البحوث العلمية بشكل عام بينما قلت الدراسات      

التي تناولت هذه القضية في البحوث التربوية بشكل خاص و انحصر أغلبها في دراسات عربية 

أهم التحديات التي ( 8818سالم )  ناقش ظاهرة االنتحال بشكل مباشر . فعلى سبيل المثال تناولت

و قد توصلت الدراسة إلى أن هناك عديد من التحديات التي  تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية

تواجه حماية الملكية الفكرية و أهمها التطورات التقنية المعاصرة و ضعف تأهيل الكوادر 

عماد ة وقصور تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في معظم دول العالم ، كذلك ناقش البشري

لحد من السرقات العلمية و كذلك تعرضت ا في المكتبات األكاديمية(  دور 8818و أماني )

. و تناول محمد سيف الدين الدراسة لبرمجيات كشف االنتحال العلمي الداعمة للغة العربية

اء التدريس في الحد من السرقة العلمية من جانب الطلبة ، بينما ركزت ( دور أعض 8812)

االنتحال موضوع ب بالجامعةوعي أعضاء هيئة التدريس ( على مدى  8810دعاء البري ) 

جاهات طالبات الدراسات العليا ( ات 8815. بينما ناقشت لطيفة السميري ، ريم العبيكان )  العلمي

، و قد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم عوامل   ألمانة العلمية الرقميةا في جامعة الملك سعود نحو

االنتحال الرقمي من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا في جامعة الملك سعود تمثلت في غياب 

أخالقيات البحث العلمي لدى بعض الباحثين و ضعف دور عضو هيئة التدريس في توجيه 

لمية و كذلك افتقار بعض الباحثين للمهارات األساسية في الكتابة الطالب نحو االلتزام باألمانة الع

 األكاديمية .

( ، و كذلك عبد المنعم 8810( ، دعاء البري ) 8816و قد ناقش كال من تغريد و عصام )       

( ،  مفهوم  8810الصادق بو بقرة )  ( ، 8818)  إسماعيل ( ، علي إبراهيم 8815نعيمي )

و أسباب انتشاره و طرق مكافحته ، و قد أجمعت هذه الدراسات على تعدد االنتحال وأنواعه 

و  بموضوع االنتحال العلمي ضعف الوعيأسباب انتشار االنتحال في البحوث التربوية و أهمها 

االفتقار إلى مهارات الكتابة العلمية و عدم وجود سياسة محددة لعقاب الباحثين المدانين باالنتحال 

  العلمي .

اإلجراءات والتدابير على  Adrian & el   (8812)( ،  8812بينمـا ركــز طه عيساني )      

،   ألخالقية المعتمدة لمواجهة السرقة العلمية، والصعوبات التي تحول دون الحد منهااالقانونية و

ا في لوحده تفلحأّن التدابير القانونية والتوعية األخالقية ال يمكن أن وقد توصلت الدراسة إلى 

البد من إشراك البرمجيات اإللكترونية، خاصة  لذا القضاء على هذه الظاهرة المتشعبة األبعاد،

عرض أبحاثهم  أو وأن أغلب الطلبة واألساتذة يعتمدون بنسبة كبيرة على شبكة االنترنت في نشر

 األكاديمية.

االنتحال العلمي برامج الكشف عن (  8812في حين ناقش هدى قنبر ، يسري عبد الله )      

 بعض و كذلك التعرف على األساليب و اإلجراءات التي اتخذتها التي تدعم اللغة العربية

، و قد توصلت الدراسة إلى أن كثير من  للحد من ظاهرة االنتحال العلمي العربيةالجامعات 

برزها المؤسسات والمنظمات و االتحادات العربية أسست لحماية الملكية الفكرية للمؤلف و أ

( و االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ، كما  WIPOالمنظمة العلمية للملكية الفكرية ) 

توصلت الدراسة إلى أن عدم توافر قاعدة بيانات متاحة بالرسائل و األطاريح الجامعية لجميع 

لبحوث التخصصات في الجامعات العربية من أهم أسباب ضعف اكتشاف االنتحال العلمي في ا

دور برامج اكتشاف ( على  8816و آخرون )  إخالص ناصر، في حين ركزت  التربوية

برمجيات ، و قد توصلت إلى أن  االنتحال العلمي الداعمة للغة العربية في تطوير البحث العلمي

في حماية الملكية الفكرية للمؤلفين  وأصالة البحوث العلمية  % 06االنتحال تسهم بنسبة أكثر من 

  زيادة االنتاج  الفكري.و
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في الوثائق العربية  العلمي طرق اكتشاف االنتحالIntisar Abakush  (8815 )بينما ركز      

نظم كشف االنتحال العلمي الداعمة للغة العربية  ، و أكثرها انتشارا و استخداما في المؤسسات و

 .األكاديمية العربية  

من  صور الفساد األكاديمي في الجامعات السعودية( 8815بينما ناقشت عائشة األحمدي )   

وجهة نظر طالب الدراسات العليا بالجامعات الحكومية السعودية ، و د توصلت الدراسة إلى أن 

أهم صور الفساد األكاديمي لدى طالب الدراسات العليا بالجامعات الحكومية السعودية تمثلت في 

، كذلك سرة الطالب  تقديمها على أنها من إعدادهموبة على األنترنت وأبحاث مكت الطلبة سرقة

يتم  لم مراجع في تكليفاتهم الطلبة ، كذلك تضمين  ألنفسهم و نسبهاعبارات من بحوث أخرى 

االستشهاد بمراجع لم يتم الرجوع لها فعليا وإنما  و راجع،ع عليها بغية الزيادة في عدد الماالطال

لكتابة  استعانة الطلبة بمكاتب تجاريةو أيضا  داخل مراجع أخرى دون ذكر ذلك، مضمنة

 . رسائلهم العلمية أو مشاريعهم البحثية

معتقدات وتصورات الجامعات Yousef  &Mohammed  (8812 )كذلك ناقش      

و  .العلمي  السعودية والطالب السعوديين في الجامعات السعودية المختلفة حول أدوات االنتحال

للدراسة لديها لوائح  التي تعرضت لهاجميع الجامعات السعودية ن قد توصلت الدراسة إلى أ

. من ناحية العلمي و عواقبه األدبية و األكاديمية بالجامعة  االنتحال  حول و حازمة واضحة

في قاعدة  البحوث الصادرة عنها بحفظتقوم  سعودية كل جامعة توصلت الدراسة إلى أن أخرى ،

 المستقبلية البحوثفي  العلمي من أجل استخدامها للكشف عن االنتحالالمحلية  والبيانات العالمية 

 .للطالب

( أشهر البرامج العلمية التي يمكن استخدامها لكشف 8812كما ناقش جمال عطية و آخرين )    

ما ينقله األفراد عن اآلخرين دون اإلشارة إليهم كمصادر تم الرجوع إليها أو النقل عنها ، و قد 

سة وجود برامج مجانية على االنترنت ، و كذلك برامج متخصصة مدفوعة األجر توصلت الدرا

تستعين بها عديد من المؤسسات األكاديمية في تحقيق النزاهة األكاديمية في البحوث الصادرة 

 عنها .     

الداعمة للغة العربية ،  الكشف عن االنتحال العلمي (  نظم8810كما ناقش جمال الدهشان )    

نجاح هذه النظم االلكترونية في كشف االنتحال العلمي في البحوث العربية ،  قد توصلت  ومدى

 مجاو ما لم تنجح برهمن انتحال النصوص و ارانتحال االفكار والنتائج اشد خطالدراسة إلى 

ذا هكشف عن لأفضل األدوات ل اإلنسان من، و أن  بدقة هالكشف عن فيكشف االنتحال المتاحة 

 . السرقاتالنوع من 

 االنتحال العلمي

، Literary theft األدبية السرقة الفكرية، كالسرقة متعددة مسميات لالنتحال العلمي     

Literary piracy  ،األكاديمي، والغش العلمية، النزاهة عدم ، العلمية لسرقةا 

من خالل  القانوني، غير النقل أشكال من شكل تمثل خاطئة أخالقية علمية لجريمة مسميات كلها

 . متعمد غير أو متعمد أكان سواء خاطئ عمل و نسبه لنفسه و هو آخر شخص عمل شخص أخذ

 .( 144:  8810،  نبال)

 باألمانة اإلخالل أشكال من شكال الفكرية السرقة ومفهوم االنتحال مفهوم من كال يعدو      

 جهة ومن .الفكرية الملكية حقوق أشكال أبرز من يعتبر الذي المؤلف بحق والمساس العلمية،

 المساس تستهدف التي العلمية السرقة جزئية خالل من العلمية باألمانة المؤلف حق يتصل أخرى

)دليل أخالقيات البحث العلمي ،  مشروع غير بشكل أعمالهم على والسطو المؤلفين بحقوق

ي على حقوق الملكية الفكرية لشخص و من ثّم يعد االنتحال شكل من أشكال التعد .( 5: 8812

 ما  باستخدام جزء من مؤلفه العلمي بدون اإلشارة للمؤلف األصلي عمدا أو عن طريق الخطأ .
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شهدت عديد من البحوث التربوية في اآلونة األخيرة أموراً تتنافى مع أخالقيات البحث و قد       

أشكاله من قِبل بعض الباحثين بما يتعارض العلمي ، منها تزايد عمليات االنتحال العلمي بمختلف 

 مع األمانة العلمية و المسؤولية األخالقية . 

 Plagiariusفي اللغة االنجليزية من أصل كلمة التينية   Plagiarismو قد اشتقت كلمة     

( و هي كلمة لها داللة واضحة على مدى سوء  Oxford, 2010)التي تعني " المختطف " و

 ه مع األخالقيات المجتمعية .الفعل و تنافي

 أفكار يسرق الذي الشخصلص  وأنه  بأنه"  المنتحل Chambers قاموس يعرفو         

 يهدف فهو الجامعة في ذلك فعل يتم وعندما به، خاص ملك أنها على ويقدمها اآلخرين وكتابات

 Maineجامعة اأم، "  لألمانة خيانة ذلك ويعد مالية، منح على كالحصول مكاسب تحقيق إلى

 من أنها على إبداعية أعمال صور، كلمات، أو أفكار تقديم" أنه على العلمي االنتحال فتعرف

 ( 32:  8812،  نسيمة طويل. ) "األصليين أصحابها ملكية إلى اإلشارة دون الكاتب إنتاج

 يةملك وادعاء سرقة" يأتي كما العلمي االنتحال فيعرف Merriam-Webster قاموس أما     

 توثيق ودون إنتاجه أنه على فكري إنتاج من األخرون اليه توصل ما استخدام .األخرين أفكار

علمي بأنه" استخدام فتعرف االنتحال ال Cornell Universityأما و ،  ."األساسي للمصدر

ومفرداتهم دون اإلشارة إلى ملكية األخرين لها،  األخرين على أنها أفكارهم كلمات وأفكار

وشيوعا النتهاك النزاهة  الجامعة أن االنتحال العلمي يمثل الشكل األكثر انتشاراوتضيف 

 (  18:  8815، فوزي رجب ) األكاديمية".

أن االنتحال هو االستخدام بطريق الخطأ أو العمد لجزء ( 8814محمود الجندي )و يرى        

 ( 68 صمن حقوق التأليف لشخص ما بدون اإلشارة إلى المصدر األصلي . )

 العلمي  االنتحال أنواع

درجة حيث تختلف أنواع االنتحال العلمي باختالف  يوجد العديد من أنواع االنتحال العلمي،    

دبيات التي تعرضت لهذا الموضوع االنتحال و نوعيته ، و من خالل االطالع على عديد من األ

 ( 3:  8884،  يمتشارلز أوبنهايمكن تحديد أنواع االنتحال العلمي فيما يلي )

 االستنساخ الكامل لعمل محمي بقانون الملكية الفكرية ، أو االستنساخ لجزء منه . -

 التعديل في المادة العلمية للغير و نسبتها إلى غير مؤلفها األصلي . -

نسبة العمل إلى غير مؤلفه األصلي عن طريق كتابة االستشهاد المرجعي بشكل خاطي ، بتعمد  -

 د .أو بغير تعم

 ترجمة المحتوى العلمي إلى لغة أخرى دون االشارة إلى األصل المترجم عنه . -

 سرقة األفكار و تقديمها في شكل مختلف دون ذكر صاحب الفكرة األصلي . -

  تحويل المحتوى إلى شكل آخر مختلف عن الشكل األصلي له دون ذكر المؤلف األصلي له . -

 هب ، ولكن ما يقومهدفع المال لشخص آخر لكي يكتب نيابةً عنإلى و من الباحثين من يلجأ       

ذا الشكل من أشكال ه و يعدا، هومات دون توثيقلو أخذ المعهمة هم المهت إليلاألشخاص الذين أوك

، وألن الشخص  البحثي عملباللم يقم  الباحث، ألن من أخطر أنواع االنتحال  ميةلالع االنتحال

 ،قنبرهدى )  ميةلعالا تندرج تحت ما يسمى بالخيانة له، وكهوثق كتابتلم ي البحثاآلخر الذي كتب 

 ( 318:  8812عبد الله، يسري 

،  من قبل نشرهاب قامعمال كتابية أل الحرفية أو شبه الحرفية كتابةاليقوم بإعادة من  منهمو     

.  تحال الذاتيالنبا تسمية هذا النوع من االنتحال ، ويمكن  دون اإلشارة إلى المصدر األصلي

(Melissa Holmberg & Mark McCullough , 2006 : 42 ) 

أفكار أو عبارات موجودة على االنترنت دون و من الباحثين من ينسب لنفسه ما ليس له من      

ذكر الكاتب أو ذكر مصدر المعلومات ، فمع توافر المعلومات االلكترونية بهذا الكم الهائل يغري 

على استخدام هذه المعلومات و ادعاء أنها لهم ، فاستخدام خاصية " القص كثير من الباحثين 

واللصق " يجعل نقل المعلومات من شبكة االنترنت أمرا سهال ، إال أن هذا النوع من االنتحال 
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سلسلة دعم التعلم ) يسهل ضبطه من االنترنت بالبحث على االنترنت باستخدام نفس الصياغة .

 (  13:  8813، التعليم و

 أسباب انتشار االنتحال العلمي

ظاهرة االنتحال العلمي في المجاالت العلمية كافة و المجال  األخيرةانتشرت في اآلونة     

من التربوي خاصة ، و قد تناولت عديد من الدراسات أسباب تفشي هذه الظاهرة بين الباحثين ، 

اإللمام  ضعفن األسباب منها وصلت إلى عديد مت التي و(  8812)سمير أبيش بينها دراسة 

إلمام الباحثين بمصادر المعلومات  ضعف،  بأساليب البحث العلمي السليمة وطرق جمع البيانات

يمكن االستعانة  الدراسات التي والمراجع واألبحاث مواضيع بحوثهم وفهارس المكتباتب الخاصة

زم إلجراء الدراسة وصعوبات باختيار الميدان الال يجد بعض الباحثين صعوبات تتعلقكما بها ، 

تتعلق باختيار أو بناء أدوات جمع البيانات، وصعوبات في تطبيق هذه األدوات أثناء جمع  أخرى

 إلى أنفسهم  .ها تبنى أعمال غيرهم ونسب إلىهؤالء الباحثين  يدفعوهو ما قد  البيانات

قل من تحليل وتركيب كما البحث العلمي عملية شاقة تحتاج إلى إعمال مختلف عمليات العف     

قراءة واسعة وجيدة خاصة حول موضوع البحث وهو ما يتطلب الحصول على وقت  تحتاج إلى

التصورات والمفاهيم الخاطئة التي يحملها ، و كذلك  مقبوال مناسب للقيام بعمل يكون عمال علميا

مية مجرد تجميع علال بعض الباحثين والطالب عن البحث العلمي وأن البحث العلمي أو الرسالة

توافر المعلومات والمعارف اإلليكترونية بهذا الكم الهائل يغري ، و أيضا  لبيانات ومعلومات

الطالب على استخدام هذه المعلومات وادعائهم لها، فاستخدام خاصية القص واللصق  كثيرا من

عتقاد السائد عند نقل المعلومات عملية سهلة خاصة مع اال التي توفرها خدمة االنترنت تجعل من

أي أنها مجانية ومتاحة  البعض بأن المعلومات على شبكة االنترنت هي مجال مفتوح وعام

  (184-183) ص ص . للجميع

( إلى أن أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة  8812) عبد الله ، يسري قنبر هدى تأشاركما      

ءة االرغبة في القرضعف ،   قيم المانعةقلة الوازع االخالقي واالفتقار الى مجموعة التتمثل في 

اتساع وسائل االتصال من خالل تصفح المواقع الكترونية ،  او االطالع المستمر الالزم للثقافة

 د نسخهااعلى العديد من المعلومات والمواد االبداعية المر ة الحصوللعبر شبكة االنترنت وسهو

خفاض الوعي بخطورة انو اللغوية ،  البحثية تاتدني المهار،  حب التنافس في كثرة المؤلفات، 

 (  318 ص) هة العلمية .اعدم نضج ثقافة النز، و السطو العلمي 

 العلمي االنتحال كشف طرائق

:) هدى قنبر ، يسري   تعددت طرق كشف االنتحال العلمي و يمكن تحديد أشهرها فيما يلي     

 ( 312:  8812عبدالله ، 

 . المحكمين و القراء  - 1

 . فحصها و جعاالمر راجعةم   -8

 . كلمات 5-4 من جملة عن البحث طريق عن جوجل خاصة و البحث محركات استخدام  - 3

 . األكاديمية السرقة عن الكشف في متخصصة برمجيات  - 4

 . األكاديمية السرقة عن للكشف متخصصة مواقع - 6

و استخداما على المستوى المحلي  و يتطرق البحث الحالي إلى إحدى أكثر الطرق انتشارا   

والعالمي في كشف االنتحال العلمي و هي برمجيات كشف االنتحال العلمي ، حيث تستخدم هذه 

الطريقة أغلب المجالت العلمية عند فحص البحوث المقدمة للنشر بها ، و كذلك تستخدمه أغلب 

 للنشر بهاى أصالة البحث المقدم المؤسسات األكاديمية و البحثية في مختلف دول العالم لتحديد مد

لها ، و أكثر هذه فيما يلي يتعرض البحث لبرمجيات كشف االنتحال العلمي من حيث فكرة عم، و

  .البحوث العربية خاصة في استخداما في كشف االنتحال العلمي  البرامج

 العلمي االنتحال كشف نظم
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ظهرت بعض  شافها بالطرق التقليدية و مع صعوبة اكتظاهرة االنتحال العلمي ار انتشمع      

االلكترونية المحلية و العالمية بهدف الحد من السرقات العلمية و الحفاظ على الملكية  النظم

 الفكرية للباحثين و المؤلفين .

في سماتها و خصائصها إال أنه يمكن رصد سمات أساسية تجمع  النظمو رغم اختالف هذه    

اكتشاف االنتحال تقوم على فكرة المضاهاة  نظماألساسية فإن كل  بينها ، فمن حيث فكرة العمل

Matching  بين النصوص الكتشاف ما بينها من تطابق . و يمكن تصنيف هذه البرامج وفقا لعدة

مثل برنامج  Web-basedأسس مثل " بيئة العمل " و تشتمل على البرمجيات التي تعتمد على 

Turnitin  على نظام التشغيل و يطلق عليها تطبيقات الويندوز ، و البرمجيات المعتمدة

windows application  مثلEVE2  حسب طريقة أو أسلوب االنتحال و ذلك من خالل ، أو

كشف االنتحال على االنترنت فقط أو باالعتماد على قواعد بيانات النصوص  نظماالعتماد على 

،  المجانية النظم ،التجارية  النظمتشمل أو باالعتماد على االثنين معا ، أو بحسب التكلفة و 

التي  النظممفتوحة المصدر ، أو حسب نوعية الملفات التي يدعمها البرنامج و تشمل  نظمالو

التي تدعم  النظمو كذلك   (.txt, doc, pdf, rtf, etcتتعامل مع ملفات النصوص بكل أشكالها )

تتعامل مع كيانات رقمية غير النصوص مثل التي  النظمأشكال معينة من الملفات النصية و كذلك 

Jplag   وMoss حسب اللغة التي يعمها البرنامج  لكشف انتحال أكواد المصدر للبرمجيات ، أو

 . (  58:  8813بعضها يدعم أكثر من لغة ) عماد ، أماني ، تدعم لغة واحدة و النظم فبعض 

شف االنتحال الداعمة للغة العربية كانت ك نظمكشف االنتحال إال أن  نظمو  بالرغم من تعدد     

الكتروني  نظامو هو ،  Turnitinقليلة مقارنة بعديد من اللغات األخرى ، و منها برنامج 

لكشف االنتحال العلمي في بالواليات المتحدة األمريكية م 1225عام  iParadigmsأنتجته شركة 

 ,ODP, FB2, EPUB, TXT, HTML, PDF, XLS DOCالمكتوبة بصيغة ) النصوص

DOCX, ODT, ODS   )  ، و يتم استخدامه مقارنة بما هو متاح على الشبكة العنكبوتية

لكشف االنتحال العلمي في البحوث المكتوبة بإحدى و ثالثين لغة غير االنجليزية منها اللغة 

للكشف عن ، و قد اشترت بعض المؤسسات األكاديمية رخصة استخدام هذا البرنامج العربية 

جامعة المنصورة  النظام االلكترونيم هذا ( و تستخد  Turnitin Website)النتحال العلمي . ا

م و وضعت آلية للكشف عن االنتحال العلمي  8816عام  جامعة دمياط لكشف االنتحال العلميو

 (Mansoura University Website) . على موقعها االلكتروني

الكتروني أنتجته شركة  نظامهو  CheckForPlagiarism.net برنامجكذلك  و    

Plagiarism-Checkers  Inc.  بكشف النظام االلكتروني م ، و يقوم هذا 8884األمريكية عام

االنتحال العلمي للمحتوى العلمي بإيجاد مدى التطابق أو التشابه بينه و بين باليين البحوث 

شف االنتحال بالبحوث المكتوبة باللغة األكاديمية الموجودة على االنترنت و يدعم هذا البرنامج ك

  (  CheckForPlagiarism Website)العربية . 

عام  PlagScan برنامج Markus Goldbach & Johannes Knabeأطلق كال من كما     

الكتروني تجاري يدعم عدة لغات من بينها اللغة العربية ، و يستخدم هذا  نظامم ، و هو 8882

مليون طالب من مختلف  1,8مؤسسة أكاديمية حول العالم و أكثر من  1688 النظام االلكتروني

 (  PlagScan Website) أنحاء العالم .

م 8818إلكتروني تجاري تم إطالقه عام  نظامو هو   plagiarisma.net برنامجو أيضا       

قتباسات و ، و يتميز ليس فقط في تحديد االنتحال العلمي و لكن أيضا في قدرته على تصحيح اال

يقوم البرنامج بمسح الورقة البحثية و مقارنتها بماليين واالستشهادات الغير مرغوب فيها ، 

و على عديد من قواعد  Google Booksو  Google Scholarالبحوث الموجودة على 

  Website). االنتحال العلمي  الكشف عنالبيانات العالمية ، مما يجعل البرنامج أكثر دقة في 

plagiarisma.net) 

  العلمي ظاهرة االنتحال الحد منبعض الجهود العربية في 
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ين والباحثين منذ القدم الى الملكية الفكرية للمؤلف حماية حقوقبالدول العربية عديد من اهتمت     

لحماية النتاج الفكري المنشور، والحد من  الوقت الحاضر وشرعت قوانين ووضعت لوائح

ين تتعلق بحق الدول العربية قوانعديد من عت شرّ  ، حيث لعلمية واالدبيةاالستالل والسرقات ا

 ( 316:  8812،  عبدالله ، يسري قنبر ) هدى: المؤلف وحماية الملكية الفكرية له ، ونذكر منها

 لسنة 48ت العربية المتحدة قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف رقم اردولة اإلما -

 م . 1228

 م . 1223لسنة   (18)  رقمة البحرين قانون حق الملكية للمؤلف مملك -

 . م 8883لسنة بتاريخ (  41) ة السعودية قانون حق المؤلف رقم المملكة العربي -

 لسنة 63ر أميري رقم ابشأن المطبوعات والنشر و قر 1222لسنة  0دولة قطر قانون رقم  -

 بشأن التدابير 8811لسنة  12ة وقانون رقم بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكري 8882

 الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية .

 . 1222لسنة  6وعدل بقانون رقم  1251لسنة  3دولة الكويت قانون حق الملكية المؤلف رقم  -

 . 8888لعام  08مصر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  -

 . 8814لسنة  83دل رقم االردن قانون حماية حق المؤلف المع -

 . 8883لسنة  6 - 3ئر قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم ازجال -

"  على التأليف والنشر ومكافأتهم ماديا الباحثين تشجيعب كما قامت عديد من الدول العربية    

 كزاالمر ذلك تأسست الكثير من ومعنويا ، وتعزيز مكانتهم العلمية في المجتمع ، و على اثر

 معالمج تأسس  ،  فعلى سبيل المثال . واالتحادات والمنظمات لحماية الملكية الفكرية العربية

 في  Arab Society for intellectual property(ASIP) الفكرية للملكية العربي

 بهدف " الفكرية الملكية لحماية العربي المجمع " باسم م 1202 يرافبر 83 في بألمانيا ميونخ

 أنظمة وتحديث تطوير خالل من العربي الوطن في الفكرية الملكية حماية آليات وتعزيز ويرتط

حول أهمية  الباحثين بين الوعي تعزيز و كذلك . تحكمها التي والقوانين الفكرية الملكية حماية

 عن بنجاح المجمع أهداف لتحقيق الوسائل من عدد استعمال خالل من حماية الملكية الفكرية

 Arab Society for Intellectual). البحث ومشاريع والندوات تارمالمؤت عقد طريق

Property Website) . 

 انضمامه تم و 2/18/8886 في العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية االتحاد نشاءإ تمكما      

 قرالمو العربية الوحدة مجلس نطاق في العاملة المتخصصة النوعية العربية االتحادات الى

 العربية المنطقة في الفكرية الملكية ثقافة نشر الى االتحاد ويهدف ، 08/  د 1828 رقم رابالقر

 Arab Union).   العربية الدول في المؤسسات لكافة الفكرية الملكية حقوق حماية والى عامة

for the Protection of Intellectual Property Website ) . 

 حقوق بحفظمجلس التعاون لدول الخليج العربية    دول واهتمام الدولي ملالهتما مع زيادةو       

 في  العربية الخليج لدول التعاون لمجلس الفكرية الملكية تدريب مركز انشاء تم الفكرية الملكية

 أكثر على تربو والتي الدولية واالتفاقيات المعاهدات من العديد عنه صدرت و قد ،  م 8811 عام

 التابعة األجهزة أحد تمثل والتي الفكرية للملكية العالمية المنظمة تديرها واتفاقية دةمعاه (84) من

 التشريعية األطر تطوير في كبير دور وللمركز .   لها امقر جنيف من تتخذ والتي المتحدة لألمم

 العمل وورش مجاالبر عقد خالل من الفكرية الملكية حماية حقوق بمجاالت والقانونية

 Intellectual Property Training Center for the Gulf) .  المتخصصة

Cooperation Council Website) 

نشاطات علمية منوعة  العلمي عبر بموضوع االنتحالالجامعات العربية  عديد مناهتمت كما     

 في" السرقات العلمية  بعنوان في مصر مؤتمر (8816) جامعة بني سويفنظمت ، فقد 

، بالتعاون مع  8816نوفمبر  10 - 12ها" في الفترة من تجالعمالظاهرة و اديميةاألوساط األك

األكاديمية كوسيلة خطيرة  عن السرقات العلمية في األوساط رة التعليمازورة االتصاالت واوز
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التي من شأنها أن تعمل  عديد من التشريعات والقوانين النتهاك الملكية الذهنية ، واالهتمام بسنّ 

 .  الفكريةية الملكية على حما

/  1/  18يوم  العلمي في مصر ورشة عن االنتحال (8815) جامعة الزقازيقعقدت كما    

إلقاء الضوء علي هذه الظاهرة التي تقوض أسس البحث العلمي من خالل إيضاح  بهدف،  8815

ائل العلمية قبل البرامج اإلليكترونية الحديثة التي تساعد في كشف هذه الظاهرة باألبحاث أو الرس

المعيب ألقل  االقتباسإجراءات تصحيحية لتقليل نسبة هذا  اتخاذنشرها، كما تبين الورشة كيفية 

حد ممكن إذا ثبت وجوده. كما تتطرق الورشة إليضاح الوسائل الفنية الواجب إتباعها عند كتابة 

عوق النشر العلمي في أي بحث علمي أو رسالة أكاديمية كي تخلو تماما من هذه األخطاء التي ت

  .لمؤسسة العلمية التي ينتمي إليهاالمجالت العالمية المحترمة وتدمر السمعة العلمية للباحث وكذا ل

 م مبادرة قومية لمكافحة االنتحال العلمي في 8816أبريل  83في  جامعة اإلسكندريةطلقت أو    

 الباحثين بمفهوم االنتحال العلمىمصر ، بدأت بتنظيم حملة تعريفية تقوم بها الجامعة لتعريف 

م باألمانة اضرورة االلتز ثم التأكيد علىوالتوعية بأخطاره وتحذير الباحثين من خطأ الوقوع فيه. 

ضوابط صارمة لردع االقتباس غير المشروع، وتعريف الباحث بالعقوبات التى  العلمية ووضع

طأ المخالف ألخالقيات البحث إذا تم اكتشاف وقوعه فى مثل هذا الخ يمكن أن يتعرض لها

.  األسس العالمية المعمول بها فى الدول األخرى فى هذا الشأن العلمى، مع األخذ فى االعتبار

(Almasryalyoum Website , 23/4/2015 ) 

 برنامجا   اآلداب جامعة الكويت كلية ت والتدريب في استشاراال مركز قامأ 8818وفي عام     

والطالبات في  للطالب المركزمج التدريبية التي يقدمها اوذلك ضمن البر (السرقة األدبية)بعنوان 

التي يواجهها  أهم التحديات ووأسبابها  أنواعهاالكلية. وتمت مناقشة ظاهرة السرقة األدبية وأهم 

. والسبل الصحيحة والكافية لتفادي الوقوع في السرقة األدبية األمر اهذ فيالطالب 

Alwatan.kuwait , 1/4/2012) )  

ميثاق شرف لطلبة الجامعة نص  العربية المتحدة باإلماراتجامعة زايد كما أصدرت       

  كاديميةألمانة األو االبتعاد عن جميع أشكال وأصناف خيانة اصراحة على ضرورة االمتناع 

 Zayedلطلبة . )للجامعة في الدليل التعريفي ل ياإللكترونأعلنت ذلك الميثاق على الموقع و

University Website  ).  

دورة حول نظام كشف  ردنفي األ اجامعة البترر األكاديمي في ـــقام مركز التطويأكما      

ق مع ـــة ، بالتنسيــــال البحثيـــ( لألعمTurnitinج )ــــامـــاد برنــــاألدب واعتم االنتحال

 كفاءة ة في أطار مساعي الجامعة لرفعهذه الدور و جاءت(  (Techknowledge ةـــشرك

 (Jfranews  Website , 18/4/2013. ) حماية الملكية الفكرية للباحثينالبحث العلمي و

كة المجتمعية في ابع للشراللمنتدى الر عنوانا   " هة العلميةاالنز" إطالق مصطلحتم كما    

بمشاركة فاعلة من    (8816) ميةجامعة االمام محمد بن سعود االسالالعلمي التي عقدته  البحث

اهمية كبيرة لمسالة االنتحال  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياض ، واعطى المؤتمر

 .نوقشت فيه  والتزوير والسرقة العلمية وحقوق الملكية الفكرية من خالل البحوث التي

وثائق الجامعية وثيق البرمجية ت  (8810 ) جامعة االميرة سمية للتكنولوجياأطلقت كما      

وير من خالل  القبول والتسجيل في الجامعة، من اجل حمايتها من التز الصادرة عن عمادة

شركة "التوثيق ألنظمة  (، بالتعاون معACQR CODEالرمز الخاص )  التحقق منها بواسطة

   وتكنولوجيا المعلومات". البرمجيات

دورة تدريبية  8816/  1/  12 - 10في  ة عمانبسلطن رة التربية والتعليماوزنظمت كما     

و مراعاة الدقة العلمية و االلتزام بمعايير  العلمي حول كشف االنتحالفي جامعة السلطان قابوس 

الكتابة و التوثيق و النشر العلمي و كذلك تشجيع الباحثين التربويين االنتاج الذاتي ألبحاثهم دون 

كيفية قع االلكترونية ، كما تطرقت الدورة التدريبة إلى اللجوء إلى القص و اللصق من الموا

 , iThenticate  . (Madarisna.info . Website استعمال برنامج كشف االنتحال

19/1/2015) 
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بالمملكة العربية  جامعة اإلمام محمد بن سعودكما أصدرت عمادة التقويم و الجودة في     

التعليم في الجامعة و التي اشتملت إصدارها الثامن م سلسلة دعم التعلم و 8813السعودية عام 

على موضوع " السرقة العلمية ، ما هي ؟ و كيف أتجنبها ؟ " و ذلك لتوعية الطالب و الباحثين 

بالجامعة بأهمية األمانة العلمية و توضيح المقصود بالسرقة العلمية و األنواع المختلفة لها و كيفية 

 ( 8813و التعليم ، )سلسلة دعم التعلم  تجنبها .

ورشة عمل بعنوان "  بالجزائر أبو بكر بلقايدبجامعة  كلية اآلداب واللغات  أقامت و كذلك   

م تناولت أخالقيات 4/8812/-8-12" ، و ذلك في الفترة  السرقات العلمية في الوسط الجامعي

كلية اآلداب ،  تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد ) آليات محاربة السرقات العلميةالبحث العلمي ، و 

الث المؤتمر الث( . و كذلك من أبرز الفعاليات العربية العلمية حول تلك القضية  8812،  واللغات

( و المؤتمر العربي الثالث في تكنولوجيا المعلومات 8886للتوثيق و األرشفة اإللكترونية ) دبي 

لمعلومات و األمن الوطني ) الرياض ( و مؤتمر تقنية ا 8886و التنمية اإلدارية ) شرم الشيخ 

( ، و المؤتمر السنوي السادس لجمعية المكتبات و المعلومات بعنوان " بيئة المعلومات 8882

( ، و مؤتمر قسم المكتبات  8818اآلمنة : المفاهيم و التشريعات و التطبيقات ) السعودية 

فة و حق الوصول إلى المعلومات في الوثائق و المعلومات بجامعة القاهرة بعنوان " إتاحة المعرو

: 8814، ( . ) محمود الجندي8813المجتمع العربي المعاصر : التحديات و التطلعات ) مصر 

41 ) 

برمجيات تساعد على كشف االنتحال في  يةالعرب المؤسسات األكاديميةبعض  تكما أطلق   

ية لكشف االنتحال بناء على قو أداةعتبر يالذي  ، و  QARNET، منها برنامج البحوث العربية 

خدمة موثوقة مع ثقة كاملة آلالف  QARNETالمقارنة مع البيانات الخاصة بها. إذ توفر 

تقنية حديثة من أجل  QARNETالعمالء في مختلف البلدان وخاصة البلدان العربية. تستخدم 

   ( Qarnet Website) .المقارنةجمع البيانات وتحليلها ثم العمل على استخدامها في 

هو م 8811 عام قسم علوم الحاسب بجامعة الملك سعودالذي أطلقه  APlag و كذلك برنامج     

 األدبي االنتحالكشف  ، ، ويعد هذا البرنامج من أدوات Arabic Plagiarism اختصار ل

تقوم منطقي للوثيقة كفقرات وجمل وكلمات ، وال التحليل يقوم علىحيث للنصوص العربية ، 

و العبارات في المستند و مضاهاتها مع غيرها من  على فصل الكلمات مل البرنامجفكرة ع

 البحوث العربية . )يعطي دقة أعلى في الكشف عن االنتحال في  و من ثم فإنه،  البحوث

Mohamed , 2011: 1379-1381 ) 

 لبحثي المنهج ا

  االستبانةاستخدام  متو . وتحليلها البيانات لجمع منهج البحث الوصفي البحث هذا انتهج

، حيث قام الباحثان إعداد استبانة مكونة من محورين بهدف  كأداة لجمع البيانات و المعلومات

االنتحال العلمي في البحوث التربوية ، و نظم كشف التعرف على التحديات التي تواجه استخدام 

ية و ذلك من وجهة نظر كذلك تحديد آليات الحد من ظاهرة االنتحال العلمي في البحوث التربو

 . أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة دمياط

 و عينتها  الدراسةمجتمع 

 ، جامعة الب و التي تعد أقدم كلية  بجامعة دمياط اقتصرت الدراسة الحالية على كلية التربية    

( 08جمالي )( مدرس بإ36( أستاذ مساعد ، و  )88( أستاذ ، )83في  ) مجتمع الدراسة تمثليو

جاء اختيار العينة بحيث تمثل مختلف و  . 8810/8812 الجامعيعضو هيئة تدريس في العام 

  .  األقسام التربوية بكلية التربية

 االستبانة 
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ومن ثم مراجعتها وذلك  أعضاء هيئة التدريس بالكليةعلى عينة من االستبانة  تم اختبار     

 هيئة أعضاء ( من53على ) االستبيان توزيع تم ، ثم وعيةضوالمو وحضتوفر الو  ضمانل

 سواء ( عضو هيئة التدريس بكلية التربية ،08من أصل ) كلية التربية بجامعة دمياط في التدريس

 ( مطبوعة نسخة) الورقية أو عن طريق النسخة( إلكترونية نسخة) اإللكتروني البريد طريق عن

( استبانات لعدم توافر شروط الصحة بهم ، و من 3تم استبعاد ) ، نسخة (62) مجموعه ما أعيد، 

 التدريس هيئة أعضاء من المشاركين عدد و فيما يلي.   نسخة (65) عدد النسخ الصالحة كانتثّم 

  . (1) رقم الجدول في بكلية التربية و درجاتهم العلمية

 

 
 

 ( معلومات حول المشاركين في االستبانة 1جدول )

 

 المشاركة من الدرجة العلميةنسبة  المشاركون كليالعدد ال الدرجة العلمية

 %58,2 14 83 أستاذ

 %53,5 14 88 أستاذ مساعد

 %08 80 36 مدرس

 %28 65 08 االجمالي

 نتائج الدراسة الميدانية

الذي اشتمل على محورين  االستبيانب الخاصة البيانات تحليل نتائج القسم هذا يناقش

في العلمي االنتحال  نظم كشفستخدام التحديات خمس  أهم دتحدي ركز على رئيسين ، أولهما

لحد من لآليات   خمس أهم تحديد و ثانيهما تناول،   بكلية التربية بجامعة دمياط البحوث التربوية

، و فيما يلي  نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية من وجهة ظاهرة االنتحال في البحوث التربوية

 .ئة التدريس المشاركون في الجانب التطبيقي للدراسة عرض لما أجمع عليه أعضاء هي

 االنتحال في البحوث التربوية نظم كشفتحديات استخدام أوالً : 

عدم وجود أشارت نتائج تحليل االستبانة إلى إجماع األساتذة المشاركون في االستبانة على أن      

ألكاديمية و البحثية العربية ، افي المؤسسات  مكتبة الكترونية شاملة لجميع البحوث التربوية

من أهم  على كشف انتحال الفقرات التي أ عيدت صياغتها النظم االلكترونيةعدم قدرة كذلك و

( من %06,2تحديات استخدام برامج االنتحال االلكتروني في البحوث التربوية ، بينما أكد )

 JPEGة إلكترونيا بصيغة حفظ بعض البحوث التربوية المنشوراألساتذة المشاركين  على أن  

Image  على كشف انتحال الفقرات المترجمة من لغة  النظم االلكترونيةعدم قدرة ، و كذلك

( من %62االنتحال في البحوث التربوية ، بينما أكد ) نظم كشفمن أهم تحديات استخدام  أخرى

تعد من أهم  ل الفكريعلى كشف االنتحا النظم االلكترونيةعدم قدرة األساتذة المشاركين على أن 

 في البحوث التربوية . ةاالنتحال االلكتروني نظمتحديات استخدام 

عدم وجود مكتبة كما أشارت نتائج تحليل االستبانة على إجماع األساتذة المساعدون على أن    

في المؤسسات األكاديمية و البحثية العربية من أهم  الكترونية شاملة لجميع البحوث التربوية

البحوث التربوية ، بينما أكد  كشف االنتحال العلمي في في النظم االلكترونيةيات استخدام تحد

على كشف انتحال الفقرات  النظم االلكترونيةعدم قدرة ( من األساتذة المساعدين على أن 23%)

 على كشف انتحال الفقرات المترجمة النظم االلكترونيةعدم قدرة ، و كذلك  التي أ عيدت صياغتها

من أهم تحديات استخدام برامج االنتحال االلكتروني في البحوث التربوية ، بينما  من لغة أخرى

حفظ بعض البحوث التربوية المنشورة إلكترونيا ( من األساتذة المساعدين على أن %20,5أكد )
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في العلمي االنتحال في كشف  النظم االلكترونيةمن أهم تحديات استخدام  JPEG Imageبصيغة 

النظم عدم قدرة ( من األساتذة المساعدين على أن %54,3لبحوث التربوية ، في حين أكد )ا

في   النظم االلكترونيةتعد من أهم تحديات استخدام  على كشف االنتحال الفكري االلكترونية

  في البحوث التربوية . العلمياالنتحال كشف 

عدم وجود مكتبة الكترونية شاملة لجميع أن ( على %25,4أما بالنسبة للمدرسين ، فقد أكد )       

النظم في المؤسسات األكاديمية و البحثية العربية من أهم تحديات استخدام  البحوث التربوية

عدم ( على أن %02,3في البحوث التربوية ، بينما أكد ) االلكترونية في كشف االنتحال العلمي

النظم تعد من أهم تحديات استخدام  على كشف االنتحال الفكري النظم االلكترونيةقدرة 

( على أن %08,1في البحوث التربوية ، في حين أكد )في كشف االنتحال العلمي  االلكترونية

من أهم تحديات  على كشف انتحال الفقرات المترجمة من لغة أخرى النظم االلكترونيةعدم قدرة 

حفظ ( على أن %21,4ما أكد )في البحوث التربوية ، بين العلمياالنتحال  نظم كشفاستخدام 

نظم من أهم تحديات استخدام  JPEG Imageبعض البحوث التربوية المنشورة إلكترونيا بصيغة 

النظم عدم قدرة ( على أن %63,5في البحوث التربوية ، و أخيرا أكد ) العلمياالنتحال  كشف

 العلمياالنتحال  كشف نظمتعد من أهم تحديات استخدام  على كشف االنتحال الفكري االلكترونية

  في البحوث التربوية .

من  في البحوث التربوية العلمياالنتحال  نظم كشفتحديات استخدام و يمكن توضيح أهم     

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية من خالل الشكل التوضيحي التالي :

 
 (1شكل )

 في البحوث التربوية العلمياالنتحال  شفنظم كتحديات استخدام 

 في البحوث التربوية العلمي آليات الحد من ظاهرة االنتحالثانياً : 

على  أهم اآلليات التي اجتمع عليها أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةيتناول هذا المحور       

لتربوية ، و قد أشارت للحد من ظاهرة االنتحال العلمي في البحوث ا اختالف درجاتهم العلمية

الكتروني للكشف  نظامتطوير ( من األساتذة على أن %06,2نتائج تحليل االستبانة إلى تأكيد )

يعد من أهم آليات الحد من ظاهرة  عن االنتحال العلمي خاص بالبحوث المنشورة باللغة العربية

حصر كافة البحوث أن  ( من األساتذة على %20,5االنتحال في البحوث التربوية ، بينما أكد )

 في مختلف المؤسسات األكاديمية و البحثية و كذلك البحوث المنشورة المجالت التربوية التربوية



14 

 

واحدة تعد من أهم آليات الحد من ظاهرة االنتحال في البحوث التربوية  في قاعدة بيانات الكترونية

رش عمل لنشر الوعي إقامة ندوات وو( من األساتذة على ضرورة %21,4، في حين أكد )

لترسيخ مفهوم األمانة  كوسيلة بكلية التربية  للباحثين المعلوماتي بالملكية الفكرية وحقوق المؤلفين

( من األساتذة على أن %54,3لحد من ظاهرة االنتحال العلمي ، بينما أكد )العلمية و من ثّم ا

من األمور المهمة  الباحث متابعة المشرف للباحث بشكل دوري و اطالعه على مصادر معلومات

إقامة ( من األساتذة على ضرورة  %62,1بينما أكد )في مكافحة االنتحال بالبحوث التربوية ، 

للباحثين و ما ورش عمل عن أساليب البحث عن المعلومات و كيفية توثيق المصادر اإللكترونية  

 له من دور كبير في الحد من االنتحال في البحوث التربوية.

( منهم %28,2أما بالنسبة لألساتذة المساعدين ، فقد أظهرت نتائج تحليل االستبانة أن )      

في مختلف المؤسسات األكاديمية و البحثية و كذلك  حصر كافة البحوث التربويةأكدوا ضرورة  

كوسيلة لحماية الحقوق  واحدة في قاعدة بيانات الكترونية البحوث المنشورة المجالت التربوية

( منهم على %06,2رية و الحد من االنتحال العلمي في البحوث التربوية ، بينما أكد ) الفك

 إقامة ندوات وورش عمل لنشر الوعي المعلوماتي بالملكية الفكرية وحقوق المؤلفينضرورة  

إقامة ورش عمل عن أساليب البحث عن المعلومات و كيفية توثيق المصادر للباحثين ، و 

الكتروني للكشف عن االنتحال العلمي  نظامتطوير  وكذلك ضرورة   ثين ،للباح اإللكترونية

تابعة المشرف م( على ضرورة %20,5، في حين أكد ) خاص بالبحوث المنشورة باللغة العربية

 التي استند إليها في بحثه . اطالعه على مصادر معلومات الباحثللباحث بشكل دوري و

( أكدوا %02,3اتضح أن )بة آلراء المدرسين بكلية التربية ، و بتحليل نتائج االستبانة بالنس   

الكتروني للكشف عن االنتحال العلمي خاص بالبحوث المنشورة باللغة  نظامتطوير على ضرورة 

حصر ( على ضرورة %26,2للحد من االنتحال العلمي في البحوث العربية ، بينما أكد ) العربية

كذلك البحوث المنشورة ؤسسات األكاديمية و البحثية و في مختلف الم كافة البحوث التربوية

موحدة كوسيلة للحد من االنتحال العلمي في البحوث  في قاعدة بيانات الكترونية المجالت التربوية

ورش عمل لنشر الوعي المعلوماتي  إقامة ندوات و( على ضرورة %20,5العربية ، بينما أكد )

متابعة ( على ضرورة %21,4باحثين بالكلية ، في حين أكد )لل بالملكية الفكرية وحقوق المؤلفين

التي استخدمها في  المشرف للباحث بشكل دوري و اطالعه على مصادر معلومات الباحث

إقامة ورش عمل عن أساليب البحث عن ( على ضرورة  %52,2البحث ، بينما أكد ) 

و  نمية مهارة التوثيق لدى الباحثينلت  في الكليةيفية توثيق المصادر اإللكترونية المعلومات و ك

 . من ثّم الحد من االنتحال العلمي

على اختالف درجاتهم يالحظ من التحليل السابق اتفاق أغلب أعضاء هيئة التدريس بالكلية     

العلمية على بعض آليات الحد من ظاهرة االنتحال العلمي و لكن بنسب متفاوتة ،  و يمكن 

من وجهة نظر أعضاء هيئة  ظاهرة االنتحال في البحوث التربوية آليات الحد منتوضيح أهم 

 التدريس بكلية التربية من خالل الشكل التوضيحي التالي :
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 (2شكل )

 في البحوث التربوية العلمي آليات الحد من ظاهرة االنتحال

 

 

 

 الميدانية نتائج الدراسةملخص 
يتضح اجماع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ج االستبانة ، نتائل السابق تحليلالمن خالل      

،  البحوث التربويةفي  العلمياالنتحال  نظم كشفاستخدام  التي تواجه تحدياتال من  عددعلى 

 تمثلت أهم هذه التحديات فيما يلي :

اديمية في مختلف المؤسسات األك عدم وجود مكتبة الكترونية شاملة لجميع البحوث التربوية - 1

 و البحثية ، و كذلك البحوث المنشورة في مختلف المجالت التربوية في العالم العربي .

في  على كشف انتحال الفقرات التي أ عيدت صياغتها كشف االنتحال العلمي نظمعدم قدرة  - 8

البحوث التربوية ، و ذلك العتماد تلك البرمجيات على أسلوب المضاهاة بين الفقرات فقط و من 

 ثّم أي تغيير في أي لفظ أو في ترتيب الكلمات ال تستطيع تلك البرمجيات اكتشافه .

 اتترجمة من لغالم   أو العبارات على كشف انتحال الفقرات النظم االلكترونيةعدم قدرة  - 3

 . أخرى

، و من ثم ال  JPEG Imageحفظ بعض البحوث التربوية المنشورة إلكترونيا بصيغة  - 4

 من التعرف على تلك النصوص و التعامل معها . االلكترونية النظمتتمكن 

يستبيحون ، فكثير من الباحثين  على كشف االنتحال الفكري النظم االلكترونيةعدم قدرة   - 6

  يعبرون عنها بأسلوبهم و ينسبونها ألنفسهم .أفكار الغير و

اآلليات التي يمكن من خاللها  بينما أجمع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية على مجموعة من   

، و تمثلت أهم هذه اآلليات من وجهة نظر  في البحوث التربوية العلمي الحد من ظاهرة االنتحال

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية فيما يلي :

 الكتروني للكشف عن االنتحال العلمي خاص بالبحوث المنشورة باللغة العربية . نظامتطوير  - 1

في مختلف المؤسسات األكاديمية و البحثية و كذلك البحوث  بحوث التربويةحصر كافة ال - 8

 واحدة . في قاعدة بيانات الكترونية المنشورة المجالت التربوية 

 . إقامة ندوات وورش عمل لنشر الوعي المعلوماتي بالملكية الفكرية وحقوق المؤلفين - 3

التي استند  مصادر معلومات الباحث متابعة المشرف للباحث بشكل دوري و اطالعه على - 4

 . إليها في بحثه

فية توثيق المصادر اإللكترونية  إقامة ورش عمل عن أساليب البحث عن المعلومات و كي - 6

 للباحثين بكلية التربية .

 الدراسة توصيات

ء كلية التربية و أعضا الكبير الذي يقع على عاتق دورالمن خالل نتائج الدراسة يتضح لنا     

هيئة التدريس بها في الحد من ظاهرة االنتحال العلمي في البحوث التربوية ، من خالل دعم 

و ترسيخ مفهوم الملكية الفكرية و حقوق األمانة العلمية لدى طالب الدراسات العليا بالكلية 

في المؤلفين لديهم . كذلك متابعة المشرفين للباحثين و إرشادهم لمصادر المعلومات و مناقشتهم 
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المعلومات و األفكار التي استعان بها الباحث في بحثه ، و الحصول على نسخة من هذه المصادر 

 للتأكد منها إذا لزم األمر .

من خالل تنمية  مهارات البحث العلمي لدي الباحثين صقل دور كبير في للمشرفكما أن     

ق و الكتابة البحثية لديهم بما يجنبهم الثقافة و اللغة العلمية لدى الباحثين و تنمية مهارات التوثي

على إتمام إجراءات البحث بيسر  ، و إمدادهم بالخبرة البحثية التي تعينهم االعتماد على الغير

 . سهولةو

حصر كافة البحوث التربوية في مختلف المؤسسات األكاديمية كما أكدت الدراسة على أهمية     

في قاعدة   في مختلف الدول العربية الت التربويةو البحثية و كذلك البحوث المنشورة المج

، و على الرغم من وجود اتجاه قوي لدى دار المنظومة في نشر جميع  بيانات الكترونية واحدة

البحوث التربوية على الموقع االلكتروني الخاص بها ، إال أنها لم تستطع حتى اآلن حصر و نشر 

المجالت التربوية ، كما أنها تنشر بعض البحوث  كافة البحوث التربوية في جميع المؤسسات و

و هذا ال يمّكن برمجيات كشف االنتحال العلمي في  JPEG Imageإلكترونيا بصيغة التربوية 

البحوث التربوية من التحقق من أصالة البحث و أمانة الباحث العلمية ، و على هذا فمن 

لمجالت التربوية و بين دار المنظومة الضروري وجود بروتوكول تعاون بين كافة المؤسسات و ا

للبرمجيات بما يتيح كافة البحوث التربوية على موقعها االلكتروني على أن تكون بصيغة يسهل 

 االلكترونية التعرف عليها و التحقق من أصالتها العلمية .

الكتروني خاص بالكشف  نظامو من الضروري أيضا تبني إحدى الجهات العلمية لمشروع     

االنتحال العلمي في البحوث التربوية و االجتماعية ، على أال ي نشر أي بحث تربوي في أي  عن

 مجلة إال بعد فحصه من خالل هذا البرنامج .

أخيرا و ليس آخرا ، ال يغني وجود برنامج الكتروني للكشف عن االنتحال العلمي في البحوث    

ة و مهارات البحث و التوثيق الصحيح للمصادر التربوية عن أهمية تحلي الباحث باألمانة العلمي

وضع ميثاق شرف أخالقي للبحث العلمي  فمن الضروري التي استند إليها في بحثه ، و من ثّم 

في جميع مراحل البحث العلمي، ويحدد معايير تلك  العلميةالتزام الباحث بالنزاهة  يضمن

، ويحدد دور المشرف حث لألمانة العلمية انتهاك الباالنزاهة، ويضع اإلجراءات التي تتناسب مع 

 . والطالب واإلدارة في تفعيل هذا الميثاق

 المراجع 

الصادق بو بقرة : السرقة العلمية في الجامعة الجزائرية بين الوعي و الوعي الزائف ، مجلة  -1

 . 8810، سبتمبر  0، ع  8الرسالة للدراسات و البحوث االنسانية ، مج 

البرمجيات الحديثة وأثرها في تجنب االنتحال في بحوث اللغة آخرون :  إخالص ناصر و -8

المنعقد في الرياض  لشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي : النزاهة العلمية، مؤتمر ا العربية

 . 8816، المملكة العربية السعودية ، 

فرص البقاء  ترنت:بيئة اإلن في اإللكترونيحقوق المؤلفين والنشر :  تشارلز أوبنهايم -3

االتجاهات الحديثة في المكتبات مجلة ،  د.محمد إبراهيم حسن محمد ترجمة،  واحتماالت االندثار

 . 8884،  المكتبة األكاديمية،  88، ع  11، مج  والمعلومات

 //:nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf-www.yemenhttpمتاح على : 

سات العليا ارنشر بحوث الد:  عصام محمد عبد الماجد،  تغريد عصام محمد عبد الماجد -4

 سات العليااكلية الدر، المنعقد في  سات العليا السنوي السابعامؤتمر الدر،  وتحديات االنتحال

 . م 8816ديسمبر  83إلى  88بجامعة النيلين، في الفترة من 

 الحقيقة بين العربية باللغة المنشورة للبحوث االنتحال كشف برامججمال خليل الدهشان :  -6

 . 8810، كلية التربية ، جامعة سوهاج ، نوفمبر  66، ج  المجلة التربوية،  والوهم

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf
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 Dictation Plagiarism استخدام برامج كشف االنتحالجمال سليمان عطية و آخرين :  -5

دراسات عربية في ،  التعلم الذاتي لتحقيق النزاهة العلمية : رؤية تدريبية في ضوء مهارات

 .  8812، عدد خاص ، رابطة التربويين العرب ، مارس  التربية وعلم النفس

 . 8812دليل أخالقيات البحث العلمي : مركز ضمان الجودة ، جامعة تشرين ، سوريا ،  -2

ري : وعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي باالنتحال العلمي ، دعاء كامل الب -0

،   الجمعية المصرية للمكتبات  3، ع  6المجلة الدولية لعلوم المكتبات و المعلومات ، مج 

 . 8810والمعلومات و األرشيف ، سبتمبر 

،  المؤسسات الجامعيةالبرمجيات اإللكترونية كآلية للحد من السرقة العلمية في طه عيساني :  -2

، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  1، ع  1، مج  مجلة العلوم اإلدارية والمالية

 . 8812، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، 

سالم محمد سالم : السرقات العلمية في البيئة االلكترونية : دراسة للتحديات و التشريعات  -18

حقوق التأليف ، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات و المعلومات السعودية المنعقد  المعنية بحماية

 . 8818إبريل  88-81بالرياض في الفترة 

جامعة اإلمام  ،  السرقة العلمية .. ما هي ؟ وكيف أتجنبها ؟سلسلة دعم التعلم و التعليم :  -11

 . 8813،  رياضال ،  عمادة التقويم والجودة ،  محمد بن سعود اإلسالمية

مركز جيل البحث ،األمانة العلمية حول  كتاب أعمال الملتقى المشترك:  سرور طالبي المل -18

 . 6م ، ص 11/2/8812،  الجزائر ، العلمي

 مركز جيل البحث العلمي،األمانة العلمية حول  كتاب أعمال الملتقى المشتركسمير أبيش :  -13

  ( . 184 – 183م ، ص ص 11/2/8812،  الجزائر ،

اتجاهات طالبات الدراسات العليا في جامعة الملك سعود لطيفة السميري ، ريم العبيكان :  -14

، كلية التربية ،  1، ع  12، مج  مجلة العلوم التربوية والنفسية،  األمانة العلمية الرقمية نحو

 . 8815جامعة البحرين ، 

في الجامعات السعودية : آراء عينة من صور الفساد األكاديمي عائشة سيف األحمدي :  -16

، مجلس النشر العلمي ، جامعة  110، ع  38، مج  المجلة التربويةالعليا ،  طلبة الدراسات

 . 8815الكويت ، مارس 

العلوم الشرعية والقانونية وسائر  بحوث في االنتحال العلمياشكالية عبد المنعم نعيمي :  -15

 . 8815، المملكة المغربية ،   45الدولية ، ع  والقانون مجلة الفقه،  االنسانية العلوم

المؤتمر ،  االنتحال في البحوث التربوية أسبابه وطرق مكافحته:  إسماعيل إبراهيم علي -12

" ، كلية التربية ، جامعة  رؤى مستقبلية "العلمي العاشر: البحث التربوي في الوطن العربي 

 . 8818الفيوم ، 

: دور المكتبات  األكاديمية في منع السرقات العلمية محمد السيد أمانيح ، عماد عيسى صال -10

دراسة استكشافية لخدمات المكتبات و برمجيات كشف االنتحال ، المؤتمر الدولي  –واكتشافها 

 م .8818يوليو  18-2للتعليم االلكتروني في الوطن العربي المنعقد بالقاهرة في الفترة 

برامج اكتشاف االنتحال في البيئة الرقمية المتاحة عبر الويب الجندي :  محمود عبد الكريم  -12

الجمعية ،   8، ع  1، مج  المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات،    : دراسة تقييمية
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