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 ملخص الدراسة:

الكبري  يعالممن خالل التناول اإل ،يكادميالوسط األ يف العلمي نتحالاإلاىرة تولدت فكرة دراستنا لظ
 يوالبحث العلم خلطر من طرف وزارة التعليم العايل، وما تبعو من دق ناقوس انتشارىاإالسنوات األخرية و  هلا يف
 ضحت ظاىرةأمنا إو  ،و طلبةأساتذة أ اجلامعة ميارسها تسجل يفجمرد حاالت منعزلة لة مل تعد أفاملس .دناببال

 .نعكاسات سلبية على مصداقية التعليم والبحوث العلميةإالقائمني على القطاع ملا هلا من ا يؤرق وىاجسً 

ن جاز لنا وصفها كذلك( إ)  ىتمامنا وتركيزنا على مدى تفشى ىذه اآلفة يف الوسط العلميإنصب إف
عداد إ يف يساسأغلب الطلبة كمصدر أيعتمد عليها  نرتنيت اليتوربطها باأل ،بقاملة 5491ماي  8جبامعة 

ملعلوماتية السائدة لدى كما سعينا ملعرفة العالقة بني املمارسات ا و تقنية،أدبية أحبوثهم سواء كانت ختصصاهتم 
طرح قة يف ىذا املشروع من خالل نطالكانت اإل، و يضا الفوارق بني خمتلف التخصصاتأنتشار الظاىرة و إالطلبة ب

 .تساؤالت فرعيةو تساؤل رئيسي 

ستمارة إمن خالل توزيع  ،تحليليالمنهج البحث الوصفي عتمدنا على إلإلجابة على ىذه األسئلة و  
عشوائية من جمموع طلبة املاسرت ملختلف كليات جامعة قاملة بطريقة  022 بـ ستبيان على عدد العينة املقدرةاإل
وقد مت معاجلة البيانات والنتائج باألساليب اإلحصائية دتثلت يف التكرار  .األنسب لدراستنا العينةرتأينا أهنا إو 

  والنسبة املئوية وتوصلنا يف الدراسة امليدانية إىل النتائج التالية:

الوسط الطاليب يف  العلمي نتحالاإلنتشار ظاىرة إتصال يساىم يف تكنولوجيات اإلعالم واإلـــ حتكم الطلبة يف 
 بنسب متباينة سواء أكان ذلك عن قصد أو غري قصد. ختالف أشكالوإعلى 

البحوث العلمية و حتميل الكتب  ـــ ىناك ممارسات معلوماتية سائدة لدى الطلبة يصب جمملها يف سياق إجناز
 .امللفاتو 

غري أن أشكال ىذا األخري ختتلف حسب  ،العلمي نتحالاإلمعرفة مفهوم ــ ال توجد عالقة بني التخصص و 
 التخصص.

 ــ الطالب ــ اجلامعة. العلمي نتحالاإلنرتنيت ــ األ الكلمات المفتاحية: 



Résumé:  

Le phénomène du plagiat dans l’université algérienne constitue 

un sujet d’actualité marqué par une série de cas relayé par les médias.   

Ce phénomène largement répandu chez les étudiants voire les 

chercheurs a connu une évolution dangereuse avec l’avènement des 

TIC. 

L’étude de ce phénomène et sa relation avec les TIC, nous a 

conduit à chercher des réponses aux questionnements suivants : 

 Quelles sont les pratiques informationnelles des étudiants 

liées aux TIC ? 

 Existe –t-il une culture relative au plagiat chez les étudiants ?  

 Quelles sont les pratiques « plagiat » les plus répandues ? 

 Quelle est la contribution des TIC dans ce phénomène ? 

 Existe –t-il une relation entre la spécialité et le plagiat ? 

Pour répondre à ces questions nous avons mené une enquête par 

questionnaire auprès de 200 étudiants de l’université de Guelma de 

niveau Master dans la majorité des spécialités. 

L’analyse  quantitative des réponses a donné les résultats 

suivante:  

 La maitrise des TIC par les étudiants contribue largement à la 

propagation du plagiat. 



 Les pratiques informationnelles relatives aux TIC sont 

principalement la recherche documentaire et le 

téléchargement. 

 L’absence d’une relation directe entre le plagiat et les 

spécialités des étudiants.   

Mots-clés : plagiat, TIC, Internet, étudiant, université. 

 

 

 

 

 



 شكر و عرفان

عهٍنا دائًاً أٌ َشكش ًَمذس يٍ لذّيٌا ننا ادلساعذة ًيذًّا ننا ٌذ انعٌٌ عنذ داجخنا دلٍ ٌمف جاَبنا، ًعهٍنا أٌ 

 َبٌح ذلى دًياً عٍ فشدنا بٌجٌدىى ًحمذٌشَا دلساَذهتى.

يٍ كاٌ نو لذو انسّبك حخسابك انكهًاث ًحخضادى انعباساث نخُنظّى عمذ انشّكش انزي ٌسخذمّو كم يٍ ساعذَا، إىل  

 .يف سكب انعهى ًانخّعهٍى، إىل  يٍ بزنج ًمل حنخظش انعطاء، إنٍكى أىذي عباساث انشّكش ًانخّمذٌش

 ًٌمٌل انشسٌل حمًذ صهى اهلل عهٍو ًسهى: "يٍ ال ٌشكش انناط ال ٌشكش اهلل"

 ًصذق يٍ لال: "يٍ عهًين دشفًا صشث نو عبذًا"

 فكٍف بانزٌٍ أششفٌا عهى حكٌٌننا

إىل كم يٍ عهًنا دشفا يٍ أساحزة انطٌس االبخذائً ً ادلخٌسط ًانثاٌَي ًاجلايعً إٌ لهجُ ذلى شكشاً فشكشي 

 .نٍ ٌٌفٍيى، دماً سعٍخى فكاٌ انسّعً يشكٌساً، إٌ جفّ دربي عٍ انخّعبري ٌكخبكى لهبٌ بو صفاء احلبّ حعبرياً

فٍنا ششفا أَنا حذسجنا حتج ٌذٌو، ً هنهنا يٍ ً خنص بانسالو ًانشكش أسخارَا انفاضم سابخ منايشت انزي ٌك

 .يٌاسده انصافٍت

 ذ.ٌٌبخم عهٍنا باننصخ ً انشأي انسذ َشكشه ألَو مل

 ً ال ٌضال َرباسنا ً لذًحنا، ً َسأل اهلل أٌ ٌباسن نو يف صذخو ً أٌ ٌشصلو انعفٌ ًانعافٍت يف انذٍَا ًاَخشة.

عادل دٌاط عهى يساعذحو ً حشجٍعو ننا ً عذو حشدده يف يذ  ً خنص بشكشَا ىزا ً ايخناَا اخلانص إىل صيٍهنا

 ٌذ ادلساعذة ننا.
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 : مــــــــقـــدمـــــــــــــــة 
يف نشر ادلعلومات وتبادذلا على أكرب نطاق ممكن، إال أنو  هبالقد أحدثت الشبكة العادلية نقلة ال يستهان 

ستخدمت اإلنًتنت بشكل أو بآخر يف خرق اترتب على ذلك ىدر للحقوق األدبية للمؤلفني، حيث "  قد
حقوق ادلؤلفني الذين نشرت إبداعاهتم على ىذه الشبكة مبوافقتهم أو بدون ذلك، ألن النشر على اإلنًتنت متاح 

نتهاك واضح حلقوق إ، مما ساىم يف للجميع، بكافة أشكالو وصوره ، وليست ىناك شروط أو ضوابط حتكمو
 . 1ادلؤلفني ادلادية واألدبية "

األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف ما ىو متاح من قوانني حلماية حقوق ادلؤلف يف البيئة الرقمية، أو 
أصبح  ،نًتنتل التدفق ادلعلومايت على شبكة األوضع قوانني جادة تعمل على معاجلة الوضع القائم. ففي ظ

انتهاك احلقوق ادلادية واألدبية للمؤلف أمرًا شائعًا، حيث إن وجود ىذا الكم اذلائل من ادلعلومات على ىذه 
الشبكة جيعل من السهل القيام بعمليات القرصنة والسطو على ادلواد ادلنشورة. بل إن ىناك رسائل علمية 

نًتنت.  ترتمتها بكامل نهها من شبكة األبية مت)ماجستري ودكتوراه( تعرضت للسرقة، وىناك كتب ومقاالت أجن
ومع صعوبة متابعة كل ما ينشر على ىذه الشبكة جبميع لغاهتا، فإنو يهعب اكتشاف السرقة بسهولة. وإزاء ىذه 

ستمرار اإلبداع حلقوق ادلؤلفني ، فهي "ضرورية إل ادلشكلة اليت وصلت إىل حد الظاىرة أصبحنا حباجة إىل محاية
على  ام أو مكافئتهم ماليًا أو أدبيًا، وبناءً هبرًا دلا توفره من تشجيع للمبدعني عن طريق االعًتاف اإلنساين نظ

استنساخها أو ضمان ىذه احلقوق يطمئن ادلؤلفون إىل حفظ حقوقهم وإمكانية نشر مهنفاهتم دون اخلوف من 
 .2"قرصنتها بدون تهريح

 ومراكز جامعات( األكادميي اجملتمع داخل سواء العلمي نتحالاإل و من ىنا جاز لنا القول أن ظاىرة
حرج،  وال حدث األديب اجملال ففي األديب أصبحت مسلمة ال مفر منها، واألعمال الهحافة يف خارجو أو  )حبثية

 ومت وترتمت أخذت العادلية الروايات من فكثري فإن التملك األديب ضارب بأطنابو يف تميع األعمال األدبية:
 يف وخاصة ادلهرية السينما رلال يف خاص وبشكل العربية السينما تاريخ يف أفالم مشهورة إىل وحتويلها صناعتها
للملكية الفكرية، و نذكر يف ىذا السياق رائعة "ألف ليلة و ليلة "، خرافات الفونتني،  قوانني تشهد مل اليت الفًتة

فريجينيو" اليت متلكها الكاتب  راك" و"النظرات" و "بول وانتهاء عند أغلب أعمال ادلنفلوطي "سريانو دو برج
 أعمل فيها قلمو و غلبتو صنعة األدب حيث أغفل ذكر ادلًتجم يف خضم العملية.  و 

 عمل سمرلرد قراءة اإل من نًتنيتالعلمي من األ االنتحال أو األكادميي السطو أن تقريبا كلنا و يدرك
 بإعداد قمنا ولقد العلمي و أشكالو اإلجرائية، االنتحال وأبعاد ماىية زلدد بشكل ندرك ال قد لكننا جتنبو، ينبغي

                                                             
 سبتوبر)  3 ع ، 01 هج – 5.  الوعلىهات وعلن الوكتبات في عربية دراسات.  اإلنترنث على التأليف حقىق حواية.  ناصر بن فهد ، العبىد - 1

 10: ، ص( م 5115
 .الوصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
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 السطو ماىية بالشمولية يتسم وبشكل العلمي مبجال البحث صلة أو عالقة لو من كل يدرك حىت الدراسة ىذه
 .علمي حبث إعداد أثناء جتنبو كيفية األمهية من الدرجة وبنفس العلمي نتحالواإل األكادميي

فهل األول ال ففي ىل ثالثة فهول واألخري تطبيقى،وللتعمق ىف الدراسة، إنتهجنا خطة حبث قسمناىا إ
، حتديد ختيار ادلوضوع، أىداف الدراسةشكالية، وأىم التساؤالت، أمهية وأسباب إىل حتديد االتطرقنا إ

وتوقفنا يف ختام ىذا الفهل  ستعراض عدد من الدرسات السابقة،و ادلفاىيم اإلجرائية إىل جانب إ ادلهطلحات
 ي نظرية اإلستخدمات و اإلشباعات.عند ادلقاربة النظرية اليت وجدناىا تتناسب و تتوافق مع موضوع دراستنا و ى

نًتنيت والبحث العلمي و من بني نقاطو تطبيقات األول عن األأما الفهل الثاين فضمناه ثالثة مباحث، 
يق مهادر ادلعلومات من األنًتنيت و الثاين عن اإلنتحال العلمي و من األنًتنيت يف البحث العلمي وكذا توث

نقاطو مفاىيم أساسية و أنواع اإلنتحال العلمي، والثالث عن ادللكية الفكرية و حقوق ادلؤلف يف البيئة 
 اإللكًتونية.

ة ) اجملللللال و يف الفهللللل الثالللللث تناولنللللا اإلجللللراءات ادلنهجيللللة للدراسللللة حبيللللث تطرقنللللا إىل رلللللاالت الدراسلللل
 ادلكللللللللللللللللللاين، والللللللللللللللللللزم ( وادلللللللللللللللللللنه  ادلسللللللللللللللللللتخدم وأدوات تمللللللللللللللللللع البيانللللللللللللللللللات والعينللللللللللللللللللة وطريقللللللللللللللللللة إختيارىلللللللللللللللللللا.

ا أما الفهل األخري فخههناه لعرض و حتليل البيانات ادليدانية و التعليق على اجلداول و بعدىا قمنا بناءً  
 بالنتائ  العامة والتوصيات. على ىذه النتائ  باإلجابة عن التساؤالت : الرئيسي و الفرعية واخلروج
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 الفصل األول : الجانب المنهجي

 تمهيد 

 عنها ستغناءاإل ديكن وال العلمي، ادلنهج خطوات من وىامة أساسية خطوة تعترب حبث مشكلة أي ربديد إن
 اربديدً  -البحث مشكلة - ىاربديد وبواسطة األكرب ىتماماإل نو الباحث يعطيها العلمي حيث البحث رلال يف

 امهمً  ادلنهجي اجلانب ويعترب للبحث الالحقة ادلنهجية كل اخلطوات لنا تسهل واضحة غةوبصيا اومنهجيً  اعلميً 
 .الدراسة زلل ادلوضوع عن أساسية فكرة أو حملة يعطي كونو دراسة ألي

 :شكالية الدراسةإ. 1

تصال يف تقنيات ادلعلومات ووسائل اإل ادلهولنفجار ادلعريف العلمي الكبًن الذي نشهده والتطور إن اإل
لوقوع لا لطلبة والباحثٌن عمومً لفتحت اجملال  ،تينرتنستخدامها على األإ رلال التطبيقات ال ي نعتمد يف خاصة يف

والنقص ادلعريف لديهم حبقوق ادلؤلف وعقوبة التعدي  ،قصدو غًن أسواء عن قصد نتحال العلمي يف ظاىرة اإل
خيلو بيت من رابط  حيث أصبح ال ،تينرتننتشار الواسع لشبكة األواإل ،على أمالك الغًن يف اجملال الفكري

الكبًن لديهم يف األنظمة ادلعلوماتية وىي ال ي تعد أسهل وأصلع طريقة  ت شلا ساعد على التحكمينرتنلشبكة األ
  مثل ىذه الظواىر للوقوع يف

( خاصة العلمي نتحال)اإل كرب طريقة للوقوع يف مثل ىذه الظواىرأأسهل و ادلمارسات ادلعلوماتية  عتباروبإ
غلبهم يتحكمون فيها بدرجة عالية خاصة يف عملية النسخ أاألكادديي والطلبة باخلصوص كون  يف اجملتمع

وادلمارسات ادلعلوماتية يف رلملها أنظمة وتقنيات ، ٌنالباحث دق ناقوس اخلطر من طرفميل إىل درجة والتح
سرتجاع ونقل للمعلومة كيف ما كان إمجع وزبزين ومعاجلة وإتاحة اىل ذلا وموارد بشرية وذبهيزات هندف من خال

 نوعها 

 خرتاع التلغرافإولقد مهَّد  ،نتشاربنية أساسية للمعلومات واسعة اإل ت يف الوقت احلايلينرتنتعترب األ
قدرة بث فوري يف  يت ىينرتنواأل  الدمج غًن ادلسبوق للقدرات واذلاتف والراديو والكمبيوتر الطريق إىل ىذا 

 ، وىي وسط للتعاون والتفاعل بٌن األفراد وأجهزةستيالء عليها أيضاادلعلومات واإلمجيع أضلاء العامل، وآلية لنشر 
ادلستدام ستثمار أحد أصلح األمثلة على فوائد اإلتعترب ذ إ ظر عن ادلوقع اجلغرايف  الكمبيوتر اخلاصة هبم بغض الن

 ،كرة يف تقنية تبادل حزم البياناتوبداية من البحوث ادلب  لتزام باألحباث وتطوير البنية األساسية للمعلومات واإل
ا على ىذه الشبكات توفًن مً لزاأصبح  ،لكنها ومع التطور ادلتسارع واذلائل يف الربرليات والتطبيقات ادلستخدمة

  ت جعلت من العامل وبشساعتو قرية صغًنة ينرتنن األأخاصة و  ،دللكية ألصحاهبا األصليٌنبررليات تتيح محاية ا
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ذكرات الطلبة على وجو اخلصوص والباحثٌن يف بعض حباث و حىت ماالإن ما ديكن مالحظتو يف أغلب 
ف يكلدون أن  ت ويقدمها كعمل منفرد بوينرتنأو نسخها بواسطة األ ادلعلومة ربميلاحلاالت من اللجوء إىل 

 نتحالاإلمدى إدلام الطلبة دبفهوم  عنل   يدفعنا للتساؤ أو ذكر مصدرىا ،ادلعلومة صاحب نفسو عناء البحث عن
الردع من الوقوع  تساىم يفو ضرورة اخلروج بطريقة  خطورة الظاىرة وىنا ينبغي اإلشارة إىل  والوعي بتبعاتو العلمي

 ا فيها من طرف الباحثٌن والطلبة خصوصً 
نطالقا شلا سبق نطرح التساؤل الرئيسي  إادلوضوع و رتأينا أن نقوم بدراسة ىذا إوبعد ىذه ادلعطيات والتصورات 

 التايل4
 8 الماستر بجامعة طلبةنتحال العلمي لدى شار ظاهرة اإلنتإت في ينترنإلى أي حد ساهمت األ 

 ؟قالمةبـ  1945ماي 
 و تندرج ربتو 4

 الفرعية: لتساؤالت. ا2

o ما ىي ادلمارسات ادلعلوماتية السائدة لدى الطلبة ؟ 
o  تصال ساىم يف انتشار الظاىرة؟لطلبة يف تكنولوجيات اإلعالم واإلىل ربكم ا 
o ؟ دلتغًن التخصص تعزىنتشار الظاىرة ىل توجد فوارق إل 

 
 :الموضوعسباب اختيار أهمية و . أ3

مع التطور التكنولوجي احلاصل و تنوع أدواتو ال ي بسطت الوصول للمعلومة، وال ي أضحت متاحة 
نتحال العلمي يف الوسط األكادديي ، سواء بقصد أو عن غًن شبكة العنكبوتية ، تفشت ظاىرة اإلللجميع عرب ال

نتمون إليو ، ووجدت فيها وسائل قصد، ضاربة بذلك مصداقية البحوث و القائمٌن عليها و الوسط الذي ي
لبحوث اجلامعية عندنا يف ا قلةاإلعالم مادة دمسة للتناول و االستهالك يف غياب شبو تام لإلحصائيات الرمسية و 

 نتحالاإلوىو  كادديييف الوسط األ هنا تتطرق دلوضوع شائكوىو ما يعطى أمهية كبًنة لدراستنا إذ أ ،اجلزائر
  العلمي

وزارة التعليم العايل والبحث  عقب دق ناقوس اخلطر من قبل هنا تأٌبأمهية دراستنا ىف أما تكمن ك
و يتجلى ذلك من خالل   6102-6102العلمي و الرتكيز على ىذه الظاىرة منذ مطلع السنة اجلامعية اجلارية 

السرقة العلمية و الذي حيدد القواعد ادلتعلقة بالوقاية من  6102جويلية  62ادلؤرخ يف  399القرار رقم4
 مكافحتها 
 بـ قادلة  54ماي  2رتأينا كمجموعة حبث ادلبادرة وتسليط الضوء على ادلوضوع جبامعة الـ إف
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 فهي4 سباب اختيار الموضوع أأما 
انب الفضول اإلعالمي دلعرفة مدى تتمثل يف اإلىتمام و ادليل الشخصي للموضوع إىل جذاتية4    

 هبا  األنرتنيتنتشار الظاىرة جبامعة قادلة وعالقة إ
إقرتاح فكرة الدراسة من طرف أستاذنا ادلشرف د/رابح منامشة الذي يساىم يف مشروع  موضوعية4   

بعنوان السرقات العلمية يف الوسط الطاليب  وىو ما شجعنا أكثر لإلستفادة من  CNEPRUحبث علمي 
 توجيهاتو وخرباتو يف ىذا اجملال 

ا كوننا طلبة يف ، وأيضً بـ قادلة 0354ماي  2الدراسات اخلاصة هبذا ادلوضوع جبامعة  ندرة إىل جانب
زبصص تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال أردنا معرفة عالقة واحدة من ىذه التكنولوجيات و ىي األنرتنيت ال ي 

  نتحال العلمييعتمد عليها أغلب الطلبة يف حبوثهم بتفشي اإل
 

 :الدراسة هداف. أ4

o األنرتنيتديد ادلفهوم العلمي لظاىرة االنتحال و عالقتو برب  

o وماتية السائدة لدى طلبة ادلاسرتبرز ادلمارسات ادلعلرصد أ  

o وعي طلبة جامعة قادلة حبقوق التأليف و النشر يف البيئة الرقمية و كذا إدراكهم لضوابط البحث  معرفة حجم
 العلمي السليم 

o   توضيح طرق كشف االنتحال العلمي 

o  إبراز الفائدة من تلقٌن ادلمارسات األكادديية الصحيحة، وبيان مسامهة ذلك يف التقليل من انتشار
 .دث بشكل غًن متعمد من قبل الباحثٌنحيقد  ذيال العلمي االنتحالعمليات 

o  التعريف بأجبديات وتقنيات البحث العلمي الضرورية والالزمة لكل طالب أو باحث، والنظر يف األساليب
 .قدر اإلمكان العلمي االنتحالوالطرق ادلمكنة ال ي ذبنب الطالب أو الباحث من الوقوع يف 

o  ًى وبٌن الصور األخر ، وبيان كيفية التمييز بينها العلمي نتحالا لإلالتعرف على األنواع األكثر انتشار
 .وال ي قد تتداخل معها ،ادلوافقة دلنهجية البحث العلمي

o العلمي نتحالاإلستعراض سلتلف اإلجراءات والتدابًن )القانونية، التقنية، األخالقية( ادلعتمدة يف مواجهة إ. 
 

 



 النظري االطار

 

  17                                                                                                                              
 

 :حديد المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية. ت5
 :تينترناألعريف . ت1.5

كثر من أربط  وتعين (interconnection) مكونة من كلمتٌن اصلليزية االصل، internet كلمةلغة4
 وتعىن شبكة  (network)و شيئ ببعضو البعض،

الشبكات  يوى internetوبذلك يصبح معىن الكلمة ادلركبة  ،(net)ومن الثانية  (inter)وىل خذ من األأفقد 
 1ادلرتابطة مع بعضها البعض

جل تبادل أشبكة عمومية تربط احلواسيب ادلنفصلة والشبكات مع بعضها البعض من  يى ا4صطالحً إ
ادم صفحات ادلعلومات الىت حيث خيزن اخل تنظيمها ىيكلة اخلادم، هنا شبكة الشبكات وتتبع يفأ أي ادلعلومات،

 2 خرآو خادما أا شخصيً ا وقد يكون العميل حاسوبً  األنرتنيتة بعرضها على العمالء ىف شبكة أدارة ادلنشإترغب 
يقصد هبا ادلكان او اجلهة الىت يقصدىا الباحثون الستقاء معلوماهتم البحثية  كمصدر للبحث العلمى4

دوات ادلستخدمة للوصول و غًن رمسية كما تشمل األأو جهة رمسية أا وىذه ادلصادر قد تكون شخصً  والتعليمية،
نيا حال انتاجها من قبل لكرتو إو ادلصدر الالورقى ادلخزن أدلصدر االلكرتوىن هنا ذلك اأوديكن القول  ىل ادلعلومة،إ

ت والدوريات ايضا تلك ادلقاال يوى و ناشريها ىف ملفات قواعد البيانات وبنوك ادلعلومات ادلتحة،أمؤلفيها 
القوائم الربيدية لكرتونية وادلعلومات الىت يتم احلصول عليها من خالل مجاعات النقاش و والدراسات والكتب اإل

 3وزلركات البحث
والباحث للوصول  الطالب يستعملها ويعتمد عليها الوسائل التكنولوجية احلديثة ال يحدى إ يى 4جرائياإ

ىل اخلدمات ادلختلفة الىت تقدمها ىف ىذا اجملال إضافة إ ىل مصادر ادلعلومات وادلعارف ادلتنوعة بسهولة ويسر،إ
 جانب للحصول على مراجع واستشارات علمية ساتذة والباحثٌن األاأليضا من التواصل مع أوسبكنو 

 
 العلمي: االنتحال. 2.5

 كانت فإذا. اعمدً  اجلاين لغًن شللوك مال اختالس أنو على الوضعية القوانٌن مواد يفاإلنتحال  عرفي  
 ىذا ديارس حيث أقبح، والفعل أشنع، الذنب كان رسم أو حبث أو أديب كعمل فكري نتاج ىي ادلسروقة ادلادة

                                                             
  696م،ص 0333،الشركة السعودية لالحباث،جدة،0زلمد على مشو،التكنولوجيا احلديثةواالتصال الدوىل واالنرتنيت،ط   1
  92،ص6100،دار زمزم للنشر،عمان،0ادلومىن،موسى توفيق االخرس،مهارات استخدام االنرتنيت ىف البحث العلمى،طاديان موسى   2

 علوم نوال بوتو،اذباىات االساتذة والطلبة ضلو استخدام االنرتنيت كمصدر للمعلومةالتعليمية والبحثية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستًن ىف  3
 ( 96 90ص)6101/6100ا الرتبية والتعليم، جامعة احلاج خلضر،اجلزائر الرتبية،زبصص تكنولوجي
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 ككاتب دبنزلتو نزل حيث واألدباء، والعلماء كالكتاب اجملتمع صفوة من حيسبون أناس األعم الغالب يف النوع
  ادلواصالت يف نقود حافظة أو ادلنازل على السطو ديارسون الذين اللصوص مستوى إىل ومفكر

 ويقدمها اآلخرين وكتابات أفكار يسرق الذي الشخص“ لص بأنو ادلنتحل Chambers قاموس يعرف
 منح على كاحلصول مكاسب ربقيق إىل يهدف فهو اجلامعة يف ذلك فعل يتم وعندما بو، خاص ملك أهنا على

 1لألمان خيانة ذلك ويعد مالية،
 .األخرين أفكار ملكية وادعاء سرقة" يأٌب كما العلمي االنتحال فيعرف وبسرت مًنيام قاموس أما

 2" األساسي للمصدر توثيق ودون إنتاجو أنو على فكري إنتاج من خروناآل ليوإ توصل ما استخدام
 حيث والتزييف والتلفيق حتيالواإل النصب أنواع من نوع يعد العلمي االنتحال أن القول ديكن وبذلك

 .االحقً  العمل ذلذا ملكيتو وادعاء أخر، شخص عمل سرقة ومها جرديتٌن على ينضوي
 أهنا على األخرين وأفكار كلمات استخدام "بأنو العلمي نتحالاإل فتعرف كورنيل ويل جامعة أما

 األكثر الشكل ديثل العلمي االنتحال أن اجلامعة وتضيف ذلا، األخرين ملكية إىل اإلشارة دون ومفرداهتم أفكارىم
 3."األكادديية النزاىة النتهاك وشيوعا انتشارا

 أو صور، أو كلمات، أو أفكار، تقدًن" بأنو العلمي االنتحال Maine جامعة تعرف الصدد ىذا ويف
 أن اجلامعة وتضيف ذلا، األصليٌن أصحاهبا ملكية إىل اإلشارة دون الكاتب إنتاج من أهنا على إبداعية أعمال

 4." مقصود غًن كان وإن حىت جردية يعد العلمي االنتحال
 اخل، ...نتائج أو نظرية وأ تفسًن أو أفكار أو كتابية نصوص تقدًن ىو العلمي االنتحال أن القول ديكن وبذلك
 .الكاتب نتاجإ من أهنا يعتقد عليها ادلطلع ذبعل مضللة بطريقة أخرى مصادر من مأخوذة

 
 : الجامعي .الطالب3.5

تابعا  اجلامعة إىل الثانوية ادلرحلة من باالنتقال العلمية كفاءتو لو مسحت الذي الشخص ذلك ىو
 يف والفاعلة األساسية العناصر أحد الطالب ويعترب لذلك، يؤىلو دبلوم أو شهادة بواسطة الفرعي لتخصصو

  .5 اجلامعية ادلؤسسة يف العالية النسبة عدديا ديثل أنو إذ اجلامعي، طيلة التكوين الرتبوية العملية
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http://plagiarism.umf.maine.edu/   (تشجًتُا.) 
5

 ، يُتىسي ،جايؼت اجتًاع ػهى في ياجستيش شهادة نُيم يكًهت ،يزكشة انجضائشيت انجايؼت في انؼهيا انذساساث طهبت تكىيٍ ،والغ خذَت ياسًيُت -
 .11: ص ، 2008  2007 انجضائش، .

http://www.chambers.co.uk/dictionaries/the-chambers-dictionary.php
http://www.merriam-ebster.com/dictionary/plagiarize
http://plagiarism.arts.cornell.edu/tutorial/index.cfm
http://plagiarism.umf.maine.edu/
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 وًب أنثى أو ، قادلة  ذكرا0354ماي  12ادلاسرت يف جامعة  طلبة الدراسة ىذه يف بو يقصد: اإجرائيً 
 . اجلامعي احمليط من اختياره

 
 . الجامعة:4.5

 4واجلمع الناس، جيمع4 جامع وأمر فاجتمع، وأمجعو ومجعو مجعا جيمعو تفرقة عن الشيء مجع4 مجع 4لغة
  1 مجوع4 اجملتمعٌن ،ومجعو الناس جلماعة اسم

 تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة :أهنا على اجلزائري ادلشرع فيعرفها االصطالحية الناحية من أما
 إنتاج يف تساىم العايل بالتعليم ادلكلف الوزير سلطة ربت موضوعة وىي ادلايل، ادلعنوية واالستقالل بالشخصية

 2 البالد لتنمية الالزمة اإلطارات وتكوين وتطويرىا، وإعدادىا ادلعارف ونشر

 بادلدرسة دراستهم إكمال بعد الطالب يلتحق هبا األحباث، و العايل للتعليم مؤسسة ىي 4 إجرائيا
اجملاالت،  كافة يف تمعاجمل حاجات إشباع يف تساىم والتطبيقية، النظرية نشر ادلعرفة و إنتاج أجل من الثانوية،

 العلمي  ادلستوى إلثبات خلرجييها شهادات وسبنح

 
 :الدراسات السابقة -6

يرجع ردبا للتطور التكنولوجي الذي عرفتو منذ سنوات هبذا ادلوضوع وذلك  باحثون األجانبال ىتمإ
 رلتمعاهتم قبلنا بعقود طويلة 

ظاىرة االنتحال لدى الطالب يف و ال ي تناولت  :  Auer et krupar :2001دراسة . 1.6
بادلئة من  24بينت أن  0334 ،0336 ،0331احمليط األكادديي  حيث أجروا دراسة مسحية خالل األعوام 

بادلئة من طالب ادلرحلة اجلامعية مارسوا حالة أو أكثر  21الطالب ديارسون بعض السرقة يف تقاريرىم و أن نسبة 
من الغش، كما أظهرت الدراسة أن من بٌن العوامل ال ي تأثر يف سلوكيات الطالب ضلو االنتحال و تدفعهم إليو 

االتكال على جهود اآلخرين و الظروف و القيم احمليطة باجملتمع و غياب التعليم  ىو عدم اجلدية يف التعليم و
الصحيح لالستشهاد العلمي و ديكن حل ىذه ادلشكلة من خالل التعاون بٌن األساتذة و ادلكتبيٌن حيث يقوم 

سابق كان ، ففي ال األنرتنيتادلكتبيون بفحص تكليفات و حبوث الطلبة و تعليمهم إسرتاذبيات البحث يف 
الطالب بذىب بنفسو إىل ادلكتبة و ديكث فيها ساعات طويلة للقراءة و بعدىا يقوم بطباعة ما حصل عليو من 

                                                             
 33  333 ص ،ص 1111 ، ،بٌروت 3 ط ، العربً التراث إحٌاء ،دار1 ،ج العرب ،لسان منظور ابن - 1
 :ل انًىافك 1403 انحجت ري 17 في انًإسخ، 554 – 83: سلى انتُفيزي ،انًشسىو الرسمية الجريدةانشؼبيت، انذيًمشاطيت انجضائشيت انجًهىسيت - 2

 .2421 ،ص 40 انؼذد ، نهجايؼت انًُىرجي األساسي انماَىٌ ،انًتضًٍ 1983 .سبتًبش 24
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معلومات بينما يف الوقت الراىن و دبجرد دلسة من أصبعو و ىو يف مكانو  يستطيع سرقة أي مادة علمية حيتاجها 
، كما أشارت الدراسة إىل  األنرتنيتو اللصق يف و ينسبها إىل نفسو و ذلك من خالل توظيف خدمات القص 

أن بعض الطلبة ال يدركون بالضبط ادلقصود باالنتحال وحىت لو عرفوا أنو ديثل سلوكا خاطئا فقد ال يفهمون إىل 
أي مدى ديكن أن يطلق على السلوك بأنو انتحال و تبٌن من ادلسح ادليداين أن الطالب الذين ال يتحملون 

د تفاوت الدراسة أكثر عرضة لالنتحال من زمالئهم اآلخرين الذين يطالبون بدفع الرسوم و ق بأنفسهم مصاريف
يف اجملتمع الطاليب لكن األغلبية ازبذوا موقف احلياد من ىذه  العلمي االنتحالنتشار إموقف األساتذة من ظاىرة 

 1القضية بسبب صعوبة التحقق منها 

طالب اجلامعات الربيطانية  ىلد العلمي االنتحالتناولت ظاىرة  :Furedi :2004  2دراسة . 2.6
نتاج لفقدان اإلبداع العلمي و أهنا تؤثر يف النهاية يف غياب التقاليد العلمية ادلتعارف عليها يف الوسط  تبٌن أنوو 

األكادديي األمر الذي دعا إىل إنشاء مكتب خاص بتقدًن اخلدمات اإلرشادية للسرقات العلمية بغرض التعامل 
ىذه القضية ىو النظر إليها من قبل اجملتمع  مع ىذه ادلشكلة ادلعقدة وقد الحظ الباحث أن الشيئ الظريف حول

 ا خاطئا و ظاىرة غًن صحية لكوهنم إعتادوا عليها األكادديي على أهنا حالة عادية حيث ال يرون أهنا سبثل سلوكً 
 و مل جيدوا من يردعهم 

تناولت  :Mellissa Holomberg et Mark Mc Cullough  2003 راسة . د3.6
ل ادلاجستًن يف رلاالت  العلوم و التقنية و كان اذلدف من ىذه الدراسة ىو معرفة حجم االنتحال العلمي يف رسائ

الظاىرة و الدوافع ال ي تقف خلفها و ًب تعريف مصطلح اإلنتحال بأنو االستخدام بطريق اخلطأ أو العمد جلزء من 
ة يف اإلختيار العشوائي لـ حقوق التأليف لشخص ما بدون اإلشارة إىل ادلصدر األصلي و سبثلت منهجية الدراس

، وقام الباحثان بدراسة بعض العبارات 6119خالل عام  األنرتنيترسالة ماجستًن منشورة على شبكة  22
حيث خصص لكل واحد منهما   scirusو   googleادلنتحلة يف الرسائل و حبثا عما يطابقها يف زلركي البحث 

بادلئة من  59عشر دقائق دبا رلموعو عشرين دقيقة و ركز كل منهما على أحد ىذين احملركٌن فتوصال إىل أن 
 الرسائل ال ي وقع عليها اإلختيار وقعت يف مشكلة االنتحال  

بعنوان االنتحال يف عصر  :  Rebecca Howard et Lora Davies  2009دراسة . 4.6
حيث أشارت الدراسة إىل ظاىرة االنتحال لألفكار العلمية يف البحوث ادلتعلقة دبجال الرتبية و التعليم   األنرتنيت

يف الو م أ وخاصة على مستوى التعليم العام وقد يكون منبع ىذه ادلشكلة من طريقة ادلعلمٌن يف تدريس مادة 
                                                             

1 - AUER , NICOLE J. & KRUPAR , ELLEN M. MOUSE CLICK PLAGIARISM : THE ROLEOF TECHNOLOGY IN 
PLAGIARISM AND THE LIBRARIAN'S ROLE IN COMBATING IT. LIBRARY TRENDS . VOL . 49 , ISSUE 3 ( WINTER 
2001 ) . P . 415 (تشجًتُا)   
2 -FUREDI , FRANK . PLAGIARISM STEMS FROM A LOSS OF SCHOLARLY IDEAS .AVAILABLE AT: 
http://www.timeshighereducation.co.uk/STORY.ASP?STORYCODE=190541 .(06-06-2017). 

http://www.timeshighereducation.co.uk/STORY.ASP?STORYCODE=190541
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ب الصحيحة للنقل و اإلقتباس و اإلستشهاد دبقوالت البحث العلمي حيث أهنم ال ينبهون الطالب إىل األسالي
اآلخرين يف البيئة الرقمية و اإلشارة إىل ادلراجع العلمية ال ي إعتمدوا عليها يف إعداد البحث كما أن غالبية الطالب 
تنقصهم مهارات تلخيص أفكار اآلخرين و ذلذا السبب يلجؤون إىل  انتحال أفكارىم شلا ينعكس سلبا على 

مع قيم اجملتمع و يقلل الفرص أمام الطالب يف ادلستقبل ليصبح باحثا جادا أو   الب العلمية ويتناىفالط شخصية
 كاتبا مرموقا 

الىت تناولت امن ادلعلومات االلكرتونية وحقوق ادللكية  :2222دراسة عبد الرزاق يونس . 5.6
ادلوضوع وقد اشارت  الت ادلرتبطة هبذاوادلشك األنرتنيتالفكرية،حيث عاًف الباحث حقوق ادلؤلف على شبكة 

ن قانون حق ادلؤلف يتناسب مع االعمال ادلطبوعة ولكنو يعجز عن استيعاب ادلواد الرقمية شلا يوحى أالدراسة اىل 
نفسها ظاىرة  ىذا القانون لكى ينسجم مع طبيعة التطورات التقنية ادلعاصرة،كما تناولت الدراسة بضرورة تعزيز

شلا  األنرتنيتونة االخًنة بسبب سهولة نسخ وتبادل ادلعلومات على ىف األ زادت حدتو يذال العلمي االنتحال
جراء تغيًنات جوىرية على قانون حقوق ادلؤلف ليتناسب إقوق ادلؤلفٌن االمر الذى يستدعى تسبب ىف انتهاك ح

 مع متطلبات العصر الرقمى وما يكتنفو من تعقيدات 

وكان من بٌن  :(2223من المكتبات ونظم المعلومات)أدراسة حسن السحيرى بعنوان . 6.6
قوق من الناحية محاية تلك احل لكرتونيا ودور ادلكتبات يفإنشورة عاجلتها احلقوق الفكرية لالعمال ادل احملاور ال ي
ستخدم ادبية و الناحية القانونية واألاحلقوق من محاية تلك  لكرتونيا ودور ادلكتبات يفإنشورة عمال ادلالفكرية لأل

الباحث منهج دراسة احلالة، حيث سبحورت الدراسة حول مكتبة جامعة ادللك عبد العزيز جبدة وكان من بٌن ما 
جراءات ى القوانٌن واإلحفظ حقوق ادللكية الفكرية ويقوم بالتعرف عل ضمنتو الدراسة من مقرتحات تسهم يفت

منة ال تنتهك فيها آوذلك بغية ربقيق بيئة معلوماتية ىذا اجملال  ابع ادلستجدات يفىذا ادلضمار ويت الدولية يف
 احلقوق 

وذلك من حيث  األنرتنيتبعنوان محاية حقوق التاليف على  :2225دراسة فهد العبود . 7.6
لكرتونية وناقش العقبات وادلادية ىف مصادر للمعلومات اإل القوانٌن والتشريعات ادلوضوعة حلماية احلقوق الفكرية

ضد حقوق ادلؤلف واستخدم الباحث  األنرتنيتواحللول ىف ىذا اجملال كما وضح ادلخالفات الىت ترتكب على 
زية ذات الصلة الوثيقة بادلوضوع نتاج الفكرى باللغتٌن العربية واالصلليج الوصفى من خالل مسح ومراجعة اإلادلنه

الىت زبدم الدراسة وكان من بٌن ما توصل اليو ان الدول  األنرتنيتت ومواقع ستقراء البحوث والدراساإىل إضافة إ
 ت ىف مواكبة التطور التقىن وشرعت ىف سن القوانٌن الالزمة للحمايةأة الواليات ادلتحدة االمريكية بدالغربية وخاص

وطرح الباحث رلموعة التشريعية، ما الوضع ىف العامل العرىب فال يزال ىف بداية ادلراحل أ الفكرية ىف العصر الرقمى،
مهها ضرورة صياغة انظمة وقوانٌن جديدة حلماية ادللكية الفكرية وحقوق التاليف والنشر ىف الدول أمن التوصيات 
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ستخدام خالقيات اإلأالرقمية والعمل على نشر مبادئ و  العربية تتماشى مع ما تعيشو من تطور سريع ىف البيئة
 نتهاك حقوق ادللكية الفكرية إستخدامها ىف إنرتنيت وعدم مثل لألاأل

بعنوان السرقات  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةدراسة ا.د.سالم بن محمد السالم . 8.6
ونبعت فكرة ىذه  :عات المعنية بحماية حقوق التاليفالعلمية فى البيئة االلكترونية،دراسة للتحديات والتشري

الدراسة نتيجة دلا الحظو الباحث من أن السطو على جهود اآلخرين يعد جردية ال تغتفر، وسلوكًا سلالفًا للشرع 
والقانون، شلا يوحي بضرورة معاجلة ادلشكلة يف ضوء األسلوب العلمي، وتوضيح األمهية ادلنوطة حبقوق ادللكية 

اجو محاية ىذه احلقوق، وذلك كخطوة ضلو اخلروج دبقرتحات تسهم يف الفكرية، ومناقشة أبرز التحديات ال ي تو 
ستقراء الوصفي، مع الرتكيز على منهج اإل ستخدام ادلنهجإآمنة  ولتحقيق أىداف الدراسة ًب توفًن بيئة معلوماتية 

 .والتحليل الوثائقي

ال ي تواجو اجلرائم وكان من أبرز ما توصلت إليو الدراسة من نتائج أن ىناك العديد من التحديات 
ادلعلوماتية، وذبعل من الصعب السيطرة عليها، دبا يف ذلك التطورات التقنية ادلعاصرة، وضعف تأىيل الكوادر 
البشرية يف اجملال األمين، وحداثة ذبربتهم يف اجملال، وقصور التشريعات يف معظم الدول، إضافة إىل تعقد ظاىرة 

 .بة ربديدىاالقرصنة اإللكرتونية وغموضها، وصعو 

على النتائج ال ي ًب التوصل إليها فقد أوصى الباحث بوضع اسرتاتيجية أمنية شاملة دلكافحة اجلرائم  اوبناءً 
ادلعلوماتية، حبيث ربتوي على منظومة متكاملة للتعامل مع البيئة الرقمية بتعقيداهتا ادلتنوعة، دبا يف ذلك التوعية 

سلبية ادلرتتبة عليها، وذلك من خالل التعاون مع مجيع خبطورة تلك اجلرائم، واحلد من وقوعها، وتوضيح اآلثار ال
  األنرتنيترات والندوات، ونشر أخالقيات اجلهات ادلعنية واألجهزة اإلعالمية، وإقامة ادلؤسب

 

 المقاربة النظرية: -7

 مفهوم نظرية االستخدامات  واالشباعات  وفروضها: .1.7
اإلتصال اجلماىًني دراسة وظيفية منظمة فخالل هتتم نظرية االستخدامات و اإلشباعات  بدراسة 

السلوك ادلرتبط عواقب الفروق الفردية و التباين االجتماعي إىل إدراك إدراك  األربعنيات من القرن العشرين أدى
 1عالم اىل بداية منظور جديد للعالقات بٌن اجلماىًن ووسائل اإلعالم بوسائل اال

                                                             
، 1113كًال ػبذ انشؤوف، انذاس انذونيت نهُشش و انتىصيغ، انماهشة،  يصش : ييهيفيٍ دفكيشو ساَذسايىل سوكيتش، وسائم االػالو، تشجًت  - 1

 .622:ص
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صار االىتمام منصبا على رضا ادلستخدمٌن وذلك بطرح تساؤل جديد ىو4 ماذا يفعل الناس بوسائل  ذإ
 اإلعالم؟ 

ؤال القدًن الذي كان سمن خالل ىذا التساؤل الذي طرحتو نظرية االستخدمات واالشباعات على أنقاض ال
 ا قبل ذلك وىو4 ماذا تفعل وسائل اإلعالم جبمهورىا؟سائدً 

وليس  البدءك بأن زلور العملية اإلتصالية حسب النظرية يتمثل يف ادللتقى الذي يعترب نقطة ديكننا أن ندر 
 1  الرسائل اإلعالمية أو الوسيلة اإلتصالية

إلتصال اجلماىًني عد اجلماىًن رلرد مستقبلٌن سلبيٌن لوسائل اتستخدمات ال فمن خالل منظور اإل
 ي يرغبون يف التعرض ذلا ونوع ادلضمون الذي يليب حاجياهتم النفسية تصال الفراد بوعي وسائل اإلوإمنا زبتار األ

 2واإلجتماعية  من خالل قنوات ادلعلومات والرتفيو ادلتاحة
 و زمالئو افرتاضات ىذه النظرية  يف النقاط التالية4  كاتزويلخص  

o    لتحقيق أىداف  وستخدام موجإعالم ىو لوسائل اإل وستخدامإمجهور ادلتلقٌن ىو مجهور نشط، و
 معينة 

o  اجلمهور ادلبادرة يف ربديد العالقة بٌن إشباع احلاجات واختيار وسائل معينة يرى أهنا  أفرادديتلك
 تشبع حاجاتو 

o  تصال الشخصي أو ادلؤسسات أخرى إلشباع احلاجات مثل اإل مصادرتنافس وسائل اإلعالم
 األكادمية أو غًنىا 

o الصورة احلقيقية إلستخدام وسائل اإلعالم ألنو ىو الذي حيدد  اجلمهور ىو وحده القادر على ربديد
 وحاجاتو ودوافعو وبالتايل  اختيار الوسائل ال ي تشبع حاجاتو واىتمامات

o حكام حول قيمة العالقة بٌن حاجات اجلمهور واستخدامو لوسيلة أو معٌن جيب أن حيددىا األ
سلتلفة باإلضافة إىل احملتوى ديكن أن  قطر اجلمهور لنفسو ألن الناس قد تستخدم نفس احملتوى  ب

 3أىداف رئيسية4 ثالثةيكون لو نتائج سلتلفة وربقق نظرية اإلستخدامات واإلشبعات 
o  زلاولة ربديد كيفية استخدام األفراد لوسائل اإلعالم وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي يستطيع أن

  إحتياجاتوخيتار ويستخدم الوسائل وادلضامٌن ال ي تشبع 
o من ىذا التعرض  احملققةع التعرض لوسائل اإلعالم واإلشباعات فوادشرح ب 
o   التأكيد على أن نتائج استخدام وسائل اإلعالم هبدف فهم عملية اإلتصال اجلماىًني 

                                                             
 . 104: ، ص6440، داس اآلساو، األسدٌ، 40:في انًجتًؼاث انًؼاصشة ، ط صانح خهيم أبى اصبغ، االتصال و االػالو - 1
 . 163: ، ص6443، انذاس انًصشيت انهبُاَيت، انماهشة، يصش، 41:حسيٍ ػًاد، يكاوي،  االتصال و انُظشياث انًؼاصشة،ط - 2
: ، ص 6440، داس انفجش، انماهشة، يصش، 41:االشباػاث، طيشصوق ػبذ انحهيى، انؼادي، االػالَاث انصحفيت، دساست في االستخذاياث و  - 3

162   . 
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 ناصر نظرية االستخدامات واالشباعات:. ع2.7
أن اجلمهور يكون نشطا من خالل  (palmagrean) بادلاغرينافرتاض اجلمهور النشط ويرى   2 6 0

 ثالثة أبعاد رئيسة ىي4
o ىتماماتوإامٌن وفقا دلا يتفق احتياجاتو و نتقاء حيث يتلقى اجلمهور الوسائل اإلعالمية وادلضاإل  
o ندماج مع ما يتعرض لو الفرد من مضامٌنستغراق، و يتم ذلك من خالل اإلاإل  
o تصالعلى مضمون اإل  مناقشات والتعليقجيابية دبعىن الدخول يفاإل  

نتقائي دى ظهور مفهوم اإلدراك اإلأية دلستخدمٌن وسائل اإلعالم لقد جتماعواإلاألصول النفسية   2 6 6
ة بأنفسهم و يفسرون وسائل نشطن البشر خيتارون األممناط ادلختلفة الفروق الفردية إىل إفرتاض أن األادلرتكز على 

أصول كثًن من  ربددن أة ديكن أن تؤدي إىل وجود حوافز و أن  العوامل النفسي أياينة بعالم بطرق متنوعة ومتاإل
  ستخدامات وسائل االعالمإ

و اإلجتماعية يف التعرض  الدديوغرافيةعلى دور العوامل  االمربيقيوقد قدمت العديد من الدرسات الدليل 
  قتصاديجتماعي واإلتوى التعليمي واإلر وادلهنة وادلسرتباط ىذا التعرض بالنوع والعمإإلعالم مثل لوسائل ا

عالم أو ترتبط دوافع التعرض لوسائل اإلعالم جملموعة من ستخدام اجلمهور لوسائل اإلإوافع   د2 6 9
ام، حاجات عاطفية كاحلاجة احلاجات تتلخص أساسا يف حاجات معرفية، أي احلاجة إىل اخلربة وادلعرفة بشكل ع

يضاف   1إىل الرتفيوو احلاجة ربقيق الذات و حاجات  إجتماعية والفرح، حاجاتحساس باألخوة واحملبة إىل اإل
  إليها احلاجة اذلروبية كاحلاجة إىل إزالة التوتر

 إىل فئتٌن مها4 (ROBIN)أما عن الدوافع  فيقسمها روبن 
o  ينة إلشباع تعين اختيار الفرد لنوع معٌن من ادلضمون و لوسيلة إتصالية معالنفعية 4 الدوافع الوظيفية

 حاجاتو من ادلعلومات وادلعرفة 
o الوقت والتنفيس واالسرتخاء واذلروب من الروتٌن اليومي سبضيةو تستهدف  4الدوافع الطقوسية 

  وادلشكالت
توقعات اجلمهور من وسائل اإلعالم4 يرى )كاتز( أن التوقعات ىي اإلشبعات ال ي يبحث عنها   2 6 5

ختيار الوسائل وادلضامٌن ويرى )شرام( يف ىذا الشأن أن االنسان خيتار إوبذلك فالتوقعات تساىم يف عملية 
فعلى سبيل ادلثال الشخص  ب،إحدى وسائل اإلعالم ادلتاحة ال ي يظن أهنا سوف حيقق لو اإلشباع النفسي ادلطلو 

من خالل مشاىدة أفالم العنف وادلطاردات وادلرأة ادليال للعنف وادلغامرات يستخدم التلفزيون إلشباع ىذا ادليل 
النفسية  يف ذلك النوع من الربامج ال ي تتبىن مثل ىذا التوجو  ذبد راحتهاال ي لديها نزعة ربرر و سبرد على القيم 

 وىكذا   
                                                             

 .  113: ،ص6443، يشكض دساساث انىحذة انؼشبيت، نبُاٌ 41:ػبذ انشحًاٌ ػضي، دساساث في َظشيت االتصال،ط - 1
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عالم4 ي شًن )سيلفن و نداىل( إىل أن اإلستخدام ردبا  يشًن إىل ستخدام اجلمهور لوسائل اإلإ  2 6 4
عملية معقدة تتم يف ظروف معينة، يرتتب عليها ربقيق وظائف ترتبط بتوقعات معينة لإلشباع وكذلك فإنو ال 

، نوع احملتوى، مديكن ربديده يف إطار مفهوم التعرض فقط ولكن ديكن وصفو  يف إطار كمية احملتوى ادلستخد
  1وليا أو ثانوياأد ما إذا كان اإلستخدام العالقة مع وسيلة اإلعالم طريقة اإلستخدام وعلى سبيل ادلثال ربدي

 بٌن نوعٌن من اإلشباعات  نًن(إشباعات اجلمهور من وسائل اإلعالم4 يفرق )لورانس و   2 6 2
o  إشباعات احملتوى4 و تنتج عن التعرض حملتوى وسائل اإلعالم وىي نوعٌن إشباعات توجيهية تتمثل يف

عات إجتماعية يقصد هبا ربط ادلعلومات ال ي يتحصل عليها مراقبة البنية واحلصول على معلومات و إشبا
  الفرد بشبكة عالقات اإلجتماعية

o شباعات شبو إزلددة و ىي نوعٌن من  شباعات العملية4 و تنتج عن عملية اإلتصال واإلرتباط بوسيلةإ
التسلية توجيهية وربقق من خالل زبفيف اإلحساس بالتوتر والدفاع عن الذات، وتنعكس يف برامج 

والرتفيو واإلشارة وإشباعات شبو اجتماعية مثل التوحد مع شخصيات وسائل اإلعالم وتزيد ىذه 
 2اإلشباعات مع ضعف عالقات الفرد اإلجتماعية وإحساسو بالعزلة 

 
 عات:استعماالت و اإلشب. المقترب الحديث لبحوث اإل3.7

نينات من القرن ادلاضي بدأ يتبلور منذ الثمايتميز ادلقرتب احلديث لإلستعماالت واإلشباعات الذي  
تصال احلديث مثل شبكة األنرتنيت، واذلاتف النقال و أجهزة ام أكثر فأكثر إىل تكنولوجيات اإلىتمبتوجيو اإل

MP4  وMP3  3ىتمام الباحثٌن كما سبق إالتلفزيون يستأثر ، وبالتايل مل يعد  
تصال يت من خالل توليفها بٌن عناصر اإلنرتنشبكة األت من القرن ادلاضي، برزت منذ التسعيناو  

لكرتوين، التسوق ن طريق مجاعات النقاش، الربيد اإلالشخصي، واإلتصال اجلماىًني  كما تتميز دبيزة التفاعلية ع
 ادلباشر ووصالت مصادر ادلعلومات   اخل 

ت صلد ينرتنأننا يف بيئة األ( ruggiero 6111شباع )يالحظ أحد الباحثٌن يف رلال اإلستخدام واإلو  
تصال بصفة أكرب مقانة بوسائل اإلعالم التقليدية، كما يشًن باحثون آخرون ادلستعملٌن مشاركٌن ناشطٌن يف اإل

ن توفر خيارات الوسائل اإلعالمية جيعل جيدون صعوبة يف ذكر حاجاهتم  و أ إىل أن مستخدمٌن األنرتنيت ال
والوسائل  األنرتنيت حاجات الفرد  غًن أن ىذا التنافس ال يقع بٌن و ىذه األخًنة تتنافس من أجل إشباع

  ذاهتا  األنرتنيتالتقليدية فحسب، و إمنا يوجد أيضا فيما بٌن اخليارات ادلوجودة يف شبكة 

                                                             
   622: تصال، و اتجاهاث انتأثيش،يشجغ سابك، صػبذ انحًيذ، َظشياث االػالو و اإليحًذ،  - 1
 . 601:يشجغ سابك،  ص تصال و انُظشياث انًؼاصشة،ػًاد يكاوي، اإلحسيٍ  - 2
ن، عزي عبد الرحمن، السعٌد بومعٌزة، اإلعالم والمجتمع رؤٌة سوسٌولوجٌة مع تطبٌقات على المنطقة العربٌة واالسالمٌة، تقدٌم: زهٌر احداد - 3

 .31، ص:6414، دار الورسم للنشر والتوزٌع، الجزائر: 1ط
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 لألنرتنيت اجلامعي الطالب إستخدام كيفية معرفة يف احلالية الدراسة اإلشباعات و اإلستخدامات نظرية تفيد 
  .ذلك من احملققة اإلشباعات و اإلستخدام دوافع و العادات دراسة من خالل العلمي البحث يف

 فهو معلومات من األنرتنيت جيده يف ما مع ديةجب يتعاملوقد ال  إجيايب أو سليب مستقبل قد يكون فالطالب
كان ال   نخاصة إأكثر عرضة لإلنتحال العلمي  جيعلوشلا  .العلمية حاجاتو حسبما يشبع الوسيلة توفره اشل ينتقي

 وال جييد تقنيات التهميش  جيهد نفسو يف البحث،

 خالصة الفصل:  

 دبثابة تعترب اهنأل أكادديية علمية دراسة ألي والرئيسية األساسية األركان أىم من ادلنهجي اجلانب يعد
 . الدراسة الذي ىو زلل للموضوع نطالقةأو اإل ادلدخل

 أىداف وكذا والتساؤالت  اإلشكالية ربديد إىل تطرقنا كمجموعة حبث فقد الفصل ىذا خالل ومن
 وأخًنا السابقة الدراسات إىل باإلضافة األساسية ادلصطلحات ربديد يليها ادلوضوع وأمهيتو، ختيارإ وأسباب
 .النظرية ادلقاربة
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 نترنيت والبحث العلميالمبحث األول: األ
 تمهيد 

فهي  ت وخاصة يف رلال التعليم والبحث العلمي،الاجملت وسيلة مهمة يف شىت ايلقد أضحت شبكة األنًتن
ال  للمعلومات من خلال ىي تعترب مصدر من حيث السرعة و الكم اذل ذال للباحثني، توفر رلموعة من اخلدمات

كذلك وسال  التواص   لات العلمية ادلنشورة،جملاقع التعليمية والدراسات والبحوث والكًتونية وادلو الكتب اإل
 .اإللكًتوين وغريه باألساتذة وادلفكرين من داخ  الوطن وخارجو عن طريق الربيد

إال أن ىناك سلبيات واليت من بينها سهولة الوقوع يف اإلنتحال العلمي والذي  ،لكن وبالرغم من ك  إجيابياهتا
يت يف البحث العلمي لال ىذا ادلبحث تسليط الضوء على أمهية األنًتنمن خ فسنحاول زل  دراستنا لذا ىو

ا مزاياىا تتيحها ذلم وكذ من خلال اخلدمات اليت ضحت ربتلها بالنسبة جلمهور الطلبة والباحثني،أ وادلكانة اليت
 ىل ادلمارسات ادلرتبطة هبا.إ إضافةً 

 ي:لبحث العلما ينترنيت فتطبيقات األ .1
 :ينًتنيت فيما يلستخدامات األإديكن تلخيص تطبيقات و 

د من ن ىناك العديأحيث  :لى مختلف شبكات المعلومات وفهارس المكتباتإالدخول . 1.1
مناطق العامل  يفقليمى كادديية احملسوبة على ادلستوى اإلكادديية منها وغري األشبكات ادلعلومات البحثية األ

سبي  ادلثال ال  مهها علىأومن  .معلوماهتا متاحة للمستخدمنينًتنيت وجعلت رتبطت بشبكة األإ واليت ،ادلختلفة
 سًتاليةكادديية األوشبكة البحوث األ ،janetوادلعروفة باسم  ادلملكة ادلتحدة كادديية ادلوحدة يفاحلصر الشبكة األ

arnet، وشبكة البحوث اذلولنديةsurfnet  مريكيةوالشبكة األ oclc. 

مكتبة   الإ ينًتنيت ماىن األوذلك أل :كثر من طريقة للبحث والتعليمأالمساعدة على توفير  . 1.1
 1 .رلاالت سلتلفة حباث وادلقاالت يفكتب والدراسات واألتتوفر فيها ال ،كبرية متشعبة اجملاالت

م هتو  يمتقدًن ك  ما يتعلق بالبحث العل مواقع متخصصة يف يى :مواقع الخدمات البحثية. 1.1
كادديية باستثناء ادلؤسسات وادلنظمات األ ذلك الغالب مؤسسات ومنظمات متخصصة يف الباحثني، وتكون يف

                                                             
 (.111.111)،ص0212،داس الشايت،ػواى،1ظل ثْسة االًخشًيج،ط يفين بْحٌيت قْٓ،االػالم ّالخؼل - 1
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عمال عداد البحوث ونشر األإ تشارات علمية وشروحات وتوجيهات يفسإادلواقع وتقدم ىذه  والتعليمية،
 1.ةطروحات العلمية والدراسات السابقكادديية وعرض األاأل

 شياء سلتلفة،أو أيم ونشر معلومات عن شيئ زلدد ت هبدف تعلأنشأمواقع  :اقع التعليميةالمو . 1.1
 ماكن تواجدىم، فيتعلموهنا يفأ لتعليمية ادلختلفة للطلاب يفمكانية تصفح ونشر ادلقررات اإ مهيتها يفأتتجلى 

وزاد . شراف من يشاؤونإيفضلوهنا وربت  وكذا الطرق اليت يكفيهم  يوبالقدر الذ تناسبهم  وقات اليتاأل
مجيع  يفستخدامها لنشر مواد تعليمية إنًتنيت و دبنظومة األشكاذلا أتلف ىتمام من قب  ادلؤسسات التعليمية دبخاإل

 2وىذا ال يقتصر على مرحلة تعليمية زلددة وال على مادة دراسية معينة. ادلقررات الدراسية،

ىل إضافة إفلام الوثالقية تعددة والوثالق والبيانات واألادلفهناك الوسالط  :وسائل العرض يفالتنوع . 1.1
 ستفادة بصورة واسعة وغري شللة.طلاع واإلوىذا كلو يهيئ فرصة اإل ،التقليديةشكال األ

مليون من الكتب الورقية  5.2رب توفر شبكة االنًتنيت ما يقا :تسويق الكتب عبر النت. 1.1
ويق الكتب بشكلها تس كرب ادلواقع ادلتخصصة يفأمن  Amazonbookويعترب موقع  ،ختلاف مواضيعهاإب

و اسم ألف كتاب دبختلف الطرق سواء بواسطة اسم ادلؤ   أي، وديكن للباحث التفتيش عن يالتقليدى الورق
 و عنوان الكتاب.أالكتاب 

ساليب أنظامو و طرق تدريسو و  يف يط علميعترب من  :الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد 1.1
 مع الطلبة، يادلدرسني من خلال تواجدىم الفعل شراف مباشر من قب إىل إال خيضع  يو وىو نظام تعليمدارتإ

 3يتم التعليم من خلاذلا عن بعد. اليتويعتمد نظامها على كافة الوسالط والتكنولوجيات 

وغريىا وث وادلراجع والكتب والتقارير والبح كم ىال  من الصحف واجمللات ي:النشر االلكترون. 1.1
بني الشك   يساستزايد مستمر والفرق األ يف يوى لكًتونيا على الشبكة دبختلف اللغات،إتنشر  اليتمن ادلصادر 

كذلك الكلفة من حيث  تشم  الطبع والنشر والتوزيع والتسويق، ة ادلادية العالية واليتىو الكلف لكًتوينواإل يالورق
ستعانة تفيدين، ولع  ىذا ما يدعو اىل اإلىل ادلسإوصوذلا و ادلطبوعات الورقية حىت تستغرق يالوقت الذ

فقد جاءت  .وراقىذه التكلفة والكم اذلال  من األ ن نعوض هبا عن جزء منأنستطيع  لتكنولوجيا احلديثة اليتبا
ن إو فيلوع 4 ،قراص ادلكتنزةلكًتوىن بواسطة احلواسيب واألت الفلمية والبطاقية والتخزين اإلستثمار ادلصغراإحقبة 

                                                             
 12/20/0211ّ  1الخؼلين الؼالٔ،ّسقلت،الجزائش، يفهسؼْدة بايْسف،هْاقغ الخذهاث البحثيت،الولخقٔ الْطٌٔ للحاسْب ّحكٌْلْجيا الوؼلْهاث  - 1

 .441،ص 
ػلن ي فالقخِا باالُذاف الخٌظيويت،هزكشة هكولت لٌيل شِادة الواجيسخيش الوؤسست الجاهؼيت ّػ يفصباح بشاُيؤ،هٌظْهت االًخشًيج  - 2

 .02،ص 0224/0222االجخواع،جاهؼت الحاج لخضش،الجزائش
3
 .022، ص0212،داس الويسشة،ػواى،0ػاهش القٌذلجٔ،البحث الؼلؤ اسسَ اساليبَ هفاُيوَ ّادّاحَ،ط - 

 
 .020: ، ص0212،داس الويسشة،ػواى،0ُيوَ ّادّاحَ،طػاهش القٌذلجٔ،البحث الؼلؤ اسسَ اساليبَ هفا - 4
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الف آ والبحوث والدراسات ادلنشورة يف للباحثني كثرية منها التعرف على ادلقاالت لكًتوينفوالد النشر اإل
 مناطق العامل ادلختلفة وبلغات متعددة. نًتنيت يفتنشر عرب األ البحثية اليتو  الدوريات العلمية

رتباط ا اإلحيانً أحيتاج ث حي ftp عن طريق بروتوكول نق  ادللفات :نقل وتحميل الملفات. 1.1
ستخدام برنامج التحمي  على احلاسوب، حيث يستطيع الباحث إج  البحث تنزيلها وتفريغها بأبالشبكة من 

 ربمي  ك  ما حيتاجو من الكتب والدراسات وادللتقيات العلمية ادلنشورة على الشبكة.

ذباىات إوعة نقاشية بمف رلألكثر من أتضم ىذه اجملموعات   1:المجموعات االخبارية. 1..1
 .ختصاصوإحسب  شىت ادلواضيع ك ٌ  لباحثون يفحيث يتساءل ويتحاور ا ىتمامات حبثية سلتلفة،إومواضيع و 

 فراد اجملموعة الواحدة يفأتدور بني  اليتلومات وادلناقشات توضع ادلع ،وىذه اجملموعات  ىى نشاط دالم ومستمر
اجملموعة الدخول  مشًتك يف أيخبار، حبيث يستطيع إلا مكان سلصص للمجموعة على الشبكة يسمى خبدمة

 هتمو. ا ديكنو احلصول على ادلقاالت اليتا من ىذه اخلدمة كمليها والتعليق عليها، حيث يستفيد الباحث كثريً إ

التعليمية بنشر  مهها الفايسبوك حيث تعمد بعض اجملموعاتأومن  :يمواقع التواصل االجتماع. 11.1
ذة من مناطق سلتلفة ساتمكانية التواص  مع األإىل ذلك إالبحوث ادلوثقة على صفحتها، ضف ات و ادلراجع وادلذكر 
ديكن للباحث االستفادة منها من خلال  اليتويعترب اليوتيوب من ادلواقع  ستشارات علمية منهم،إواحلصول على 

 ربمي  الربامج او احلصص لقنوات تليفزيونية تعليمية.

 

 :مزايا االنترنيت . 1

ىل مزاياىا إاحلصول على ادلعلومات بالنظر  نًتنيت يفستخدام األالكثري من الطلبة والباحثني إل أيلج
 ادلتعددة:

  نًتنيت القدرة للحصول علىالرحبة،حيث تتيح األىل مساحة العامل إاخلروج من زليط البلد الضيق 
 اء العامل.أحنادلعلومات من سلتلف 

 نًتنيت بوابة ادلعلومات تسمح للطلبة والباحثني باجياد ما خيتارونو فاأل ،تعدد ادلصادر والتحديث ادلستمر
 مكتبة زلددة. بلد معني او ادلوجودة يف صدرت يف ال تقتصر على الكتب اليت من مصادر سلتلفة،

                                                             
 يفالوؼلْهاث ، خذهت الخؼلين الؼالٔ، الولخقٔ الْطٌٔ للحاسْب ّحكٌْلْجيا يفػوش حوذآّ ّالؼشبٔ بي داّد،دّس االًخشًيج  - 1

 .20/0211/ 12، 21الخؼلين الحالٔ،ّسقلت ،الجزائش، 
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  ادلتميزة ن تواجد زلركات البحث ادلتعددة وادلتطورة إحيث  ىل ادلعلومة وتوفري الوقت،إسهولة الوصول 
ىل تعدد إضافة إحد أباحث من البحث دون مساعدة  يديكن أل رة العالية على البحث والتصفح،القدب

ستحضار ادلعلومات ادلطلوبة من إىل إخر عند عملية البحث يؤدى آىل إنتقال من زلرك ىذه احملركات واإل
 وقت قلي  مقارنة بالوسال  االخرى. كثر من مكان يفأ
 ،أيمثالية على ربديث معلوماهتا، ف نًتنيت ىو ما تتميز بو من قدرةيز األىم ماديأولع   حداثة ادلعلومات 

منو ليتم  يا لصدور العدد السنو نتظارً إىل عام كام  إ حيتاج و ربديث لكتاب سنوى مثلًا أتطوير 
مر ال نًتنيت فاألما األأبطبعات الكتب غري زلددة ادلوعد، مر صعب حينما يرتبط األأواحلال  التعدي ،
 و ربديثها.أسوى بضع دقالق يتم خلاذلا تعدي  ادلعلومة  يستغرق

  ربعأربع وعشرين ساعة على أن ادلادة معروضة أحيث  ماكن بعينها،أو أعدم التقيد بساعات زلددة 
 مكان. أي ديكن احلصول عليها يفوعشرين و 

 ذا كلو يسهم مكان واحد وىو ألا ربتكر ادلعلومة لصاحل جهة ما ف حتكار،حرية ادلعلومات ومنع اإل
قوال فيما يبحث فيو دون قيد راء واألطلاع على كافة اآلية التفكري ودينح الباحث فرصة اإلحر  بدوره يف

 1سياسى او فكرى او معلوماتى.
 

 :محركات البحث و البحث العلمي. 1

ن أع و موظف مكتبة يستطيأتعم  دبثابة دلي   عبارة عن برامج على الشبكة العادلية، يركات البحث ىزل
دة كلمات ذلذا ادلوضوع من و عأتبحث عنو من خلال كتابة كلمة  يجابة السريعة على العنوان الذيعطيك اإل

وتوجد  2نو سوف يعطيك تفاصيلو وديكنك منوإذا كان العنوان موجودا فإو ال، و أحتمال كونو موجودا إناحية 
 تعني على البحث ومنها: اليتدوات البحثية بعض األ
 وتعرض  و رلتمعة،أن مواقع ربتوى ىذه كلمات منفردة "و" تستخدم مع رلموعة من الكلمات للبحث ع

 و نطاق البحث.أداة تضيق رلال ك  كلمة على حدا من خلال ىذه األ  يربو  عندىا الصفحات اليت
  ليس" لتحديد الطلب.يداة النفأاستخدام" 
 "وجيب  ىذه الكلمات ادلفتاحية على حدا، و" تستخدم مع رلموعة من الكلمات للبحث عن ك  منأ

 مراعاة ترك ادلسافة قب  االداة وبعدىا وبذلك يتطيع الباحث توسيع نطاق البحث.

                                                             
 (.111.101)بْحٌيت قْٓ،الوشجغ السابق ،ص - 1
الخؼلين  يفخذهت الخؼلين الؼالٔ، الولخقٔ الْطٌٔ للحاسْب ّحكٌْلْجيا الوؼلْهاث  يفػوش حوذآّ ّالؼشبٔ بي داّد،دّس االًخشًيج  - 2

 .20/0211/ 12، 21الحالٔ،ّسقلت ،الجزائش،
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 ،توجد هبا ىذه العبارة  اليتوللبحث عن ادلواقع  الفواص  ادلزدوجة)""( تستخدم للبحث عن عبارة زلددة
 بنفس ترتيب كلماهتا.

 ستخدام إpdf وdoc جع موثقة.للحصول على مرا 
 توجد رلموعة من التوصيات منها التعرف على زلرك  فض  من عملية البحث،أ للحصول على نتالج

 البحث والتقنيات ادلستخدمة فيو.
 موضوع زلدد،موقع زلدد(. نًتنيت بشك  دقيقربديد ما نريده من األ( 
  ادلًتادفات.دخال كلمة البحث، ب  احملاولة بالعديد من إ كتفاء بطريقة واحدة يفعدم اإل 
 ،و االشخاص أوعند البحث عن االشياء احملسوسة  عند البحث عن ادلفاىيم اجملردة نستخدم صيغ ادلفرد

 و اجلماعات نستخدم صيغ اجلمع.أ
  1 . من زلركات البحثدلة ادلوضوعية بداًل ن نستخدم األأحناول  ج  احلصول على معلومات دقيقة،أمن 
 

تقدم  اليتشهر زلركات البحث أمن  8991ه طالبان امريكيان عام انشا يالذ google يعد زلرك البحث
عرب  وقد طرح العديد من اخلدمات ادلتنوعة منها خدمة البحث خدمات متعددة ويسعى للسبق والتنوع فيها،

كن للمستخدم كتابة عبارة البحث ودي ،google smsالواليات ادلتحدة االمريكية  اذلاتف اجلوال للمستخدمني يف
 رسال رسالة نص قصرية،إ  ادلستخدم على نتالج البحث بعد اذلا باذلاتف اجلوال على شك  نص وحيصرسإو 

معظم  يف googleيقاب  حروف كلمة  يالذ 66662ىل الرقم إرساذلا إ( و helpوعند طباعة كلمة مساعدة )
البحث قوق  عرب اذلاتف نًتنيت وزلرك تصال باألىذه اخلدمة اإل سيتلقى كيفية عم  اخلدمة، ويتم يفاذلواتف 

ال تتضمن صورا  رسال النتالج اليتإاالعتيادية، وتتوىل قوق  بعدىا  لكن دون قدرات التصفح ،اجلوال مباشرة
 وروابط اخرى كما ىى العادة.

 
طلقت الشركة أ كادديية،وساط األوباحثيو وطلبتو واأل ير زبصيص خدمات تعٌت بالبحث العلمطاإ ويف 

تيح ىذا احملرك اجلديد ادلتوفر وي ا على شبكة االنًتنيت،حباثً أيد يشم  فقط مقاالت علمية و نفسها زلرك حبث جد
ها للطلبة والباحثني احلصول على نتالج حبث زبص رلاالت زبصص  www.scholar.google.com  موقع يف

يضا عرض أ يدام زلرك البحث اجلديد وال تنو ستخإرسوم مقاب   جباية يختلافها، والشركة ال تنو إعلى 
زلرك البحث العادى، وىذا  حيص  عليها ادلستخدم يف اليتصفحات النتالج  تظهر عادة يف علانات النصية اليتاإل

                                                             
 . 120، 122ظل ثْسة االًخشًيج،هشجغ سبق ركشٍ،ص  بْحٌيت قْٓ،االػالم ّالخؼلين في - 1
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تستطيع  مرحلتها التجريبية، ة وىو خدمة الربيد االلكًتوىن يفطلقتو منذ فًت أ خدماهتا السابقة ومنها ما ىلإيضاف 
 ميغابايت. 8111بفضلها استقبال بريد يص  حجمو اىل حدود 

 
لنشر زبزين الكتب الصادرة عنها برنارلا يتيح لدور ا 5116نوفمرب  طلقت يفأ google وكانت شركة

ن أطلاع على مضمون كتاب معني قب  مام ادلستخدمني لإلأتاحة اجملال إرك البحث و ىل فهرس زلإضافتها إو 
حباث أشر مجيع او معظم موادىا من كتب و ىل نإقتنالو، حيث تتجو ادلكتبات ت الكتب إليذىبوا اىل زللا

 ستعراض والبحث لك  من لديو اتصال باالنًتنيت.حبيث تكون قابلة لإل ورللات ودوريات رقميا،
 
ما شركة قوق  فقد عكفت على مشروع ضخم بالتعاون مع مخسة من ادلكتبات الكربى لتحوي  مجيع أ

تقدر بعشرات ادللايني من الكتب اىل وثالق الكًتونية وتوفريىا عرب زلرك البحث  اليتا الثمينة مقتنياهت
google.com ،  تسيري واثراء حركة  يفوىكذا سيكون دلث  ىذه الثروة من ادلصادر ادلعرفية ادلتنوعة دور كبري

نفيت  التلف و ا ناذل اليتادلصادر و حياء الكثري من الكتب إعادة إو  ،وفقا دلميزات استخدامها يالبحث العلم
 .النسياندلستودع 

 

 :نترنيت توثيق مصادر المعلومات من األ. 1

ربديد ادللكية الفكرية،  ج أكتابة حبثو من   يفعتمد عليها إ اليتحث بتوثيق مصادر ادلعلومات يقوم البا
 1كيد صحة ودقة ادلعلومات.عتماد عليها وكذا تا مت اإل يتىل النص الكام  للمادة الإرشاد القارئ إو 

 :ينترنيت على النحو التالن كان مصدرها األإويتم توثيق المعلومات 

العنوان  تاريخ نشر الوثيقة، و اختصاره،أول سم األاإل و كنية ادلؤلف،ألقب  توثيق صفحة الويب:. 1.1
و أول وعنوان ادلوقع متضمنا ادلسار الربوتوك و رقم ادللف(،أاصدار  أي) الكام  للوثيقة،عنوان ادلوقع باحرف ماللة،

 )تاريخ الزيارة(. ىل ادلوقع،إدلة للدخول األ

)تاريخ نشر  ختصاره،إو أول سم األاإل و كنية ادلولف،ألقب  :(ftp)بروتوكول نقل الملفات. 1.1
دلة و األأار ول والعنوان متضمنا ادلسالربوتوك حرف ماللة،أاسم العم  كاملا ب و ادللف،أاسم الوثيقة  الوثيقة(،
 )تاريخ الزيارة(. ىل ادلوقعإللدخول 
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و عنوان أة شخصية( )مثال مقابل تصالنوع اإل و ادلتحدث،أسم ادلؤلف إ تصال المتزامن:مواقع اإل. 1.1
 الربوتوكول والعنوان،)تاريخ احملادثة(. حرف ادلاللة،عنوان ادلوقع باأل اجللسة بالنسبة للمؤسبرات،

 و االسمأختصاره إو أول أاالسم  و كنية ادلؤلف،ألقب  مجموعت النقاش:منتديات الحوار و . 1.1
و القالمة أاسم اجملموعة  موضوع الرسالة، ذا كان سلتلفا عن تاريخ الزيارة،إادلستعار للمؤلف،تاريخ الرسالة 

 )تاريخ الزيارة(. ،عنوان اجملموعة حرف ادلاللة،باأل

 ،التاريخ.يل شخصاسم ادلرس ،اتصا البريد االلكترونى: .1.1

عنوان العم    عنوان ادلقالة، تاريخ النشر، و اختصاره،أول االسم األ و كنية ادلؤلف،ألقب  المقاالت:. 1.1
عنوان  اسم القاعدة، مصدر االسًتجاع، تاريخ االسًتجاع، عدد الصفحات، اجمللد)العدد(، كاملا باحرف ماللة،

 ادلوقع.

و أول االسم األ و كنية ادلؤلف،ألقب  مقالة من موسوعة: ير،تقر  وثيقة، فصل من كتاب، كتاب،. 1.1
عنوان  سًتجاع،تاريخ اإل ن كانت متوفرة،إالطبعة  عنوان العم  كاملا باحرف ماللة، )تاريخ النشر(، ختصارهإ

 1. ذا مل يكن ادلؤلف معروفاإتى بعد العنوان مباشرة أتاريخ النشر ي ادلوقع،
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 نتحال العلميالمبحث الثاني: اإل

 تمهيد: 

فالدقة  يعد ربديد ادلفاىيم وادلصطلحات العلمية للدراسة أحد الطرق ادلنهجية اذلامة يف تصميم البحوث،
واضحة  ومن مستلزمات الدقة يف العلم يف وضع تعريفات عن غَته من ضروب ادلعرفة، وادلوضوعية العلم اليت متيزه

، و ىذا ما اعتمدناه كمجموعة حبث يف دراسنتا لإلنتحال دراستهم يستخدمو الباحثون يفزلددة لكل مصطلح 
 العلمي يف الوسط الطاليب.

 :مفاهيم أساسية لإلنتحال العلمي و تعريفات. 1

 : المؤلف وحق الفكرية الملكية .1.1
 أو كتب أو حبوث من بنشره قام وما ومعلومات، أفكار من إليو توصل فيما ادلؤلف حق تعٍت الفكرية ادللكية 

 ادللكية أن القول ديكن وبذلك واخلرائط، البيانية والرسوم واجلداول والصور األشكال مثل بو خاصة علمية مواد أية
 أن ديكن ادلؤلف فحق كتايب، نص إنتاج رلرد فقط وليس كثَتة بأشياء ترتبط أن ديكن ادلؤلف وحقوق الفكرية

 أمور ذلك على وقس نتخايب،إ برنامج أو خطة أو معينة، مالبس يف جديدة موضة أو جديدة، فكرة دبجرد يرتبط
  1.شىت رلاالت يف عديدة

 : التوثيق .1.1
 أو مرجع من النص ىذا كان سواء بو، ستشهادباإل الباحث قام الذي أو منو ادلقتبس النص ذكر يعٍت التوثيق

 بُت من إن .العديدة التوثيق طرق ستخدامإب وذلك منو، النقل مت والذي اخل،...دراسة أو مقالة أو حبث أو كتاب
 ينبغي أمينا التوثيق يكون ولكي واألمُت، الدقيق التوثيق ىو اجليدة األكادديية والكتابات البحوث مسات أبرز

 األصليُت بأصحاهبا عًتافاإل مث ومن البحث، أثناء هبا االستعانة مت اليت وادلراجع ادلصادر إىل فقط اإلشارة
  2. إليهم ونسبتها

 : ستشهاداإل. 1.1
 بشكل ترتبط واليت ،آخر مصدر يف إليها الرجوع مت اليت والنظريات واألفكار ادلعلومات صياغة إعادة ىو 
 وتلخص تفند قد أو حبثو، يف الباحث يتبناىا فكرة وتثبت تؤيد بدورىا واليت اجلديد البحث دبوضوع ووثيق مباشر
 وإمنا واألفكار، الكلمات نفس تكرار اأبد يعٍت ال ستشهادواإل .حبثو خالل من الباحث يؤيدىا ال أخرى فكرة

                                                             
1 -Vocbulary.com. (Last updated: May 15, 7102) Authorship. Retrieved on 15/92015 from: 
http://www.vocabulary.com/dictionary/authorship 
2 The Writers Handbook. (Last updated: August 29,7102). About Documentation Styles . Retrieved on 
14/8/2015 from https://writing.wisc.edu/Handbook/DocGeneral.html 
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 يقدم أنو أي وكلماتو، أسلوبو باستخدام ذلك عن التعبَت مث للقارئ، إيصالو الكاتب حياول ما واستيعاب فهم يعٍت
 1. الصياغة بإعادة يعرف ما وىو والنظريات، الكلمات وراء الكامن ادلعٌت
 : قتباساإل. 1.1     

 مكتوبة كانت سواء ،آخر لشخص اللغوية األساليب ونفس الكلمات نفس بتكرار الباحث يقوم عندما ىو
 بُت الكلمات تلك يضع أن عليو وأ مقتبس يكون بذلك فهو .تعديل أي وبدون حريف وبشكل منطوقة أو

 . حبثية ورقة أو مقال، أو كتاب، من ذلك يتم أن وديكن ، " " اقتباس عالمات أو ىاللُت
 تغَت للباحث ديكن ال حيث الصياغة، إلعادة شكل أي يتضمن ال قتباساإل أن القول ديكن وبذلك

 يكون ردبا ما شيء إلثبات قتباساإل يستخدم كما هبا، التالعب أو ادلستخدمة اللغوية األساليب و الكلمات
 2الكاتب. نظر وجهة يؤيد دليل وتقدمي لتوضيح وذلك رؤية، أو نظرية أو فكرة

 : التزييف. 1.1
نتاج إىو تقدمي نصوص أو أفكار مأخودة من مصادر أخرى بطريقة ذبعل ادلطلع عليها يعتقد أهنا من  
 الطالب.

 
 :نتحال العلمينواع اإلأ. 1

 مجيعا تعتربىا أنواع عدة Bowdoin جامعة حددت ادلعٌت ىذا ويف العلمي، السطو أنواع من العديد يوجد
 3: يأيت كما األكادديية للنزاىة اخرقً  متثل أهنا كما دبكان، األمهية من

 كلمة نسخ Bowdoin جلامعة اوفقً  وىو: Direct Plagiarism  المباشر العلمي السطو. 1.1
 وضع أو ،لو األصلي الشخص ملكية إىل اإلشارة دون أخر شخص عمل من مأخوذ منو جزء أو لنص بكلمة
 وال أخالقي غَت عمل أخر شخص لعمل ادلتعمد العلمي السطو أن اجلامعة وتضيف اقتباس، عالمات بُت ذلك
 .اجلامعة من الطرد بينها من تأديبية إجراءات يتطلب ذلك وأن األكادديية، بالنزاىة يتسم

 عندما الذايت العلمي نتحالاإل حيدث :Plagiarism –Selfتي الذا العلمي السطو و نتحالاإل .1.1
 أعمال من ءاأجز  خبلط يقوم عندما أو جديد، عمل أنو على بو خاص سابق عمل بتقدمي باحث أو طالب يقوم

 .معنيُت أساتذة من السابق البحث على ادلشرفُت أو النشر حق ذلم شلن مسبق إذن على احلصول دون لو سابقة

                                                             
1 University College London. European Studies. Centre for Multidisciplinary & Intercultural Inquiry (CMII). 
Retrieved on 7102/17/10  from http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-
writing/citation-)ترجمتنا(  
2 -Difference between. Net. Difference Between Cite and Quote. Retrived on 7102/17/10  from 
http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-cite-and-quote/ (ترجمتنا)   
3 -Anonymous. University of Bowdoin. The Common Types of Plagiarism. Retrieved on 9/3/2017 from 
ttps://www.bowdoin.edu/studentaffairs/academic-honesty/common-types.html     (ترجمتنا) 

http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-writing/citation-
http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-writing/citation-
http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-cite-and-quote/
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 يقوم عندما نتحالاإل من النوع ىذا حيدث :Mosaic Plagiarism الفسيفسائي العلمي نتحالاإل. 1.1
 بعض حبذف يقوم أن أو االقتباس، عالمات ستخدامإ بدون ما مصدر من العبارات بعض بأخذ باحث أو طالب

 النوع وىذا األصلي، وادلعٌت اللغوي األسلوبو  الًتكيب على اإلبقاء مع ذلا جديدة مرادفات ستخداما وأ الكلمات
 ولو حىت عليو ويعاقب األكادديية بالنزاىة يتسم ال عمال يعد مقصود غَت أو مقصود كان سواء االنتحال من

 .ادلصدر بتوثيق قمت
 العلمي نتحالاإل من النوع ىذا حيدث:  Accidental Plagiarismالعرضي العلمي السطو. 1.1

 مقصود غَت بشكل يقوم عندما أو سيء، بشكل االقتباس بعملية يقوم أو ادلراجع توثيق الباحث يهمل عندما
 عن اكثَتً  خيتلف ال وىو اللغوي، البناء نفس ستخدامإب أو متشاهبة، كلمات باستخدام ما مصدر صياغة بإعادة

 قد العرضي نتحالاإل أما الباحث، جانب من متعمد بشكل حيدث األخَت النوع أن غَت الفسيفسائي، نتحالاإل
 ال اجلهل أو اخلربة قلة أن غَت .والتوثيق ستشهادواإل االقتباس بطرق جلهلو   أو الباحث خربة قلة بسبب حيدث
 من أخر نوع أي هبا يعامل اليت الطريقة بنفس يعامل العرضي نتحالاإل فإن ولذلك ادلسؤولية، من الباحث يعفي

 .لنفس اجلزاءات صاحبة يتعرض كما العلمي، نتحالاإل
 :ا علمياالممارسات التي تعد انتحاال أو سطو  . 1

 على نتحالاإل أن غَت ، ايً علم نتحااًل إ تعترب اليت األعمال من رلموعة Greenwich جامعة وضعت
  1: يأيت كما وىى األعمال ىذه على مقصورا ليس اجلامعة تعريف حد
 شيوعا األكثر الشكل ىو وىذا ،توثيق بدون منشورة أعمال ستخدامإ  .  
 تعليمية برامج من مقاالت نسخ. 
 يا.فرد عمال ادلقدم العمل يكون أن يفًتض عندما خرآ شخص بأي ستعانةواإل لتعاونا 
 خرآ لشخص حاسويب برنامج أخذ. 
 بك خاص عمل أنو على رآخ شخص عمل تقدمي. 
 نيت.اإلنًت  على منشورة هبا معًتف غَت )إحصائيات بيانات معلومات( مواد ماستخدإ 
 كان مصدر أي من لواجبات مناذج شراء. 
 أخر شخص نتائج نسخ. 
 النتائج تزوير.  
 لك بإعدادىا ما صديق قام حبثية ورقة تسليم. 
 إلكًتونية مواقع من حبثية ورقة شراء. 

                                                             
1 Anonymous. THE LITTLE BOOK OF PLAGIARISM What is plagiarism and how to avoid it. Retrived on 5/3/7102 
from http://www.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/698569/Little-Book-of-Plagiarism-2011.AC-school.pdf 

(ترجمتنا)  

http://www.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/698569/Little-Book-of-Plagiarism-2011.AC-school.pdf
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  إنتاجك من أهنا على وتسليمها حبثية ورقة لكتابة ما لشخص الدفع. 
  للمؤلف صحيح توثيق دون أخرى مصادر أو اإلنًتنت من واللصق القص. 
  األصلية الكتابة من ا جد قريبة اجلديدة الصياغة جيعل بشكل وكاف دقيق غَت بشكل الصياغة إعادة. 

 

 1:نتحال العلمياإلستراتجيات تجنب إ. 1   

 :يأيت كما وىى العلمي نتحالاإل لتجنب سًتاتيجياتإ ثالث وجدت
  الصياغة إعادة . 
 قتباساإل عالمات استخدام ." " 
 ادلالحظات تدوين. 

 :الصياغة إعادة. 1.1
 ادلصطلحات بعض تكرار ديكن .بك خاصة كلمات ستخدامإب أخر شخص أفكار عن التعبَت ىو

 بينما بأخرى، ادلفردات بعض ستبدالإ رلرد ذبنب ادلهم من اأيضً  ولكن الربط، دواتأ مثل ستخداماإل الشائعة
 ادلفردات أو ادلصطلحات بعض ستبدالإ رلرد أن القول ديكن لذلك تغيَت، بدون ادلقدمة العلمية ادلادة باقي يظل

 .ادلقروءة للمادة فهمك على بناء متاما سلتلفة عبارات ستخدامإ إىل ربتاج حيث صياغة، إعادة ليس بأخرى
 على ما بدرجة تعتمد علمية ورقة كتابة أو مقال وأي نتحال،اإل يف الرمادية ادلناطق أحد الصياغة إعادة ومتثل
 إعادة من كبَت قدر على ربتوى سوف الورقة ىذه ادلطلوب، الواجب أساس تشكل النصوص من رلموعة قراءة

 ما نوع تعترب ال هبا تقوم اليت الصياغة إعادة أن تضمن لكى الصدد ىذا يف تذكرمها عليك شيئان ويوجد الصياغة،
 :نتحال ومهااإل من

o فقط  واحد مصدر على تعتمد ال. 
o اليها . رجعت اليت ادلصادر جبميع ستشهدأو  ذكرأ 
o بك اخلاصة ادلالحظات كتابة عند ذرح كن. 

 :""قتباساإل عالمات ستخدامإ ـ 1.1
 يف وردت كما حذف أو إضافة أو تغيَت أي بدون ىي كما الكلمات نفس باستخدام الباحث قام إذا

 منو، أخذ الذي ادلصدر أو الكتاب توثيق مث قتباس،اإل عالمات ستخدامإ احلالة ىذه يف فعليو ، األصلي ادلصدر
 إذا إال كان مصدر أي من ادلباشر قتباساإل يستخدم أال الباحث ىفعل ادلقتبسة، منها ادلادة أخذ اليت والصفحة

                                                             
1 http://plagiarisma.net/ 02/05/2017   

http://plagiarisma.net/
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 الكتاب من كثَت يرى الصدد، ىذا ويف .ومكتمل صحيح بشكل ذلك وتوثيق قتباساإل عالمات ستخدامإب قام
 قام ادلؤلف أن شعر إذا قتباساإل إىل يلجأ أن وعليو حبثو، يف قتباساتاإل من يكثر أن ينبغي ال اجليد الباحث أن

 ادلعٌت عن عربت ألهنا ادلستخدمة تلك غَت أخرى مفردات ستخدامإ ديكن ال وأنو مبدع، بشكل فكرتو عن بالتعبَت
 .معناىا يفقدىا سوف ادلفردات تلك يف تغيَت وأي شلكن شكل بأفضل
 المالحظات: تدوين.1.1
 ستخدامإب ادلالحظات تدوين مرحلة أثناء شعورية ال وبطريقة مقصود غَت بشكل الباحث يقوم أن ادلمكن من    

 يكون أن الباحث أو الطالب على ينبغي ولذلك اللغوي، األسلوب أو ادلفردات سواء األصلي، ادلصدر لغة نفس
 ولكن ذلك، يتجنب كي القراءة أثناء ادلالحظات بتدوين يقوم أال وعليو ادلالحظات، تدوين عند بذلك املمً 

 عملية من التقليل ديكن وهبذا ادلالحظات، بتدوين ذلك بعد القيام مث ادلؤلف، ماقالو ويفهم أوال يقرأ أن ينبغي
 .النسخ

 :شكالية الترجمة العكسيةإ. 1

 يف تستخدم اليت احلديثة الثقافية األساليب أو الطرق أحد Back Translation العكسية الًتمجة تعد  
 أو ،مثال الفرنسية أجنبية، لغة إىل وترمجتو حريف، بشكل ما نص بأخذ الباحث يقوم حيث العلمي، االنتحال

 احلديثة التكنولوجيا مكنت وقد .منها ادلقتبس اللغة إىل أخرى مرة ترمجتها إعادة مث ومن غَتىا، أو العربية،
 .1ادلتاحة نتحالاإل كشف بوسائل كشفو لتجنب نتحالاإل من تقدما أكثر طرق ستخدامإ من الطالب

 
  :حال العلميتنكشف اإل  برامج. 6

 من العديد قيام إىل واألديب العلمي النتحاإل خالل من لألخرين الفكرية ادللكية حقوق إنتهاك أدى لقد
 مع ومتوافق مدعوم الربرليات ىذه وبعض العلمي، نتحالاإل كتشافإل  حاسوبية برامج بتطوير الربرليات شركات

 يف العلمي لااإلنتح تكتشف أن تستطيع ال أهنا دبعٌت العربية، باللغة مدعوم غَت األخر البعض أما العربية، اللغة
 ار نظ البحثية وادلراكز الكبَتة اجلامعات يف إال تتوفر ال الربامج تلك فإن ذلك على عالوة العربية، النصوص
 مث الدعاية، من كنوع التسجيل عند رلانية مرات عدة للمستخدم تتيح الربامج تلك أن غَت الباىظة، لتكلفتها

 و منها: بالشراء القيام منك يطلب
 
 

                                                             
لـ  cyrano de Bergerac  اس في الترجمة األدبية، مسرحيةاإلقتبحواس عادل، مذكرة لنيل شهادة الماجيستيرفي الترجمة، إشكالية - 1

Edmound Rostand :86، بإقتباس مصطفى لطفي المنفلوطي و ترجمة عباس حافظ إلى العربية )غير منشورة(. ص. 
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o iThenticate 1: 
 أحناء مجيع يف اإلنًتنت عرب العلمية والسرقات العلمي االنتحال كشف يف ادلتخصصة العمالقة ادلواقع من يعد
 ادلقدم العمل أصالة من للتأكد وذلك البحثية، وادلراكز والعلماء والناشرين الباحثُت قبل من يستخدم حيث العامل،

 مليار 50 من أكثر يف البحثية باألعمال ادلقدم العمل مقارنة على الربنامج ىذا ويعتمد نشره، يف الشروع قبل
 40 تتجاوز منشورة أعمال ذلك ويتضمن احملتوي، عناصر من عنصر مليون 130 ،و35اإلنًتنت على صفحة
 .العلمية اجملالت يف بالنشر يقومون شلن باحث ألف590قبل من مقدمة علمي حبث مليون
o Turnitin   : 

 يف تستخدم اليت النظم من يعد كما العلمي، االنتحال كشف رلال يف الرائدة الربامج من الربنامج ىذا يعد
 بليون 24 يف أخرى بأعمال ادلقدم العمل مقارنة ديكنك حيث اإلنًتنت عرب العالمات ووضع التقييم عملييت
 الطالب لدى الكتابة ربسُت إىل الربنامج ىذا يهدف .منشورة حبثية ورقة مليون 033من وأكثر شبكية، صفحة

 ىذا ويعتمد وفَتة، راجعة وتغذية دبالحظات الطالب تزويد الوقت نفس ويف ، العلمية السرقة منع خالل من
 تتميز عادلية إلكًتونية بيانات بقاعدة مقارنتها خالل من ادلعيبة االقتباسات عن البحث على عملو   يف الربنامج

 العكسية التغذية مستوي ربسُت خالل من واجلهد الوقت يوفر أنو الربنامج ىذا مزايا ومن .الدقة من رائع بقدر
 على مباشرة وادلخصصة القياسية والعالمات بادلالحظات الطالب ديد حيث اإللكًتوين التقييم نظام طريق عن

 .الطالب مستند
o Plagiarism Checker : 

 موقع مالك أو ، باحث أو ، مدون أو ، معلم أو ، طالب كنت سواء الربنامج ىذا خالل من ديكنك
 مكان وربديد عن البحث يف للمساعدة الربنامج ىذا تصميم مت وقد ، االنتحال قضايا كل مع تتعامل أن شبكي

 بليون 10 يف البحث طريق عن وذلك الشبكية، والصفحات النصية ادلستندات يف ادلتماثلة أو ادلتشابو احملتويات
 لون باستخدام لالنتحال ادلئوية النسبة بتصنيف يقوم أنو حيث للمراجعُت كبَتة ميزة ذاهتا يف مفهرسة صفحة
 ال حيث ادلفحوصة األعمالو  بادلستندات يتعلق فيما واألمن السرية عملة أثناء ىذا الربنامج يراعي كما سلتلف،
 بيانات بأي حيتفظ وال ادلكتب، سطح على من مباشرة يعمل ذلك من بدال احملتوى،ولكنو بتحميل منك يطلب

 .ادلقارنات وإجراء اإلنًتنت على التدقيق الربنامج ىذا ويوفر .اإلنًتنت على ادلستند عن
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 المبحث الثالث: الملكية الفكرية و حقوق المؤلف في البيئة االلكترونية
 تمهيد 

يف سلتلف  بالبحث ءبد وحقوق التأليف الفكرية بادللكية عالقة ذلا اليت ادلفاىيم أىم ادلبحث  ىذا يف سنتناول
 نلج مث واللغوي صطالحياإل ادلعٌت لتوضيح وذلك عدة دراسات ومراجع  على إطاللة خالل من التعريفات أي

يف اجملال   من التطورات العديد ظل يف البيئة اإللكًتونية مستوى ضبطها يف على تواجهها قد اليت ادلشاكل إىل
 التكنولوجي.

 
 :ماهية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف -1

ن مفهوم ادللكية الفكرية أوسع بنا اإلشارة ىنا إىل أن حق التأليف يعد جزء من ادللكية الفكرية ألغلدر   
 أمشل من حقوق ادلؤلف. وسنقوم بإزاحة الغموض بتقدمي عدة تعريفات من مصادر متعددة.و 
 
 التعريف االصطالحي للملكية الفكرية:  1-1

واليت ' PROPRUIS'قد جاءت من الكلمة الالتينية   PROPERTYقيل أن : "كلمة ملكية 
و مصطلح فكري " فهي صفة من الالتينية  1تعٍت حق ادلالك أي حقوق اإلنسان فيما يتعلق بثمرة فكره

'INTELLECTUALAS 'ستقالل عن أي  زلسوس و مالو حقيقة معنوية باإلو تعٍت أيضا غَت مادي، غَت
اسم يعطى أحيانا للملكيات غَت  DROIT INTELLECTUELدعم مادي أما احلق الفكري أو الذىٍت 

تعبَت عام يشتمل على   PROPRIETEادلادية و موضوعها فكري صرف وغَت مادي حبت. وادللكية الفكرية 
  2ادللكية األدبية والفنية وادللكية الصناعية و ىي ماال يتعلق بتحقيق عمل و إظلا بتصوره خبالف مادي"

 لملكية الفكرية :التعريف اللغوي  ل 1-2

ا ذلذه األعلية فقد كان نفجار يف رلال ادلعلوماتية و نظرً ية من أىم ادلسائل اليت رافقت اإلتعترب ادللكية الفكر 
ختلفت وجهات النظر يف تسميتها، والتعريف هبا إسُت إلعطائها بعض التعريفات وقد ىناك الفضل من عدة دار 

قوق معنوية و منهم من مساىا أهنا حق ابتكار و بعضهم أطلق عليها ، فمنهم من اعتربىا حأو حىت يف تصنيفها
 وبعضهم عرفها بتعداد أشكاذلا و صورىا اليت تدخل فيها. ونذكر منها: ،حق اإلنتاج العلمي
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  ؛ قال : احلقُّ ادلعنوي : سلطة لشخٍص على شيٍء غَت ماديٍّ، ىو شبرة فكره فمن عرفها بأنها حقوق معنوية
نشاطو ؛ كحقِّ ادلؤلف يف مؤلفاتو، وحقِّ الفنان يف مبتكراتو الفنيَّة، وحقِّ ادلخًتع يف سلًتعاتو أو خيالو أو 

 .1الصناعية، وحقِّ التاجر يف االسم التجاريِّ والعالمة التجارية وثقة العمالء
  ختصاص شرعي حاجز، ؽلنح صاحبو سلطة مباشرة على نتاجو إ؛ قال: ىو و من عرفها بحق االبتكار

 .2كان نوعو (، وؽُلَكَِّنُو من االحتفاظ بنسبة ىذا النَِّتاِج لنفسو بتكر ) أيَّاادل
 إىل  -ادللكية الفكرية-على أهنا  "تشَت عرفها الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية و

 إبداعات العقل من اخًتاعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأمساء وصور مستخدمة يف
التجارة.وادللكية الفكرية زلمية قانونا حبقوق منها مثال براءات االخًتاع وحق ادلؤلف والعالمات التجارية اليت 
سبّكن األشخاص من كسب االعًتاف أو فائدة مالية من ابتكارىم أو اخًتاعهم. ويرمي نظام ادللكية الفكرية، 

اجلمهور العام، إىل إتاحة بيئة تساعد على ازدىار من خالل إرساء توازن سليم بُت مصاحل ادلبتكرين ومصاحل 
 3.اإلبداع واالبتكار"

و بعد التمعن يف معٌت ادللكية الفكرية أن نقول أن  التعريفات االصطالحية و اللغويةويمكن بعد هذه 
تعريف ادلوقع الرمسي كان أمشل فتسميتها بادللكية الفكرية أوىل و أمشل، ألهنا اجلامع بُت نتاج الفكر و حقو فيما 

 كية . أنتجو، و إن ) نتاج الفكر، واإلبداع ( : لفظ عام ؛ يشمل صبيع احلقوق الداخلة يف ىذا النوع من أنواع ادلل

 الملكية الفكرية )أقسام ونطاق(: -2

من أشهر التقسيمات الشائعة يف ادللكية الفكرية ىو تقسيمها إىل ملكية أدبية و ملكية صناعية،  
، بينما يشمل مصطلح ادللكية الصناعية ) حق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة ( ويشمل مصطلح ادللكية األدبية

، بيانات اعيةنفعة، النماذج والرسوم الصنتجارية ، براءات االخًتاع، ظلاذج ادلالعالمات التجارية ، األمساء ال)
ادلصدر، تسميات ادلنشأ، ادلؤشرات اجلغرافية، التصاميم للدوائر ادلتكاملة، األسرار التجارية وادلنافسة غَت ادلشروعة، 

 .4األصناف النباتية اجلديدة(
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 صطالحي لحقوق المؤلف:التعريف اإل 2-1

يف لغة تفعيل من ألف الشيء إذا انضم إليو دائما و غالبا.و عرف أيضا التأليف بأنو ) إبداع العامل التأل 
 .1 أو الكاتب دبا ػلصل يف الضمَت من الصور العلمية يف كتاب وضلوه (

 التعريف اللغوي لحقوق المؤلف: 2-2
للمبدعُت فيما ؼلص مصنفاهتم ُعِرَف حق ادلؤلف على أنو مصطلح قانوين يصف احلقوق ادلمنوحة 

األدبية والفنية. ويغطي حق ادلؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب وادلوسيقى واللوحات الزيتية وادلنحوتات 
 2.واألفالم إىل الربامج احلاسوبية وقواعد البيانات واإلعالنات واخلرائط اجلغرافية والرسوم التقنية

األدبية مثل الروايات وقصائد الشعر وادلسرحيات وادلصنفات ادلرجعية يشمل ادلصنفات  أنو و عرف أيضا
والصحف وبرامج احلاسوب وقواعد البيانات واألفالم والقطع ادلوسيقية وتصاميم الرقصات وادلصنفات الفنية مثل 

فية والرسوم اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية وادلنحوتات ومصنفات اذلندسة ادلعمارية واخلرائط اجلغرا
 .3التقنية

 الملكية الفكرية في البيئة اإللكترونية -3

يعرفها د.عبد اهلل، عبد الكرمي عبد اهلل أهنا " كل مصنف إبداعي ينتمي إىل بيئة تقنية ادلعلومات يعد مصنفا  
نتماء ادلصنف بذاتو إىل فرع إعلى رقميا وفق ادلفهوم ادلتطور لألداء التقٍت ووفق اذباىات تطور التقنية وىذا ال يؤثر 

 4أو آخر من فروع ادللكية الفكرية"

ويف ىذا اإلطار تعترب ادللكية الفكرية الرقمية شبرة اإلبداع التكنولوجي و نتيجة للتزاوج بُت االخًتاع البشري 
على كافة األصعدة  والعودلة، وىي تشمل كافة احلقوق ادلرتبطة بادلوضوعات اليت أشرنا إليها، إضافة إىل أعليتها

 .5الثقافية و االقتصادية واالجتماعية

 

 

                                                             
 1

 38ص [.4ط ]، 2005. دار طٍبت .حمىق االخخراع والخألٍف فً الفمه اإلسالهً. حسٍي بي هؼلىي ،الشهراًً 
 www.wipo.int/copyright/arأًظر هىلغ الوٌظوت الؼبلوٍت للولكٍت الفكرٌت   2
ًدوة الىٌبى الىطٌٍت،ػي الولكٍت الفكرٌت ألػضبء هٍئت الخدرٌس وطالة الحمىق . حك الوؤلف والحمىلبلوجبورة فً سٍبق االًخرًٍج.جوٍؼً،حسي  3

 .6001.ػوبى.فً الجبهؼت األردًٍت
 41ص[. 6009]األزارٌطت:دار الجبهؼت الجدٌدة. الحوبٌت المبًىًٍت لحمىق الولكٍت الفكرٌت ػلى شبكت االًخرًج. ػبد هللاػبد هللا ػبد الكرٌن،  4
 بحذ لبًىًً هٌشىر ػلى الوىلغ االلكخروًً للشبكت المبًىًٍت الؼربٍت. الولكٍت الفكرٌت فً الوصٌفبث الرلوٍت. ػرة،ٌىًس  5

www.arablaw.com 



 طار النظرياال

 

  52                                                                                                                        
 

 نترنت: المؤلف  والتجاوزات على شبكة األ حقوق -3-1

 حُت نبحث يف خصوص حق ادلؤلف يف شبكة اإلنًتنت، فمن اجلدير بنا أن نتحدث عن: 
  أصحاب حق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة, سواء يف ذلك ادلؤلف نفسو أو ادلرخص لو أو ادلتنازل إليو من ادلؤلف

 عن حق االستغالل ادلايل ) كليا أو جزئيا (.  
  وعن مستخدمي ادلصنفات اخلاضعة للحماية مثل األفراد الذين يرغبون يف استعمال تلك ادلصنفات سواء

 ادلعرفة أو إلنتاج أعمال أخرى.دلنفعة شخصية أو لزيادة 
فإنو و بالرغم من وجود ضباية قانونية سبنع من النسخ أو النشر أو التوزيع بدون إذن ادلؤلف أو صاحب احلق 
اجملاور يف شأن ادلصنفات ادلثبتة على وسائط تقليدية مثل األوراق وغَتىا, فإن  التقدم والتطور التكنولوجي أدى 

 ستخدمي ادلصنفات بالنسخ اإللكًتوين من اإلصدارات اإللكًتونية.إىل قيام الراغبُت من م

وبالرغم من أن النسخ يقتضي احلصول على إذن صاحب احلق، إال أن التقنيات احلديثة و خصوصا الرقمية 
اليت يتم استخدامها أيضا على شبكة اإلنًتنت قد أثارت مشكالت متعلقة بتحديد ما إذا كان التثبيت على 

اإللكًتونية يعد من قبيل النسخ، و ما إذا كان التحميل و لو للحظات زلدودة للمصنف على جهاز الدعامات 
ادلستخدم يعد من قبيل االعتداء على ادلصنفات زلل احلماية، و عما إذا كان القيام دبثل ىذه األعمال و غَتىا  

احلقوق اجملاورة وذلك قياسا كالنسخ اإللكًتوين تقتضي احلصول على إذن أو ترخيص من صاحب حق ادلؤلف و 
 . 1على ما يقتضيو  النسخ من األوراق من احلصول على اإلذن

وكما اتضح من رصد ادلشكالت العملية، فإن األمر مل يقتصر على ادلصنفات التقليدية اليت مت زبزينها أو 
ا عن مدى جدارهتا إتاحتها على شبكة اإلنًتنت، و إظلا ظهرت مصنفات جديدة غَت تقليدية أثارت ىي بذاهت

باحلماية و كيفية إعمال ىذه احلماية، ومن ذلك على سبيل ادلثال ال احلصر صفحات أو مواقع الويب العادلية، 
فإن ادلوقع نفسو باعتباره من ادلصنفات األدبية أو دبا يتضمنو من تسجيالت صوتية قد  يصبح جديرا باحلماية 

اورة. كذلك فقد  يتضمن ادلوقع ذاتو العديد من حقوق ادلؤلف واحلقوق وفقًا لقانون ضباية حق ادلؤلف واحلقوق اجمل
اجملاورة، حيث تعترب النصوص ادلكتوبة بو مؤلفات أدبية، والرسومات أو التصميمات ادلوجودة بو تعًت أعمااًل فنية، 

ملفات موسيقية. وأيضًا يف حالة وجود ملفات موسيقية على ادلوقع فإهنا تعترب تسجيالت موسيقية ربتوى على 
فإذا كل ىذا يتمتع حبماية حق ادلؤلف احلقوق اجملاورة. لذلك وىف حالة إذا ما أراد مستخدم اإلنًتنت أن يطبع أو 
ينسخ  ادلوقع ذاتو أو  أيًا شلا ىو مثبت على ادلوقع الستخدامو الشخصي، فإنو غلب عليو أن ػلصل على إذن من 

ن ادلمكن أن يكون النسخ أو الطبع مسموح بالفعل ومرخص بو من قبل صاحب حق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة. وم
صاحب احلق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة، لذلك غلب مراجعة إشعار حق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة ادلتعلق بادلوقع. وىف 
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يد حالة إذا ما كان النسخ أو الطبع غَت مسموح بو أو غَت مرخص بو مسبقاً، غلب االتصال عن طريق الرب 
 اإللكًتوين  بادلسئول عن ادلوقع للحصول على إذن أو ترخيص بالنسخ أو الطبع.

وىكذا فلقد أدت ىذه ادلشكالت الناصبة عن مستحدثات التطور التقٍت و التكنولوجي و ظهور اإلنًتنت إىل 
يط اإلنًتنت تسارع خطوات التعاون الدويل يف رلل تنظيم حق ادلؤلف و احلقوق اجملاورة و بصفة خاصة يف زل

اإللكًتوين و يف ىذا احمليط الرقمي , فكان أن صدرت بعض النصوص ادلنظمة لذلك يف اتفاقية الًتيبس, مث تالىا 
ربت اسم:  6991التنظيم الوارد يف معاىدتا الويبو اللتان عرفتا باسم معاىدتا اإلنًتنت و الصادرتان عام 

لويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت" وذلك ألن النسخ "معاىدة الويبو بشأن حق ادلؤلف" , و "معاىدة ا
 .1اإللكًتوين دون إذن أو ترخيص يعد اعتداء على حق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة
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 :خالصة االطار النظري 

 اليت اخلدمات و نًتنتاأل لشبكة البالغة األعلية إىل صبيع ادلعطيات اليت سبق ذكرىا من طللص األخَت ويف
 اجملال، ىذا يف وادلستمر ادلتسارع التكنولوجي التطور يف ظل لو ملحة أصبحت نقل مل إن العلمي للبحث تقدمها

 االنًتنت ربطت ما إذا خاصة وتزكيو وتعززه العلمي البحث تثري التقليدية اخلدمات و ادلراجع جانب إىل فهي
ودراساهتم.ما ػليلنا إىل  حبوثهم إصلاز يف والباحثون الطلبة منها يستفيد ،حيث العلمي البحث و العايل بالتعليم

 صعوبة بسبب وذلك ، شديدة التعقيد ىذه الظاىرة أن األمر وحقيقة االنتحال العلميموضوع حبثنا أال وىو 
 هبذه ادلقصود ربديد حول اآلراء تعددت وقد . وقياسها ربديدىا وبالتايل صعوبة العلمية، الناحية من تعريفها
 كان وسواء ، ادلصادفة أو العمد طريق عن سواء ما شخص انتحال عمل تعٍت أهنا يرى من فهناك ؛ الظاىرة
 .الشعورياً  أو شعورياً  السلوك

بينها  من عديدة العتبارات إليو يلجئون الذين األفراد من متعمد غَت بشكل السلوك ىذا ػلدث ما وغالباً 
 العلمي ، التوثيق قواعد وذباىل ، والكسل ، عليها السيطرة وصعوبة بل حياذلا التصرف وصعوبة ادلعلومات ازدحام

األفراد  بعض أن إىل إضافة . الذاتية اجلهود على اعتماداً  العلمي البحث ذبربة خوض من اخلوف رلرد حىت أو
بصياغتها  يقومون مث ومن ، عليها يشكروهنم كيف يعرفون فال ، اآلخرين أفكار مع التعامل مهارات تنقصهم
العلمية  ادلادة يف شخصيتهم إقحام ذلم ويتيح ، العلمية ىويتهم يعكس الذي وبالشكل ، الشخصي بأسلوهبم
 ادلقتبسة

 ىو شيوع األسف إىل يدعو ماف ادلتقدمة، الدول على قاصرة الرقمية البيئة يف العلمي االنتحال ظاىرة تعد ومل
 خالل الحظناه من ما وىذا اإلنًتنت، عرب اإلنتحال حاالت األخَتة اآلونة يف كثرت حيث اجلزائر، يف الظاىرة
 على كامالً  ادلنتحل بنصو البحث بتنريل البعض يقوم حيث األمر، هبذا ادلعنية ادلواقع بعض على الفاحص إطالعنا

 التشويش وحده بغرض العنوان على التعديل يقتصر وقد ، الطفيفة التعديالت بعض عليو أجرى ردبا أو ، ادلوقع
 اليت احلية الشواىد والنماذج من الكثَت صلد أن ونستطيع . العلمية ادلادة انتحال يف الشك عن وإبعاده القارئ على

  .السلبية الظاىرة ىذه تعكس

و ىذا ما سنحاول تبيانو من خالل ربليل البيانات اليت ربصلنا عليها عن طريق استبيان مت توزيعو على طلبة 
  .. يف االطار التطبيقي6991ي ما 8ادلاسًت يف جامعة قادلة 
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 : اإلجراءات المنهجيةلثالثالفصل ا

 تمهيد  

 يهدف من خاللو الباحث إىل  ة،النظري للخلفية مكمال و مدعما دراسة أي يف التطبيقي اجلانب عتربي
 أي وعلمية دلوضوعية ييقحق ومعيار حبث أي أساس وهفيف إشكالية الدراسة.  ادلطروحة التساؤالت نعاإلجابة 

 . الواقع على النظرية ادلعلومات إلسقاط ةوزلاول دراسة

 مجع وأدوات ادلعتمد ادلنهج إىل باإلضافة الدراسة رلاالت إىل ىذا اجلانب  يف رقسنتط ،ىذا من اوانطالقً 
 .ختيارىاإ وطريقة والعينة البحث ورلتمع البيانات

  إختيارها: وطريقة العينة .1
 يبدأ حيث العلمي: البحث مراحلأىم   من البحث و تعد عينة ختيارإ طريقة حتدد ،ىذه ادلرحلة يف  

 باحث أراد فإذا وأىدافو، وأسئلتو البحث مشكلة حتديد منذ ختيارىاإ وطريقة البحث عينة حتديد يف الباحث
 وتظهر خصائصو يعكس اجملتمع ىذا من جزء اختيار عليو فإن ،معني رلتمع يف ما مشكلة أو ظاىرة شيوع دراسة
 دراسة من البحث، بدال عينة نسميو ما وىو اجملتمع يف احلال عليو ىو دلا كبري حد إىل مطابقة بصورة فيو جلية

 من آخر جزءا أو جانبا يشمل منوذج عن عبارة"هنا: أ على العينة تعرف وعليو كلو. اجملتمع يف ادلشكلة أو الظاىرة
 الباحث يغين أواجلزء النموذج وىذا ادلشرتكة صفاتو حتمل حبيث لو شلثلة تكون بالبحث، األصلي اجملتمع وحدات

 1"األصلي تمعجملا ومفردات وحدات كل دراسة عن

مثل ىذه احلالة يشبو الطبيب الذي حيلل دم  إنو يفف ،ا من رلتمع البحثخيتار جزءً  عندما الباحث ف
إمنا يأخذ عينة صغرية فقط وال شك أن ذلذه العينة الصغرية اخلصائص و انو ال حيلل كل دم ادلريض إذ  ادلريض،

 .نفسها لدم ادلريض كلو

 ،جهة من والفرضيات ادلفاىيم بناء بني انتقالية مرحلة "بأهنا( كمبنهود قان لوك)و (كيفي رديون) ويعرفها
 2 . "أخرى جهة من والفرضيات ادلفاىيم ىذه ختبارادلستعملة إل ادلعطيات وفحص

عينة تمحيص يف موضوع الدراسة إختيار الكمجموعة حبث بعد التمعن و ال  إرتأينافقد  ،ىذا من وانطالقا
عادة ما يكون  -يف العينة القصدية إننا خنتار بقصد معني  كماعرفها مولود زايد الطبيب :"العشوائية   القصدية

تكون العينة القصدية مفيدة يف احلاالت اليت نرغب  . إخل .. موظفني -طالباً  -لدينا رلموعة بعينها نبحث عنها 
                                                             

 .109ص ، 1974 ، بيةالعر  النهضة دار ،2 ط ، االجتماعي البحث ،قواعد الباقي عبد زيدان 1
 .109ص ، 1991 ، القاىرة ، ادلصرية األصللو مكتبة ، العلمي البحث أصول ، احلسن زلمد زلسن الباسط عبد  2
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تساعد العينة القصدية يف معرفة آراء اجملتمع ادلستهدف لكن من احملتمل  . فيها الوصول إىل العينة ادلرغوبة بسرعة
  1" . إعطاء وزن أكرب للمجموعات األسهل وصواًل ضمن رلتمع الدراسة

 ماي 08ستهدفنا يف دراستنا طلبة ادلاسرت من رلموع الطلبة يف جامعة إكوننا قصدية:  نت عينتنا او ك
عند إعدادىم دلذكرة . و ذلك من منطلقني : األول كوهنم تطرقوا مسبقا إىل البحث و تقنياتو بقادلة 1945

 : ىم بصدد حتضري رسالة التخرج لنيل شهادة ادلاسرت.  والثاىنالتخرج لشهادة الليسانس. 

ختصاص)تقين أو أديب( أو على طلبة ادلاسرت دون مراعاة اإل ستبيانو عشوائية: ألننا قمنا بتوزيع اإل
   ادلستوى )سنة أوىل أو ثانية(، و من ذلك كان جلميع أفراد العينة احلظوظ نفسها. 

 . مجاالت الدراسة:2

 اجملال ادلكاين:  1.2

 45ماي  08جامعة  ، أال و ىوالذي دتت فيو الدراسة ادليدانيةويقصد ىنا باجملال ادلكاين النطاق اجلغرايف 
 العينة من الطلبة الذين يدرسون هبا. ومنها قمنا باختيار بقادلة

تالل نسبة للمجازر اليت وقعت هبا يف ىذا التاريخ من قبل االح 1945 ماي 8 ادلعروفة باسم :جامعة قادلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية)سويداين بومجعة(:حتتوي  العديد من الكليات من بينها،الفرنسي. تضم اجلامعة 

، تاريخ، و علم ادلكتباتو  تضم الفروع التالية:اعالم واتصالعلى التخصصات التالية:العلوم اإلنسانية وىي بدورىا 
ضم وت :اآلداب واللغات كليةو   ،فلسفة ، وعلم النفس ، وعلم االجتماع، و  العلوم االجتماعية ، وعلم األثار و

وعلوم  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية ي، واألدب اإلصلليز  ، واألدب الفرنسي ، والفروع التالية: األدب العريب
 ....اخلالتسيري

 اجملال الزمين: 2.2

 2016/2017ة خالل ادلوسم الدراسي و يقصد بو ادلدة الزمنية اليت استغرقناىا إلصلاز ىذه الدراس
حيث خصصت ذلا مدة السداسي الثاين بني الدراسة النظرية و الدراسة ادليدانية و مدة الرتبص، و بدأت الدراسة 

 السابقة دراساتالو  اجملالت العلميةو  كتبال من الفعلية بعد موافقة اللجنة العلمية للكلية، مث بدأنا جبمع ادلراجع
 .اخلضف إىل ذلك بعض ادلواقع االلكرتونية .....

                                                             
 1

- 45.html-12-15-28-07-2013-others/13-by-https://ejtema3e.com/works  ،11-60-7612 ، آخر تعديل في

 سا.12.66، 7610-11- 11األربعاء,  الموقع

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ejtema3e.com/works-by-others/13-2013-07-28-15-12-45.html
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 لتحكيمها مع األستاذ ادلؤطر وليةاأل ستمارةاال فحصب قمنا حيث، ادليدانية الدراسة جاءت مرحلة مث
ليتم  أخرى وتغيري األسئلة بعض وتعديل وضبطها النهائية االستمارة عدادفا وأخطاء. نقص من فيها ما واختبار

 .مث اسرتجاعها ادلبحوثني على بعدىا توزيعها

 وتفسري حتليل مرحلة إىل األخري يف ما أحالنا البيانات وتفريغ تبويبالو  معاجل مرحلة لتأيت عقب ذلك
 .ومناقشتها الدراسة نتائج واستخالص البيانات

 اجملال البشري: 3.2

 البيانات جلمع الوسائل سلتلف أفراده على تطبق الذي األصلي معجملتا للدراسة البشري لجملاا يعترب
 قبل، من احملدودة العناصر من منتهية غري أو منتهية رلموعة ىو البحث رلتمع أن" ،حيث والواقعية ادلوضوعية

موضوع -، أما عينتنا قادلة جامعة طلبة يف الدراسة ذلذه األصلي تمعجملا ويتمثل" للمالحظة رلاالت تكون واليت
 129 ذكر و 71 بني طالب  200 عددىم بلغ نوالذي  ،بني )تقين و أديب( اسرتادل طلبة يف تتمثل -الدراسة

 .أنثى

 . المنهج المستخدم:3

 اختيار، ف واالجتماعية اإلنسانية العلوم مواضيع لتعدد تبعا وتتنوع جتماعيةاإل العلوم يف ادلناىج ختتلف
 .الدراسة موضوع طبيعة حسب تبنيو يتم وإمنا الصدفة مبحض اليكون ادلالئم ادلنهج

 اللغة يف الواضح،أما الطريق تعنيان اللتني وادلنهاج النهج لكلميت مرادف مصطلح العربية اللغة يف فادلنهج
 اصطالحا أما."ما نتيجة بلوغ إىل اذلادفة والعقالنية ادلنظمة الفكرية اخلطوات عن تعرب " منهج كلمة فإن الفرنسية

 وتصنيفها احللقية أو ادلكتبية والبيانات ادلعلومات مجع يف الباحث يعتمدىا اليت البحث طريقة":أنو على يعرف
 1 "وتنظريىا وحتليلها

 حتديد أجل من ما، لظاىرة تتبعو أو دراستو يف الباحث يسلكو الذي ادلوضوعي الطريق ىو" وادلنهج
 دفهب  واخلارجية الداخلية عواملها تربط اليت والعوامل ، عليها التعرف السهل من جيعل شامل ،بشكل أبعادىا
 2" وحتليلها تطبيقها ديكن زلددة عامة نتائج إىل الوصول

 

                                                             
 .11ص ، 2005 ، للنشر،عمان وائل ،دار1 ط ، االجتماعي البحث مناىج ، حسن زلمد إحسان  1
 .384ص ، 2004 ، ،القاىرة للنشر الفجر ،دار1 ،ط اإلعالمي ،ادلعجم حجاب منري زلمد  2
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Méthodologie : nom féminin  

 Étude systématique, par observation de la pratique scientifique, des 
principes qui la fondent et des méthodes de recherche utilisées. 

 Ensemble des  méthodes  et des techniques d'un domaine particulier.1 

 أىم من ،ويعترب معينة نتائج إىل التوصل ،بغرض الباحث يتبناىا اليت والقواعد األسس من رلموعة"أيضا وىو
 2."العلمي البحث اصلاز يف ادلتبعة اخلطوات

عداده إ الطالب اجلامعي يف يعتمدىا ادلمارسات ادلعلوماتية اليت دراستنا ىاتو اىل معرفة أننا نسعى يفومبا 
 على عتمدناإ فقد ذلك، من احملققة شباعاتواإل الدوافع ومعرفة ،العلمي للبحوث العلمية و عالقتها باالنتحال

 حتليل بغرض ، البحث رلتمع عن ادلعلومات من شلكن قدر أكرب مجع لنا يكفل الذي التحليلي الوصفي نهجادل
 توجد اليت والعالقات الظروف حتديد ،مع كائن ماىو بوصف ادلنهج ىذا يقوم ،كما وتفسريىا البيانات واستخدام

 .والبيانات ادلعلومات مجع طريق عن اجلماعات داخل والسائدة الشائعة ادلمارسات بتحديد ويهتم الوقائع، بني

 كبرية رلموعات على غالبا ويطبق. الراىن الوقت يف ادلوجودة الظواىر لدارسة الباحث عادة إليو ويلجأ
 من جزء بانتقاء وذلك بادلعاينة االستعانة طريق عن عادة ويتم ، مهب االتصال أويستحيل يصعب الذين األفراد من

 3.البحث تقنيات معظم استعمال إمكانية ،مع األفراد ىؤالء رلموع
للمشكلة  عامة صورة ترسم اليت ،األساسية والبيانات ادلعلومات من وفري بقدر الباحث ادلنهج ىذا ديد

 4.بالدراسة جديرة اهنيرو  حبوث انتقاء على اآلخرين الباحثني تساعد واليت ادلدروسة والظاىرة
 الكايف التحليل حتليلها إىل باإلضافة وتبويبها، وتصنفيها واحلقائق البيانات مجع على فقط يقتصر وال

 مامت وىذا 5.بالتحليل الوصف مايقرتن كثريا لذلك النتائج ذلذه التفسري من قدرا أيضا يتضمن بل ادلتعمق الدقيق
 .دراستنا جزء من يف عليو عتماداإل
 .أدوات جمع البيانات:4

 األدوات أو األداة بتحديد الباحث يقوم وفيها البحث، تصميم خطوات من الثالثة اخلطوة ىذه وتعترب
 :منها متعددة الدراسة بيانات مجع ،وأدوات الدراسة موضوع حول البيانات مجع يف يستخدمها سوف اليت

                                                             
1 - http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9thodologie/50970 , le 12-06-2017, date 
d’actualisation : non mentionnée.   

 .19ص ، 1999 ، اجلزائر ، اجلامعية ادلطبوعات ديوان ،2 ،ط البحوث إعداد وطرق العلمي البحث مناىج ، الكرًن عبد الغريب زلمد  2
 .1ص ، ،اجلزائر القصبة ،دار2 ،ط وآخرون صحراوي بوزيد ترمجة اإلنسانية، العلوم يف العلمي البحث ،منهجية أصلرس موريس  3
 .140،ص 2004 ، ،عمان1 ،ط االجتماع علم يف البحث عمر،مناىج خليل معن  4
 .8ص ، 2002 ، ،القاىرة اإلشعاع ،مطبعة1 ط ، العلمي البحث ومبادئ أسس خفاجة، علي صابر،مريفث عوض فاطمة  5

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9thode/50965
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9thodologie/50970
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 أحيانا تسمى األدوات تلك وغريىا، والوثائق  االسقاطية واألساليب  واالستبيان  واالستفتاء  وادلقابلة  ادلالحظة
 ادلوضوعية و والثبات الصدق خصائص فيها تتوافر أن جيب فإنو البيانات مجع أداة كانت ومهما  البحث بوسائل

 استمارة استخدامنا ىذه دراستنا ويف1 الدراسة فرضيات الختبار بيانات مجع على اهتبقدر  الالزمة الثقة توفر اليت
 على أهنا: تعريفها ديكن  واليت  ادلوضوع لضبط أساسية كأداة االستبيان

 أداة فهي"، الدراسة ىذه يف االستعانة هبا دتت اليت والرئيسية األساسية األداة تعترب  :االستمارة 
 حيددىا بطريقة عنها اإلجابة ادلفحوص من يطلب ،اليت اخلربية اجلمل أو األسئلة من رلموعة تتضمن
 إىل توجو األسئلة من رلموعة يضم منوذج االستمارة تعترب كما 2 ."البحث أغراض حسب الباحث
 3".ما موقف أو مشكلة موضوع ومعطيات حول بيانات على احلصول أجل من ادلبحوثني أو األفراد

 
 النظري وادلدخل الدراسة ؤالتاتس حتددىا حملاور وفقا االستمارة بتصميمقمنا  ، شلا سبق وانطالقا

 : زلاور أربعة ىلإ قسمت ،علمية صياغة االستمارة أسئلة صياغة مت وقد ادلعتمد،
 اجلنس، :حول أسئلة يف وتتمثل للمبحوثني الشخصية البيانات جلمع خصص وقد : األول المحور

 .العلمي البحث إعداد و معلومات عامة حول عادات استخدام الطالب لألنرتنيت يفالتخصص،
 وادلعلومات لبياناتل مهمجععند  ةلبادلعلوماتية السائدة لدى الط راساتاادلم تضمن: الثاني المحور

 . لبحثيف ا تيألنرتنا ستخدامإب
 . البحث يف لألنرتنت الطلبة استخدام بدوافع تتعلق أسئلة على حتوىإ: الثالث المحور
وكذا  البحث يف األنرتنت من احملققة اإلشباعات حول أسئلة تضمن فقد األخري ىذا أما: الرابع المحور

  . و ىل مت ذلك عن قصد أو غري قصد االنتحال العلمي ادلمارسأشكال 
 عرضها مت للتعديل، القابلة والضرورية ادلطلوبة األسئلة وضبط األويل شكلها يف االستمارة إعادة وبعد

 وبعد ،وترتيبها صياغتها وكيفية األسئلة حول ادلالحظات بعض وإعطاء  خطاءاأل لتصحيح ادلشرف األستاذ على
 يف ستمارةإ على األخري يف حصولنا وبعد ،ىخر أ وحذف األسئلة بعض تعديل إعادة مت ادلالحظات ىذه مجع

التقنية  الفروع طلبة بني مقسمة كانت (200مئتان ) عددىاو ، هابتوزيع قمنا ،للتوزيع القابل النهائي شكلها
 .كاملة اسرتجاعها ومت ،واألدبية

                                                             
 .5 ،ص 1999 ، السعودية العربية ،ادلملكة(ومناىجو ومراحلو،أساليبو خطواتو) العلمي ،البحث الواصل اهلل عبد بن الرمحن عبد  1
 .8،ص 2000 ، صفاء،عمان ،دار والتطبيق النظرية العلمي البحث وأساليب ،مناىج غنيم زلمد ،عثمان عليان مصطفى رحبي  2

3 jean Michel Morin,précise de Sociologie ,Edition Nathan,1999 ,P23. 
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 لتسهيل بو خاصا رمزا سؤال كل وإعطاء األسئلة برتميز قمنا ادلبحوثني من ستماراتاإل سرتجاعإ وبعد
 الدراسة،و تسؤالت  الشخصية البيانات على توزعي سؤاال 20على االستمارة احتوت ،وقد بعد فيما تفريغو عملية
 . سؤال كل من ادلرجو اذلدف حسب وذلك وادلفتوحة ادلغلقة األسئلة مابني ترتاوح حيث
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 الفصل خالصة : 
و عالقتو  العلمي البحث يف األنرتنت ستخدامإل التطبيقي اإلطار تقدًن مت الفصل ىذا خالل من

 حيث - البحث متطلبات لتلبية يكفي ال وحده األخري ىذا ألن النظري للجانب تكملة يعترب الذي -،باالنتحال
 تطرقنا حيث الدراسة يف األساسية الركيزة اإلطار ىذا يعد و .قادلة، 1945ماي  08 جامعة يف الدراسة أجريت

 وكذا ادلعلومات على احلصول وكيفية،  ادليداين العمل خطوات وصف و ،اختيارىا كيفيةحتديد العينة و   إىل فيو
  .اإلحصائية ادلعاجلة أساليب

 وادلنهج والبشري والزمين ادلكاين اجلانب يف مثلتت اليت الدراسة رلاالت الفصل ىذا تضمن كما 
 البيانات مجع أدواتأين اعتمدنا  ، البحث موضوع للمشكلة ادليدانية ادلعاجلة تتم ادلنهج باختيار ألنو ،ادلستخدم
 . الدراسة موضوع حول أكثر وادلعلومات البيانات مجع أجل من وىذا رئيسية كأداة ستبياناإل استمارة يف وادلتمثلة

 



 رابعالالفصل 

 الجانب الميداني
 



 : الجانب الميدانيالفصل الرابع

 متهيد 
 عرض وحتليل البيانات. 1
 النتائج العامة. 2
 عرض و مناقشة التساؤالت. 3
 خامتة 
 اقرتاحات و التوصيات 
 قائمة املراجع 
 املالحق 
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  :تمهيد 
  :العينة ادلقدرة بػستمارة ادلوزعة على اإلحتليل البيانات ادلتحصل عليها من  إىلطار يف ىذا اإلعمدنا 

ستمارة أسئلة زلاور اإلعلى سلتلف  اجابو أ . وىم منناثإ 701و ،ذكور 17منهم  :طالب  022
 جدوؿ. 05ادلقدمة ومت تفريغ البيانات يف 

 
 . عرض و تحليل البيانات :1

 :البيانات الشخصية 

 اجملموع إناث ذكور اجلنس
 022 701 17 العدد

 %722 % 5..5 % 55.5 النسبة ادلئوية
 .(27)دوؿ رقم ج

 نترنيتإستخدام األ: 

  النسبة ادلئوية التكرار حتماالتاإل
 %10 .78 نعم

 %7 0 ال
 %1 .7 أحيانا

 %722 022 اجملموع 
  .(20)جدوؿ رقم 

ستخداـ غالبية رلتمع حيث أسفرت النتائج ادلسجلة عن إ ،نًتنيتىذا اجلدوؿ إستخداـ الطلبة لألديثل 
غَت   كادديي.قد فرضت نفسها بقوة يف الوسط األ ما يدؿ على أف ىذه الوسيلة %11بنسبة   نًتنيتالدراسة لأل

واليت قمنا جبمعها مع نسبة الطلبة  (% 21)أننا سجلنا نسبة ضئيلة فيما خيص الطلبة الذين يستخدموهنا أحيانا 
أما نسبة (. %27) أما الطلبة الذين ال يستخدموهنا قدرت بػ ،الذين أجابوا بنعم ألهنم يستعملوف األنًتنيت

 . حتمية مواكبة ركب التطور التكنولوجي تفسر  11%
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 نترنيتستخدام اإلإ تمجاال: 

  النسبة ادلئوية عدد التكرارات اإلحتماالت
 %1..01 755 عداد البحوث العلميةإ 

  %05.57 7.2 حتميل الكتب و ادللفات مبختلف أنواعها
 %01.77 757 التواصل مع األخرين

 %75.77 81 ادلواضيعطالع على كل ما ىو جديد  ونشر اإل
 %722 555 اجملموع

 .إختيار أكثر من إجابةمالحظة: ديكن للطالب 

   .(25جدوؿ رقم: )

يف إعداد البحوث العلمية بنسبة  ىذه الوسيلةأف أغلب الطلبة يستخدموف من خالؿ بيانات اجلدوؿ تضح إ
حتميل  من مث، و %01.77بنسبة  ، و التواصل مع اآلخرين بنسبة متقاربة مع اإلقًتاح األوؿ أي1%..01

، أما نسبة إختيار إجابة اإلطالع على كل يف ادلرتبة الثالثة %05.57الكتب وادللفات مبختلف أنواعها بنسبة 
، ىاتو النسب ادلذكورة سالًفا تبُت لنا أف طالب %75.21ماىو جديد و نشر ادلواضيع كانت ىي األخَتة بنسبة 

للكتب وادللفات  حتميلٍ للبحوث و  عدادٍ من إ العلمية شباع حاجياتوإلادلاسًت يستخدـ األنًتنيت بشكٍل كبَت 
 .% 12.81مجالية قدرىا: بنسبة إ طالع على كل ما ىو جديد  ونشر ادلواضيعاإلنواعها إىل جانب مبختلف أ

 نترنيت.إلبحار في األالمستخدمة لجهزة األ 

  النسبة ادلئوية عدد التكرارات حتماالتاإل
 %55.55 755 اذلاتف الذكي

 %51.00 700 احلاسوب احملموؿ
 %1.51 05 احلاسوب ادلكتيب

 %722 577 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 .(.2جدوؿ رقم )
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حيث بَُت أف اذلاتف من قبل طلبة ادلاسًت يف األنًتنيت  حبارلإل ااألكثر استخدامً األجهزة ىذا اجلدوؿ يوضح 
. %51.00بػ  يف ادلرتبة الثانية سوب احملموؿافيما جاء احل .%55.55 نسبة:بػ شيوعاالذكي ىو الوسيلة األكثر 

و من خالؿ اجلدوؿ صو ما نستطيع أف نستخل .%1.51بنسبة   ستعمااًل ب ادلكتيب األقل إيف حُت كاف احلاسو 
من ىواتف ذكية أو  أجهزهتم اخلاصة يف استخداماهتم لألنًتنيت عتماد علىدييلوف أكثر لإللبة الطغالبية أف 

 فضاءت األنًتنت اخلاصة باجلامعة. مقابل عزوفهم عن حواسيب زلمولة.

 نترنيتالحجم الساعي إلستخدام اإل: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارت حتماالتاإل
 %55.5 51 ساعات 5 منأقل 
 %55 10 ساعات            5إىل  5من 

 %52.5 57 ساعات 5أكثر من 
 %722 022 اجملموع

 .(25)جدوؿ رقم

نًتنيت يوميا حيث األ يف االحبار على شبكةالطلبة  اليت ديضيهاساعات العدد  حيصي ىذا اجلدوؿ 
ا وىل األقل استخدامً ىذه العينة إىل ثالث فئات: األيم تقس ما مكننا من ،ىل حد كبَتمتقاربة إ إجابات سجلنا

إىل  5من )ستخداـ . و الثانية متوسطة اإلساعات 25فرادىا أقل من ظي أو اليت دي %55.5 :نًتنيت بنسبةلأل
 .%52.5( بنسبة: ساعات 5أكثر من كثر استخداما )و الثالثة األ %55بنسبة:  ،(ساعات 5

نًتنيت من طرؼ طلبة ادلاسًت حبجم فوؽ ادلتوسط )أكثر من ادلنتظم لإلاألمر الذي يدؿ على اإلستخداـ  
 حتساب ساعات النـو و الدراسة.ا يعادؿ تقريبا نصف وقت الفراغ بإساعات( م 25

 مصادر البحوث: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات ادلصادر ادلعتمدة
 %01.17 51 الورقية

 %12.28 751 نًتنيتاأل
 %722 .00 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 .(25)جدوؿ رقم 
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عداد حبوثهم اجلامعية إعاله ىذا اجلدوؿ ديثل ادلصادر اليت يعتمد عليها طلبة ادلاسًت يف أكما ىو موضح 
نًتنيت كانت الثاين األ. و  %01.17 النسبة ادلسجلة: وكانت ،وؿ ادلصادر الورقيةاأل :ختيارينإحيث وضعنا 

نًتنيت كمصدر أساسي عتماد على األ. و عليو ديكن القوؿ أف غالبية الطلبة يلجؤوف إىل اإل%12.28 :النسبة
على شبكة  نتحاؿ العلمياإل الذي يتناوؿ ظاىرة يف إعداد حبوثهم. ىذه ادلسألة تعترب حجر الزاوية يف حبثنا

 على التوازي. شارة يوجد بعض الطلبة يعتمدوف على ادلصدريننًتنيت ولإلاأل

 تتيحها اليتصائص للمعلومة يف إعداد البحوث بنسبة عالية باخل نًتنيت كمصدرختيار األإ كما ديكن تفسَت
 .، األمر الذي سنوضحو يف اجلدوؿ التايلنًتنيتشبكة األ

 نترنيت كمصدر للمعلومةإختيار األسباب أ: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارت نًتنيت يف البحثختيار األإ
 .%58.15 7.7   .سرعة يف احلصوؿ على ادلعلومة

 %5...0 81   .سهولة البحث عن طريق احملركات ادلتنوعة
 %75.55 51 .توفر حبوث شبيهة جاىزة

 %05.78 15 .قلة ادلراجع الورقية وصعوبة احلصوؿ عليها
 %.2.5 7 .تكليف صاحب مقهى االنًتنات بإصلاز البحث

 %722 .55 اجملموع
o :ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة. مالحظة 

 .(21)جدوؿ رقم 

ف السرعة يف أسفرت النتائج على أنًتنيت يف البحث و ختيار األإسباب أىذا اجلدوؿ نقدـ من خاللو 
نًتنيت يف حبوثهم جعلت طلبة ادلاسًت يعتمدوف على األ سباب اليتىم األأاحلصوؿ على ادلعلومة ىي من 

قلة ادلراجع نًتنيت لمن ادلبحوثُت يستعملوف األ % 05.78فيما نسبة % 58.15وذلك بنسبة ،اجلامعية
نًتنيت لسهولة ختار طلبة ادلاسًت األإ %5...0ػ وبنسبة متقاربة تقدر ب الورقية وصعوبة احلصوؿ عليها

البحوث الشبيهة اجلاىزة جابة توفر إف إختار ادلبحوثو البحث عن طريق احملركات ادلتنوعة، ويف ادلرتبة الرابعة 
 ت بإصلاز البحثينًتنتكليف صاحب مقهى األ ةواحد فردةم تختار إخَتة ، و ادلرتبة األ %75.55بنسبة 
 رِبَ عُ  نًتنيت وىو ماغلب الطلبة يفضلوف األأف أنستخلصو من ىذا اجلدوؿ ديكن أف وما  ،%.2.5بنسبة 

سرعة يف احلصوؿ على بال ختيارو برروا ىذا اإل % 12كثر من أيف اجلدوؿ السابق حيث كانت النسبة  عنوُ 
  .ادلعلومة
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 نترنيتعالقة التخصص بإختيار األ:  
طبيعة التخصص ىي من تفرض  

  لألنًتنت  اللجوء
 النسبة ادلئوية عدد التكرارت

 %80 .75 نعم

 %78 55 ال

 %722 022 اجملموع

 (.28)جدوؿ رقم 

ف أفكانت النتيجة   ،نًتنيت يف البحث العلميستخداـ األعن عالقة التخصص الدراسي بإ ىذا اجلدوؿيعرب 
 %78 مقابل  ،من رلموع العينة ادلدروسة% 80بنسبة  لألنًتنت  طبيعة التخصص ىي من تفرض اللجوءىناؾ 

الطلبة الذين يعتمدوف على  ادلراجع الورقية كمصدر للمعلومة إما )وجود عالقة بينهما  الطلبة الذين نفوامن 
  .-25نظر اجلدوؿ رقمأ- (نًتنيتو مع األألوحدىا 

 

 نترنيتخصائص األ: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارت حتماالتاإل
 %55.75 755 الفورية واآلنية يف احلصوؿ على ادلعلومات

 %55.11 7.0 غزارة ادلعلومات يف شىت اجملاالت
 %72.75 51 خاصية النسخ و اللصق والقص

 %71.12 58 الًتمجة الفورية و توفر ادلعلومات بشىت اللغات
  % 722  .58 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 (.21)جدوؿ رقم 

وأسفرت  ،للمعلومةهم لألنًتنيت كمصدر ستخداماخلاصية اليت جتذب طلبة ادلاسًت يف إىذا اجلدوؿ يوضح 
أف الطلبة الذين ديارسوف اإلنتحاؿ العلمي من دوف بذؿ أي جهد ديثلوف ربع رلتمع الدراسة لتفضيلهم النتائج عن 
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خاصية الًتمجة الفورية وتوفر ادلعلومات بشىت اللغات ) ".أسوء أشكاؿ اإلنتحاؿ العلمي" :للًتمجة  والنسخ واللصق
  (.خاصية النسخ واللصق والقص  %72.75بنسبة و  ، % 71.12بنسبة 

شىت اجملاالت،  علوماهتا يفغزارة مىو  نًتنيتلألكاف سبب إختيارىم   من عينة الدراسة %55.11 أما 
 دفعهمي ما أجاب ادلبحوثوف أف خاصية الفورية واآلنية يف احلصوؿ على ادلعلومات ىي % 55.75وبنسبة  

 .نًتنيتستخداـ األإل

 

  اللغة المستخدمة: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات االحتماالت
   %0.15. 772 العربية

 %8.51 00 االصلليزية
 %0.51. 721 فرنسة
 %5.85 75 مجيعا

 %722 055 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 (10). جدوؿ رقم

واتضح من خالؿ  ،نًتنيتيستخدمها الطلبة يف األ اليت البحث لغةف اجلدوؿ ديثل ، فإعالهأموضح ىو كما 
و ىذا  ،ستخداـاالحتلتا الصدارة من حيث إ(  %0.51.( و الفرنسية)%0.15.جابات اف اللغتُت العربية)اإل

ف عينة الدراسة تتكوف من طلبة الفروع التقنية والذين يستعملوف اللغة الفرنسية و طلبة التخصصات راجع إىل أ
ذا إستخداـ اللغة االصلليزية كاف ضعيفا إف أيف حُت صلد  .بشكل كبَت على مستوى كليات اجلامعةدبية وىم األ

ينحصر تقريبا يف طلبة التخصص )قسم اللغة  -صلليزيةاإل–إىل أف استخدامها وىذا راجع  ،قارناه بباقي النسب
 وىي نسبة تعكس % 5.85 ستخداـ  اللغات الثالث كانت نسبتو ضئيلة قدرىاإ حُت صلد االصلليزية(، يف
 .حسب طبيعة ادلوضوع للغات الثالث يف مجيع التخصصات توظيف الطلبة

من من يستعملوف اللغة الفرنسية  %0.51.ادلسجلة: ىنا أف النسبة  افًتاضديكننا  يف ىذا السياؽ،و  
 اإلنتحاؿ العلمي. شكاؿأ حدمنهم من يقـو بالًتمجة العكسية و اليت تعد أيضا أ
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  البحث على االنترنيتصيغ: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات حتماالتاإل

 %57.55 85 تكتب عنواف ادلوضوع كما ىو يف زلرؾ البحث
 %.1.7. .70 تكتب الكلمات ادلفتاحية فقط

 %07.01 55 تبحث يف ادلواقع ادلتخصصة
 %722 055 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 .(77)جدوؿ رقم 

ف أحيث اتضح  نًتنيت عن ادلواضيع الىت حيتاجوهنا،األ أساليب حبث الطلبة يفذا اجلدوؿ طرؽ و ىيبُت   
وىو مؤشر على  بحث،زلركات ال احية فقط يفالكلمات ادلفتيستعمل ( %.1.7.قرابة نصف رلتمع البحث )

مرحلة  إذ يعتربوف يف لطلبة ادلاسًت، العلمي بادلستوى يُػَفسر   االنًتنيتن طريق دوات البحث عأ اجليد يف التحكم
، زلرؾ البحث كتابة عنواف ادلوضوع كما ىو يف  جاباهتم:فكانت إمن ادلبحوثُت  %57.55 ماأ ما بعد التدرج،

فيما  نفسهم للحصوؿ على ادلعلومة،أو من ال يريدوف إجهاد أ االنًتنيتستعماؿ وىي غالبا طريقة ادلبتدئُت يف إ
ذكروا اهنم يبحثوف ىف ادلواقع ادلتخصصة وىو ما قد يفسر بطبيعة  %07.01الطلبة ما يعادؿ نسبةمن  55

 ونوعية ادلعلومات واجملاالت ادلبحوث عنها.

  مواقع االنترنيت: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات االحتماالت
 %77..0 68 مواقع اجلامعات

 %55.71 102 ادلنتديات و ادلدونات
 %55.50 103 االلكًتونيةادلكتبات 

 %5.71 21 أخرى تذكر
 %722 080 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 (.70)جدوؿ رقم 
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إليها طلبة ادلاسًت إلصلاز حبوثهم العلمية ومن خالؿ اإلحتماالت  ذا اجلدوؿ ادلواقع اليت يلجأى ػبُتي
وادلنتديات وادلدونات بنسبة  %55.50 بنسبة لكًتونيةادلكتبات اإلأف جل الطلبة إختاروا تضح ادلقدمة، إ
( الذي أفرز أف الطلبة يبحروف يف 28رقم )ما يعكس نتائج اجلدوؿ  ا،ف جدً . ومها إجابتاف متقاربتا55.71%

فكانت ، أما ادلرتبة الثالثة كبَت، وأهنم يلجؤوف إليها لألغراض العلمية بشكل  نًتنيت حسب ختصصاهتم العلميةاأل
 % .5.71خرى متعدد ة بنسبة ر مرتبة يف ىذا اجلدوؿ ىي مواقع أخ. وآ% 77..0لمواقع اجلامعية بنسبة ل

 

 اإلنتحال العلميشكال أ: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات حتماالتاإل
 %08..7 44 تقـو بعملية النسخ واللصق والقص

 %57.87 98 تعيد صياغة االفكار بأسلوبك اخلاص
 %7.55. 128 ادلعلومات اليت حتتاجها فقطختتار 

 %70.51 38 تقـو بالتلخيص
 % 722 528 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 (.75)جدوؿ رقم 

اإلنتحاؿ العلمي شكاؿ أدلوضوع دراستنا، فهو يبحث عن بعض  وؿ وما يليو ادلنعرج احلقيقيذا اجلدديثل ى
 ينة الدراسة ختتار ادلعلومات اليتمن ع %7.55.ف أفالنتائج توضح  .الطلبة السائدة عند بووادلمارسات ادلتعلقة 

وىو ما يعٍت بذؿ نوع  ،سلوهبا اخلاصغة األفكار بأتعيد صيامن رلتمع الدراسة  %57.87نسبة و  حتتاجها فقط،
 ..ما يعادؿ  من ادلبحوثُت %08..7حُت  يف ،اليت تقـو بالتلخيص %70.51إىل جانب نسبة  من اجلهد

شكل من  إف جاز القوؿ "أسوء" هنم يقوموف بعملية النسخ واللصق والقص وىوطالب وطالبة كانت إجاباهتم أ
 .، فالطالب ال يبذؿ أدىن رلهود يف البحث عن ادلعلومة أو التحقق من مصدرىاأشكاؿ اإلنتحاؿ العلمي
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 :ذكر مصادر المعلومات 

 النسبة ادلئوية التكراراتعدد  حتماالتاإل
 %17.75 138 نعم

 %08.85 56 ال
 %722 .71 اجملموع
o 5  مل جييبوا  022أشخاص من. 

 .(.7)جدوؿ رقم 

جاب أمنهم   %17.75بنسبة  و .71صبح عدد العينة أتايل المبحوثُت مل جييبوا وب 25ف سجلنا أ 
مهية لذكر أهنم اليعطوف أبأجابوا  %08.85 بنسبةما البقية وادلقدروف أمهية لذكر ادلصدر أ أي يعطي ،بنعم

، وىو ما يسقطهم يف فخ اإلنتحاؿ العلمي سواًءا عن قصد أو غَت قصد. فذكر ادلصدر من األجبديات ادلصدر
 األساسية للبحث العلمي و إغفالو أيًا كانت األسباب يعترب سطًوا علمًيا.

 اإللكترونيةاإلعتماد على المراجع عند  التوثيقطريقة  معرفة: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات حتماالتاإل
 %11.10 150 نعم

 %00.01 43 ال
 %722 715 اجملموع
o 1  مل جييبوا 022أشخاص من. 

 .(75)جدوؿ رقم 

وىذا قد ادلراجع اإللكًتونية  االعتماد عند التوثيق( كيفية %11.10بنسبة ) ادلاسًت طلبةأغلبية تعرؼ 
ذكر مصادرىم من البيئة اإللكًتونية وضرورة حتكمهم يف طرؽ التوثيق اليت يفرضها عليهم يرجع إىل إلزامية 

  الطلبة رلملمن  %00.01ما أعلى وجو اخلصوص.  أساتذهتم و ادلشرفوف عليهم يف البحوث وادلذكرات
قد يفضلوف ادلراجع أهنم جيهلوف كيفية التوثيق و ىم الطلبة األقل إستخداًما لألنًتنيت والذين جابتهم فكانت إ

 الورقية.
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 مواقع ومحركات البحث على االنترنيت: 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات االحتماالت
 %55.15 188 قوقل

 %17..0 71 ويكيبيديا
 %0..8 24 ياىو

 %2.1 2 أخرى
 %722 085 اجملموع
o .(75)جدوؿ رقم                                  مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة. 

يت ، ويأ% 55.15نسبة ب حيتل زلرؾ البحث قوقل صدارة احملركات األكثر إستخداًما من طرؼ الطلبة
وباقي ادلواقع . %0..8 يت يف ادلرتبة الثالثة بنسبةما زلرؾ ياىو فيأ. أ%17..0موقع ويكيبديا بنسبة بعده 

 .%2.1 عنو النسبة ادلسجلة يف اجلدوؿ وادلقدرة برب عَ ضئيل وىو ماتػُ ستخدامها فإاحملركات و 

لغزارة بحث قوقل الف الطلبة يستخدموف زلرؾ نستطيع إستخالصو مبدئيا من ىذه النتائج، ىو أ ماو 
 البحث من خالؿ  مههاأو  تسهيل عملية احلصوؿ على البينات،ل واخلدمات اليت يتيحها صائصاخلو  ومعلومات

 .، والًتمجة الفورية مبختلف اللغاتفتاحيةالكلمات ادل
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 :أنواع اإلنتحال العلمي األكثر شيوًعا 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات حتماالتاإل
 %5..8 24  .اآلخرين بكاملو على أنو عملك دوف ذكر ادلصدرعمل تقـو بنسخ 

 70.50% 35 .من مصدر واحد دوف ذكر ادلصدر ةتنسخ أجزاء كبَت 
حبيث تنسخ قطعة نصية بعد تغيَت بعض الكلمات مع احلفاظ على  ،ستبداؿاإلتقـو ب

 .ويلإساسية للمصدر و عدـ االشارة ادلعلومات األ
62 07.85% 

 %.75.5 47 .دتزج أجزاء نصية من مصادر عديدة دوف ذكر مصدرىا
تعيد صياغة ادلعلومات و األفكار بأسلوبك دوف تكرار الكلمات و األفكار من 

 .االصلية )االستشهاد( مراجعها
87 52.55% 

 %72.07 29 .تقتبس الكلمات واألفكار واجلمل بنفس الًتتيب و كما ىي دوف اإلشارة إىل ادلصدر
 %722 .08 اجملموع

o .(71)جدوؿ رقم                                      مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة. 

 صليةادلعلومات واألفكار بأسلوب الطلبة دوف تكرار الكلمات واألفكار من مراجعها األة صياغة دعاكانت إ
وزلاولة  بذؿ من قبل ادلنَتِحل  ىي تدؿ على رلهوٍد يُ ، و أكثر أنواع اإلنتحاؿ العلمي شيوًعا %52.55بنسبة 

لمات مع احلفاظ بعض الكنسخ قطعة نصية بعد تغيَت فيها  اليت يتم ستبداؿاإل عملية هالتمقصودة للتضليل. ت
 . %07.85بنسبة  شارة لولمصدر و عدـ اإلساسية لعلى ادلعلومات األ

ىو و  ،%.75.5 جاء يف ادلرتبة الثالثة بنسبةف مزج أجزاء نصية من مصادر عديدة دوف ذكر مصدرىاأما 
ينسبو إىل نفسو. و نالحظ و فيو الطالب على جهود اآلخرين و أيضا نوع من أنواع اإلنتحاؿ العلمي الذي يسط

وبعٍض من الذكاء لتفادي أف األنواع الثالثة لإلنتحاؿ العلمي السالفة الذكر حياوؿ فيها الطالب بذؿ رلهود 
 إكتشافو.

مل بنفس الًتتيب وكما ىي فكار و اجلأما النوعُت ادلتبقيُت من اإلنتحاؿ العلمي  ومها إقتباس الكلمات واأل 
 دوف ذكر ادلصدر الطالب اخلاص اآلخرين بكاملو على أنو عمل عمل ـ بنسخياقوال ،ىل ادلصدردوف اإلشارة إ

 فهما يعرباف عن عدـ مبالة ادلنتحل بإكتشافو و كذا عدـ بذلو أدىن رلهود.
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 ة:العلمي سرقةوال اإلنتحال العلمي 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات ىل تعرؼ ادلصطلحات التالية
 %.01.7 52 نتحاؿ العلمياإل

 %10.85 757 السرقة العلمية
 %722 007 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 .(78)جدوؿ رقم 

ىذا اجلدوؿ أف أغلب الطلبة يعرفوف مصطلح السرقة العلمية أكثر من اإلنتحاؿ العلمي، و ىو ما يوضح   
للثانية. ما ديكن تفسَته إىل إستعماؿ "السرقة العلمية" بكثرة من  %.01.7لألوىل و  %10.85تعكسو النسبة 

ِقبل  وسائل اإلعالـ اليت تتطرؽ للظاىرة من حُت إىل آخر، عكس مصطلح اإلنتحاؿ العلمي الذي يقتصر  تداولو 
 على األوساط األكادديية.

 

   القانون الجامعياإلنتحال العلمي و: 

 ادلئويةالنسبة  عدد التكرارت حتماالتإلا
 %55.55 750 نعم

 %55.55 51 ال
 %722 711 اجملموع
o مل جيب شخص واحد. 

 .(71)جدوؿ رقم 

تضح أف اجلزء نتحاؿ  العلمي، وإالطلبة للقانوف اجلامعي الذي جيـر اإلمدى معرفة يوضح ىذا اجلدوؿ   
 ا ذلذا القانوف.معرفتهأكدت  (%55.55األكرب من عينة الدراسة )

لقانوف اجلامعي الذي يعاقب على اذكرت أهنا جتهل  مفردة من عينة الدراسة وىي األقلية 51يف حُت 
غياب و ، قد يكوف السبب ىنا عدـ إطالعهم على القانوف اجلامعي، %55.55بنسبة  اإلنتحاؿ العلمي شلارسة

 تحسيسية حوؿ الظاىرة. اللتقيات ادل
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  نتحال العلمي:اإلممارسة 

 النسبة ادلئوية التكراراتعدد  حتماالتاإل
 %50.70 50 نعم

 %51.81 757 ال
 %722 715 اجملموع
o 7 امتنعوا على اإلجابة أشخاص. 

 .(02)جدوؿ رقم 

فكانت  "ىل قمت باإلنتحاؿ العلمي أـ ال؟"وىو  تضمن ىذا اجلدوؿ إجاباٍت عن سؤاٍؿ مباشٍر وزلددٍ  
اجلدوؿ بالنتائج ادلسجلة يف  ديكن ربطووىو ما  من ادلستجوبُت مل يقوموا هبذا العمل %51.81النتيجة أف 

. السابق الذي بُت أف أغلب الطلبة على دراية بتجرًن اإلنتحاؿ العلمي يف الوسط األكادديي ما دفعهم إىل جتنبو
نسبة معتربة سواء كاف و ىي  ،% 50.70 ا بقيامهم باإلنتحاؿ العلمي كانت نسبتهم الذين اعًتفو حُت يف 

 .ذلك عن قصد أو غَت قصد

 

 و غير قصداإلنتحال العلمي عن قصد أ: 

 النسبة ادلئوية  عدد التكرارات حتماالتاإل
 %05.8 75 عن قصد

 %71..1 5. عن غَت قصد
 %722 50 اجملموع
o  :نتحاؿ العلميجابت سالفا اهنا قامت باإلأىذا اجلدوؿ ديثل العينة الىت مالحظة. 

 .(07)جدوؿ رقم 

أف ثالثة أرباع طلبة ادلاسًت الذين إعًتفوا بقيامهم باإلنتحاؿ العلمي، كانوا غَت قاصدين اجلدوؿ  يوضح ىذا
ألهنم ال يعتربوف ذلك أصال إنتحااًل أو عمال رلرما يف الوسط األكادديي إىل  %71..1و ىو ما دتثلو نسبة ذلك 

القياـ  بينما كانت نسبة الطلبة الذين تعمدواجانب جهلهم لكيفية التوثيق مثلما ستربزه نتائج اجلدوؿ الالحق. 
 .%05.8باإلنتحاؿ العلمي 
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 عن غير قصد نتحال العلمياإل: 

  بة ادلئويةالنس عدد التكرارت حتماالتاإل
 %07.18 00 .جهلك لكيفية التوثيق فيما يتعلق بادلصادر االلكًتونية
 %05.15 .0 .ألنك تعترب االنًتنيت فضاء مفتوح غَت خاضع للرقابة

 %01.12 52 .ألنك ال تعترب ذلك سرقة علمية
غياب التحسيس يف اجلامعة بأمهية جتنب السرقة العلمية  واطالعكم 

 .هبذه الظاىرةبكل ما يتعلق 
05 0..15% 

 %722 727 اجملموع
o .مالحظة: ديكن للطالب إختيار أكثر من إجابة 

 .(00)جدوؿ رقم 

اليت أدت بطلبة ادلاسًت إىل شلارسة  اإلنتحاؿ العلمي عن سباب األعرفة م ىذا اجلدوؿ حاولنا من خالؿ   
فيما الثلثُت  .يعتربوا ذلك أصاًل إنتحااًل علمًيا( مل %01.12) غَت قصد. فشد إنتباىنا أف ثلث ادلستجوبُت

نًتنيت فضاء مفتوح األ عتبار، وإلكًتونيةالتوثيق فيما يتعلق بادلصادر اإل كيفيةب اجلهلادلتبقيُت  أرجعوا ذلك إىل 
 بنسٍب متقاربة. العلمي نتحاؿغياب التحسيس يف اجلامعة بأمهية جتنب اإلباالضافة إىل  ،غَت خاضع للرقابة

  

  إجراء مقارنة بُت طلبة ادلاسًت من ادلرحلة  حاولنا يف ىذه :متغير التخصصاإلنتحال العلمي و
التخصصات األدبية و نظرائهم من التخصصات التقنية، من خالؿ مدى معرفتهم لإلنتحاؿ العلمي و 

هل قيامهم بو و كذا أشكالو األكثر شيوعا يف كل ختصص لإلجابة عن أحد تساؤالتنا الفرعية و ىو 
  غير التخصص؟توجد فوارق إلنتشار ظاهرة اإلنتحال العلمي تعزى لمت

ختصص تقٍت و الباقي  من وجدنا أف مخسُت طالب و طالبة ماسًتو توزيعها على الكليات لعينة وبعد فرزنا ل 
من طلبة ختصص أديب باإلضافة إىل اخلمسُت األخرى  مفردةختصص أديب، فإرتأينا إختيار بطريقة عشوائية مخسُت 

 .ادلاسًت للفروع التقنية
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  نتحال العلمي:دبية حول معرفة اإلالتقنية واألمقارنة بين التخصصات 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات حتماالتاإل
 ديبأ تقٍت ديبأ تقٍت

 %18 %12 1. 5. إلنتحاؿ العلمي. يعرفوف
 %20 %72 27 25 نتحاؿ العلمي.يعرفوف اإل ال

 %722 %722 52 52 اجملموع

 .(05)جدوؿ رقم 

نتحاؿ إلأكثر  معرفة لدبيُت أف األدبية التخصصات التقنية واأل النسب ادلتحصل عليها  بُت َتتفسديكن 
و قد يكوف ىذا  ،نتحاؿ العلميدراؾ التقنيُت لإلإنسبة  %12 مثلتيف حُت  %18بنسبة من التقنيُت  العلمي

بداع أو التملك، و كوهنم يتناوؿ لطبيعة التخصص األديب و إعطاء اإلنتحاؿ العلمي أمهية كبَتة نظًرا إلمكانية اإل
 تثَت الظاىرة عكس التخصصات التقنية اليت ال ،كمشاريع للدراسة بشكل كبَت من سلتلف اجلوانب  ادلوضوع

 .، ألهنا تعتمد على ادلنهج التجرييبتتوصل حبوثهم لنفس النتائج اىتمامهم  ألنو عادةً 

 

  اإلنتحال العلمي:مقارنة بين التخصصات التقنية واالدبية حول ممارسة 

 النسبة ادلئوية عدد التكرارات حتماالتاإل
 اديب تقٍت اديب تقٍت

 %58 %55 71 78 نتحاؿ العلميديارس اإل
 %50 %.5 57 50 ديارس اإلنتحاؿ العلمي ال

 %722 %722 52 52 اجملموع
 .(.0)جدوؿ رقم

سواء عند يف شلارسة السرقة العلمية النسب بُت  تباينوجد النتائج ادلسجلة أنو الي إتضح من خالؿ
صصات التقنية اتضح أما التخ ،%58بنسبة  دتارس اإلنتحاؿأف التخصصات األدبية حيث التقنيُت أو األدبيُت، 

 بتقارهبا مع 02ائج اجلدوؿ رقم نتىذه النسب تأكد و  .%0ي بفارؽ أ ،%55ػ بنسبة مقدرة ب هنم ديارسونوأ
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إف مل -حسب ىذه ادلعطيات ديكننا القوؿ و  ، سواء على مستوى شلارسة اإلنتحاؿ العلمي أو عدـ شلارستو.نسبو
 .متغَت التخصصؿ العلمي إىل نتحااإلانتشار  ديكن أف نعزوو ال نأ -صلـز

 بين التخصصات التقنية واالدبية أشكال اإلنتحال العلمي: 

عدد  حتماالتاإل
 التكرارات

 النسبة ادلئوية

 ديبأ تقٍت ديبأ تقٍت 
 %1.21  %71.55 05 .7 .تقـو بنسخ اآلخرين بكاملو على أنو عملك دوف ذكر ادلصدر

 %08..7 %71.55 77 75 ه.تنسخ أجزاء كبَت من مصدر واحد دوف ذكر 
لمات مع تقـو باستبداؿ حبيث تنسخ قطعة نصية بعد تغيَت بعض الك

 .شارة لوساسية للمصدر و عدـ اإلادلعلومات األاحلفاظ على 
75 78 07.50% 05.51% 

 %77.58 %78.17  21 72 .دتزج أجزاء نصية من مصادر عديدة دوف ذكر مصدرىا
كار بأسلوبك دوف تكرار الكلمات تعيد صياغة ادلعلومات و األف

 .ستشهاد(واألفكار من مراجعها االصلية )اإل
75 21  75.57% 01.81% 

تقتبس الكلمات واألفكار واجلمل بنفس الًتتيب و كما ىي دوف اإلشارة 
 .إىل ادلصدر

28 21 72.87% 77.58% 

 %722 %722 11 .1 اجملموع
 .(05)جدوؿ رقم 

لدى التقنيُت و قد سجلت ىذه النسبة يف اإلحتماؿ   %71.55لوحظ يف ىذا اجلدوؿ تكرار نسبة 
بنسبة مقاربة وتدؿ ىذه البيانات اإلحصائية على عدـ إىتماـ الطلبة  الرابع، وأيضا اإلحتماؿ الثاين األوؿ و 

 التقنيُت بالتوثيق أو ذكر دلصادر معلوماهتم، أما عند األدبيُت فنجد النسب ادلكررة يف اإلحتماؿ الرابع والسادس
موا بإنتحاؿ علمي أو وتدؿ ىذه النسب ادلكررة على مدى زلاولة الطلبة األدبيُت تفادي إكتشافهم على أهنم قا

و ما ديكن أيًضا ، ايكمن أهنم يقوموف بتلك ادلمارسة بطريقة أكثر هتذيًبا فقد يعتربه البعض إنتحااًل غَت مباشر 
من خالؿ معطيات اإلحتماؿ األوؿ و الثاين و مها من أسوء أشكاؿ اإلنتحاؿ العلمي، فإف الطلبة  إستخالصو 

و ىذا التباين يؤكد على تفادي األدبيُت لإلنتحاؿ لألدبيُت   %05.08مقابل  31.79%التقنيُت ديثلوف نسبة 
 .ادلباشرالعلمي 

شكاؿ السرقات العلمية أختيار إتخصص دور يف لف لأستخالصو من نتائج ىذا اجلدوؿ إما نستطيع 
 .كيفية التوثيقندما يتعلق األمر بذكر ادلصدر و  ع خاصة



 التطبيقي االطار

  67 
 

 العامة: جـــــنتائ.  ال2

 11نًتنيت على مستوى سلتلف كليات جامعة قادلة بنسبة نتشار الواسع إلستخداـ األاإل%. 
  كادديية وحتميل الكتب جامعة قادلة بُت اعداد البحوث األنًتنيت لدى طلبة ستخداـ األإتتنوع رلاالت

 ة.خرين، وىو مؤشر يدؿ على اىتماـ الطلبة بتنويع ادلصادر ادلعرفيوالتواصل مع األوادللفات 
 يعترب اذلاتف الذكي الوسيلة األكثر استعماال لدى الطلبة للولوج إىل االنًتنيت، ويليو احلاسبوب احلموؿ.  
  ديكننا تفسَت عزوؼ الطلبة على فضاءت االنًتنت اخلاصة باجلامعة مبيلهم إىل إستخداـ وسائلهم اخلاصة

بالنسبة للهاتف الذكي  %55.55مقابل  %1.51حيث كانت نسبة استخداـ احلاسوب ادلكتيب 
 . %51.00سوب احملموؿ بػ ااحلالذي حيتل ادلرتبة االوىل قبل 

  يقضي معظم طلبة ادلاستَت يف جامعة قادلة فًتات متقاربة أماـ االنًتنيت: مابُت ثالث ساعات اىل مخسة
، %55.5من العينة ادلدروسة ، يف حُت ثلث العينة يقضوف اقل من ثالث ساعات بنسبة  %55بنسبة 
 بالنسبة للطلبة الذين يقضوف اكثر من مخس ساعات.  52.5%مقابل 

 12.28:يفضل اغلبية طلبة ادلاسًت اللجوء لالنًتنيت كمصدر للمعلومة ىف اعدادىم للبحوث بنسبة  % 
 على ادلصادر الورقية . %01.17يف حُت يعتمد 

  االنًتنيت  استخداـ إىلطلبة ادلاسًت  تدفعالىت  اخلصائصالسرعة يف احلصوؿ على ادلعلومة من اىم تعترب
 .% 58.15: يف حبوثهم اجلامعية وذلك بنسبة

  ادلتنوعة زلركات البحثلسهولة البحث عن طريق قلة ادلراجع الورقية و صعوبة احلصوؿ عليها مقابل 
 . %  05.78تدفع بالطلبة إىل االعتماد على االنًتنيت كمصدر للمعلومة بػ: 

  نًتنيت إىل اخلصائص التالية:تمادىم على األعإيرجع طلبة ادلاسًت 
o  غزارة ادلعلومات 
o  الفورية و اآلنية يف احلصوؿ على ادلعلومة 
o  خاصية الًتمجة الفورية 
o  .خاصية النسخ و اللصق 
   من طلبة ادلاسًت على أف النخصص الدراسي يفرض اللجوء إىل االنًتنيت.  %80جيمع 
   :تتصدر كل من اللغتُت ، العربية و الفرنسية، نسبة االستخداـ يف البحث لدى طلبة ادلاسًت بػ

للغة الفرنسية، يف حُت تذيلت اللعة االصلليزية الًتتيب بنسبة   %0.51.للغة العربية مقابل  0.15%.
     .% 5.85قدرىا 

 كات االنًتنيت ىو كتابة الكلمات عن ادلواضيع يف شبا عند الطلبة للبحث شارً تكثر االساليب انأ
 .بعض وظائف زلركات البحثو ىو مؤشر لتحكمهم يف  %.1.7.ادلفتاحية  بنسبة 
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  كمواقع   % 55.50بنسبةيفضل اغلب طلبة ادلاسًت ادلكتبات االلكًتونية وادلدونات وادلنتديات العلمية
للبحث على ادلعلومات وىذا راجع لتخصص ىاتو ادلواقع شلايسهل عملية البحث واعطاء فرصة اكرب 

 لوجود ادلعلومات بالقدر الكايف.
  كمصدر للمعلومة ىذه النسبة ذلا مدلوؿ اجيايب كوف الطلبة   % 77..0ادلواقع اجلامعية بنسبة اختيار

ة الطلبة يف استغالؿ كل ما ىو جامعي خاصة اذا قارهنا اصبح يهتموف بالتطورات اجلامعية وكذا رغب
 .% .5.71ة ادلتعددخرى االواقع بنسبة ادل

   فنجد  البنسب سلتلفة سواء عن قصد او  االنتحاؿ العلميديارس طلبة ادلاسًت العديد من اشكاؿ
باسلوهبا تعيد صياغة االفكار   %57.87ختتار ادلعلومات الىت حتتاجها فقط ،ومن الطلبة  7.55%.

شكل من اشكاؿ  يىخاصة النسخ واللصق والقص  اخلاص دوف مراعاة مبادئ التوثيق وذكر ادلصادر
 الهنا التتطلب رلهود كبَت. %08..7ويستخدمو الطلبة بنسبة االنتحاؿ العلمي 

 ذكر ادلصدر عند اخذ ادلعلومة من االنًتنيت لو امهية لدى الطلبة وبتايل يصرحوف بو، وىذا ما تأكده 
فهم ال يعَتوف امهية لذكر ادلصدر وبتايل تعترب  %08.85اما النسبة ادلتبقية  %17.75النسبة ادلسجلة 

 . انتحاال علمياىاتو النسبة 
  وىو مؤشر لتجنب السرقة العلمية  % 11.10اغلبية الطلبة يتقنوف توثيق ادلعلومة من االنًتنيت بنسبة

عرضة لالنتحاؿ ال تعرؼ معٌت التوثيق وىو ما جيعلهم  % 00.01على االنًتنيت ، والنسبة ادلتبقية 
 العلمي.

   ىو الالمبالة لذكر  لالنتحاؿ العلمييتضح من نسب النتائج السابقة اف من ابرز اسباب شلارسة الطلبة
 ادلصدر و عدـ معرفتهم مبعٌت التوثيق وضوابطو.

 0..15% ية جتنب السرقة العلمية  غياب التحسيس يف اجلامعة بأمهمن طلبة ادلاسًت امجعوا على
  . ما يتعلق هبذه الظاىرة على كلم هواطالع

  الطلبة الذين يفضلوف زلرؾ البحث قوقل النو االسرع واألوفر للمعلومة. % 55.15نسبة دتثل 
  وىو مايقلص احتماؿ الوقوع فيها، اما  % 10.85ينتشر مفهـو السرقة العلمية لدى طلبة ادلاسًت بنسبة

 .%.01.7مصطلح االنتحاؿ العلمي فهو قليل االنتشار يف الوسط اجلامعي وىو ما تعرب عنو نسبة 
 مبختلف  االنتحاؿ العلميعلى معرفتهم للقانوف اجلامعي الذي جيـر  % 55.55أمجع طلبة ادلاسًت بنسبة

 قانوف.جيهلوف زلتوى ال %55.55اشكاذلا يف حُت نسبة 
  و ىي نتيجة منطقية  باالنتحاؿ العلمي( بعدـ قيامهم % 51.81قرابة ثلثي رلتمع الدراسة )اجاب

من طلبة ادلاسًت  % 50.70، واالنتحاؿ العلميبالنظر لنتائج السابقة ادلتعلقة مبعرفة الطلبة دلفهـو 
 النسبة عن قصد. وباقي  %71..1، غالبيتهم عن غَت قصد بنسبة باالنتحاؿ العلميمارسوا فعل 
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 اسًت للتخصصات االدبية يدركوف معٌت السرقة العلمية اكثر من الطلبة التقنيُت من خالؿ النسب دلطلبة ا
 .(% 12- % 18على التوايل )

  متغَت التخصص ليس لو صلة مبمارسة السرقة العلمية اذ اسفرت النتائج عن تقارب نسبها بُت االدبيُت
 ( .%55 - %58)والتقنيُت فكانت على التوايل

  صياغة إعادة  انتشارا لدى طلبة ادلاسًت للتخصصات االدبية ىوباالنتحاؿ العلمي اكثر اشكاؿ
، أما  دوف تكرار الكلمات و األفكار من مراجعها االصلية )االستشهاد ( ماألفكار بأسلوهبادلعلومات و 

نسخ قطعة نصية بعد تغيَت بعض يقوموف بستبداؿ حبيث هو االفطلبة التخصصات التقنية فيما يتعلق ب
 .إليوالكلمات مع احلفاظ على ادلعلومات االساسية للمصدر و عدـ االشارة 

 
 :تحليل ومناقشة التساؤالت -3

 .الدراسة نتائج تفسَتو  الرئيسي والتساؤؿ الفرعية األسئلة ناقشةسنقـو مب البيانات وحتليل عرض خالؿ من

 "ماىي ادلمارسات ادلعلوماتية السائدة لدي الطلبة"  وؿ:مناقشة التساؤؿ األ

يف رلاالهتم العلمية و كذا  %10نًتنيت بنسبة فاقت ف جل الطلبة يستخدموف األأظهرت النتائج أ
وث العلمية وحتميل الكتب وادللفات اصلاز البحالتواصل مع االخرين ، أما عن نوعية ادلمارسة فنجدىا تصب يف 

ساعات 5من ، أما فيما خيص معدؿ االحبار على شبكة االنًتنيت فقد كانت مبعدؿ يًتاوح  %1..01بنسبة 
ويليو احلاسوب  %55.55والوسيلة االكثر استعماال ىو اذلاتف الذكي بنسبة  %55ساعات بنسبة  5اىل 

لمي بديل احملموؿ ، كل ىذا االىتماـ لشبكات االنًتنيت من طرؼ الطلبة ىو الذي جعلهم يفضلوهنا كمصدر ع
 . %12.28عن ادلصادر الورقية بنسبة 

وعن اللغة اليت ديارسوف هبا الطلبة ادلعلوماتية واالكثر انتشارا ىي اللغتُت العربية والفرنسية بنسة على 
( ونستطيع القوؿ اهنا متساوية اىل حد كبَت عكس اللغة االصلليزية قليلة  %0.51.  - %0.15.التوايل)

( فهي على االغلب دتثل عدد العينة من ختصص اللغة %8.51ظرنا اىل النسبة ادلسجلة )االستخداـ حبيث اذا ن
البحث  تقنياتف يف الولوج إىل شبكات االنًتنيت فتبُت اف اغلب طلبة ادلاسًت متحكمو االصلليزية ، اما عن طريقة 

، و أجاب ثلث العينة بأهنم  %.1.7.بكتابة الكلمات ادلفتاحية بنسبة  عن قيامهمحيث اسفرت النتائج 
كتبات يكتبوف عنواف ادلوضوع كما ىو يف زلرؾ البحث و ىي طريقة ادلبتدئُت يف البحث. كما القت ادلنتديات وادل

يف االقباؿ  %77..0االلكًتونية إمجاعا من طرؼ الطلبة فيما يتعلق باالستغالؿ، كما سجلت نسبة معتربة قدرىا
 يلنا على اىتماـ الطلبة بنوعية البحوث االكادديية.على ادلواقع اجلامعية، ما حي
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ما هي الممارسات " و يف ىذا ادلقاـ جيدر بنا القوؿ أف االجابة األمثل على التساؤؿ الفرعي  
ىي أف ىناؾ شلارسات معلوماتية سائدة لدى الطلبة يصب رلملها يف  "المعلوماتية السائدة لدى الطلبة ؟

 .عرب االنًتنيتو حتميل الكتب و ادللفات، سياؽ إصلاز البحوث العلمية

 

ظاهرة هل تحكم الطلبة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ساهم في انتشار مناقشة التساؤؿ الثاين:
    ؟نتحال العلمياإل

، %10.85أثبتت النتائج ادلتحصل عليها أف رلمل الطلبة يدركوف ماىية السرقة العلمية  بنسبة قدرىا  
. %.01.7لدى معظم الطلبة و دليل ذلك النسبة ادلسجلة  نادرايف حُت أف مصطلح االنتحاؿ العلمي يبقى 

السائدة عند طلبة ادلاسًت حيث خلصنا إىل أف أكثر  االنتحاؿ العلمياالمر الذي دفعنا إىل تقصي ابرز اشكاؿ 
. وتليها عملية %52.55بنسبة  الطالب اخلاص ياغة ادلعلومات و األفكار بأسلوبص الطرؽ شيوعا ىي إعادة

قطعة نصية بعد تغيَت بعض الكلمات مع احلفاظ على ادلعلومات االساسية  ينسخ الطالبحبيث  االستبداؿ
 الطالب اآلخرين بكاملو على أنو عملعمل بنسخ . أما فيما يتعلق %07.85بنسبة  للمصدر و عدـ االشارة لو

. ما ديكن تفسَته % 5..8جلنا نسبة منخفضة مقارنة باالشكاؿ السابقة سفقد ، عملالدوف ذكر ادلصدر 
باعتقاد الطلبة أف مفهـو السرقة العلمية ينحصر يف ىذا الشكل فقط، عالوة على أنو سهل االكتشاؼ، خاصة 

 بالتطبيقات احلديثة و ادلتخصصة يف ىذا اجملاؿ.

ة العلمية؟" أمجع طلبة ادلاسًت على نفيهم للقياـ و عند طرحنا للسؤاؿ ادلباشر "ىل سبق لك القياـ بالسرق
من الطلبة الذين إعًتفوا بقيامهم بفعل السرقة العلمية ىذه  % 50.70مقابل  %51.81هبذه العملية بنسبة: 

 النسبة دفعنتا إىل التساؤؿ حوؿ نية الطلبة الذين قامو بالسرقة العلمية فهل ىي عن قصد أـ عن غَت قصد؟

أغلب السرقات العلمية كانت عن غَت قصد و ىو ما تعرب عنو النسبة ادلسجلة اليت قدرىا:  ليتضح لنا أف أف
، النسبة اليت ديكن أف نعزوىا إىل جهل الطلبة مبختلف أشكاؿ السرقة العلمية و حصرىا يف عملية  71%..1

تراوحت  %05.8النسخ و اللصق فقط. أما فيما خيص الطلبة الذين قاموا بالسرقة العلمية عن قصد بنسبة 
االنًتنيت  البعض إىل اعتبار كما يذىب  %07.18مربراهتم للقياـ هبذا الفعل بُت اجلهل لطريقة التوثيق بنسبة 

ية جتنب غياب التحسيس يف اجلامعة بأمه. أما %05.15حيث سجلت نسبة  غَت خاضع للرقابة افضاء مفتوح
 %15..0فكانت النسبة ادلسجلة يف ىذا االطار   كل ما يتعلق هبذه الظاىرةعلى  م هالسرقة العلمية  واطالع

األمر الذي يتناقض مع النسبة ادلسجلة فيما  %01.12بنسبة  ومنهم من يعترب ىذا الفعل  ليس سرقة علمية
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من الطلبة  %55.55خيص إطالعهم على فحوى القانوف اجلامعي الذي جيـر فعل السرقة العلمية حيث أجاب 
 مبعرفة نص ىذا القانوف.

  يف  يساىمحتكم الطلبة يف تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ  و شلا سبق ذكره ديكن لنا أف نؤكد على أف
شكاذلا بنسب متباينة سواء أكاف ذلك أختالؼ إظاىرة السرقة العلمية يف الوسط الطاليب على انتشار 

 عن قصد أو غَت قصد. 

 

 "؟ التخصص يرتغمل تعزى رةهالظا إلنتشار فوارق توجد له"     مناقشة التساؤؿ الثالث:

( عند ادلقارنة بُت .0-05-00التساؤؿ )من خالؿ التمعن يف نتائج اجلداوؿ اليت ذلا صلة هبذا 
التخصصُت التقٍت و االديب حوؿ معرفة السرقة العلمية وجدنا أف ماىية السرقة العلمية واضحة بنسب متقاربة 

  .فيما خيص الشعب التقنية %12بالنسبة لألدبيُت و  %18لدى التخصصُت بػ: 

 السرقة العلمية معروفة يف الوسط الطاليب بغض النظر عن التخصص .   ىذا ما يثبت أف

 05شلارسة السرقة العلمية يف عالقتها بالتخصص أثبتت النتائج ادلسجلة يف اجلدوؿ رقم أما فيما خيص 
بُت التقٍت  %58 - %55عدـ وجود عالقة بُت التخصص و شلارسة السرقة العلمية بدليل تقارب النسب  

 األمر الذي يثبت كذلك عدـ وجود عالقة بُت التخصص و شلارسة السرقة العلمية.واألديب. 

ادلتمحور حوؿ أشكاؿ السرقة العلمية األكثر إنتشار بُت التخصصُت  .0و عند الرجوع إىل اجلدوؿ رقم 
مات و األفكار ياغة ادلعلو ص )األديب و التقٍت( و مقارنة أكرب النسب ادلسجلة يتضح جليا ميل األدبيُت إىل إعادة 

يف حُت صلد أف أكثر  %01.81بنسبة دوف تكرار الكلمات و األفكار من مراجعها االصلية الطالب  بأسلوب
قطعة نصية بعد تغيَت بعض الكلمات مع  ينسخ الطالبستبداؿ حبيث ادلمارسات شيوعا لدى التقنيُت ىي اال

  %07.50بنسبة  إليواحلفاظ على ادلعلومات االساسية للمصدر و عدـ االشارة 

" ؟التخصص يرتغمل تعزى رةهالظا إلنتشار فوارق توجد له جابة على التساؤؿ: "نا نستطيع اإلو ى
فيما خيص ادلعرفة مبفهـو السرقة العلمية، إىل جانب ادلمارسة يف حُت أف طبيعة واضحة بأنو ال توجد عالقة 

 .التخصص دتلي إختيار شكل السرقة العلمية
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 التساؤؿ الرئيسي :مناقشة 

 "؟الماستر طلبةنتحال العلمي لدى شار ظاهرة اإلنتإنترنت في إلى أي حد ساهمت األ"               

 نتحاؿ العلميالنًتنيت يف انتشار اإلا مدى مسامهةمن خالؿ الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا دلعرفة                
خلصنا إىل مجلة من  ،ادلعاجلة االحصائية للبيانات ادلتحصل عليهاو الواقعية  ا من ادلالحظاتنطالقً من عدمو، و إ

 النتائج ديكن حصرىا فيما يلي:

نًتنيت بصفة كبَتة يف إعداد البحوث شبكات األ 71.5ماي  8يستخدـ جل طلبة ادلاسًت جلامعة    
ف أغلب ىذه االستخدامات كانت العلمية و حتميل الكتب )و ىو زلور حبثنا(. كما أثبتت النتائج ادلسجلة أ

ساعات فما فوؽ. ذلك  25ما بُت باالعتماد على وسيليت اذلاتف الذكي و احلاسوب احملموؿ، دلدة تًتاوح 
نًتنيت كمصدر للمعلومات بشكل كبَت مقارنة مع ادلراجع الورقية اليت عرفت إلعتماد الطلبة على شبكات األ

نًتنيت  أبرزىا و ادلميزات اليت حتويها شبكات األإىل مجلة اخلصائص  قباؿ أرجعو الطلبة أقل: ىذا اإلإقبااًل 
قلة ادلراجع الورقية وصعوبة  مقابلسهولة البحث عن طريق احملركات ادلتنوعة  وسرعة احلصوؿ على ادلعلومة 

الطلبة على أهنا أىم الدوافع لإلعتماد على  . ضف إىل ذلك قضية التخصص اليت أمجعاحلصوؿ عليها
 نًتنيت كمصدر للمعلومات.األ شبكات

حصائيات ادلسجلة أف أغلب الطلبة ، فقد أثبتت اإلنًتنيتبإستخداـ األ نتحاؿ العلميأما فيما خيص اإل   
اغة صيقد قاموا بشكل من أشكاؿ السرقة العلمية سواء أكاف ذلك عن قصد أو غَت قصد. حيث كانت عملية 

أكثر األشكاؿ  صلية )االستشهاد(الكلمات و األفكار من مراجعها األدوف تكرار  مادلعلومات و األفكار بأسلوهب
ساسية لمات مع احلفاظ على ادلعلومات األقطعة نصية بعد تغيَت بعض الك )نسخ ستبداؿ، يليها اإلشلارسة

سجل  ،دوف ذكر ادلصدر الطالب اآلخرين بكاملو على أنو عملعمل  مقابل نسخ .(للمصدر و عدـ االشارة لو
نًتنيت إىل جانب حصرىم إستخالص ادلعلومات من االئيلة. ما ديكن تفسَته بتمكن الطلبة من وسائل نسبة ض

 يف عملية النسخ و اللصق.  نتحاؿ العلميمفهـو اإل

نطلقوا يف ىذه ادلمارسات من مبدأ براغمايت حبت حيث إ شارة إىل أف طلبة ادلاسًت قدلذا جيدر بنا اإل
لمية بنظرية اإلشباع ، و بصيغة أخرى أف الطلبة جلؤوا إىل مثل ىذه ادلمارسات بغية ديكن تفسَت ىذه السرقات الع

إشباع حاجياهتم اخلاصة و ادلتمثلو يف احلصوؿ على معلومات البحث بأكثر الطرؽ فعالية، دوف مراعاة احلقوؽ 
 الفكرية.
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السرقة العلمية يف اجملتمع نتشار ظاىرة إوشلا سبق ذكره  طللص إىل أف االنًتنيت أدت بصفة مباشرة إىل 
 الطاليب بنسب متباينة من حيث األشكاؿ االجرائية بغض النظر عن التخصص. 

ظاىرة االنتحاؿ لدى ( اليت تناولت 2001)   : (Auer et krupar)دراسة ليتوافق ىذا الطرح مع     
بينت أف  7115 و 7110 ،7112الطالب يف احمليط األكادديي. حيث أجروا دراسة مسحية خالؿ األعواـ 

عية مارسوا بادلئة من طالب ادلرحلة اجلام 82بادلئة من الطالب ديارسوف بعض السرقة يف تقاريرىم و أف نسبة  15
  .حالة أو أكثر من الغش

و ىو كما أظهرت الدراسة أف من بُت العوامل اليت تأثر يف سلوكيات الطالب ضلو االنتحاؿ و تدفعهم إلي
جملتمع و غياب التعليم تكاؿ على جهود اآلخرين و الظروؼ و القيم احمليطة بالتعليم و اإلعدـ اجلدية يف ا

ستشهاد العلمي و ديكن حل ىذه ادلشكلة من خالؿ التعاوف بُت األساتذة و ادلكتبيُت حيث يقـو الصحيح لإل
 .م إسًتاجتيات البحث يف االنًتنيتادلكتبيوف بفحص تكليفات و حبوث الطلبة و تعليمه

تناولت  دراسة:  .022على نفس النتائج ، اليت مت اجراؤىا سنة  ( Furedi)كما أكدت دراسة 
طالب اجلامعات الربيطانية و تبُت أهنا نتاج لفقداف اإلبداع العلمي و أهنا تؤثر يف  ىظاىرة السرقة العلمية لد

ألمر الذي دعا إىل إنشاء مكتب خاص النهاية يف غياب التقاليد العلمية ادلتعارؼ عليها يف الوسط األكادديي ا
بتقدًن اخلدمات اإلرشادية للسرقات العلمية بغرض التعامل مع ىذه ادلشكلة ادلعقدة وقد الحظ الباحث أف 

ىذه القضية ىو النظر إليها من قبل اجملتمع األكادديي على أهنا حالة عادية حيث ال يروف أهنا  يفريف طالشيئ ال
 دتثل سلوكا خاطئا و ظاىرة غَت صحية لكوهنم إعتادوا عليها و مل جيدوا من يردعهم.

 



 اخلامتة

 

91       

  :خاتمة

 املذكورة النتائج إىل بالوصول الدراسة عينة حدود يف الفًتة ىذه خالل اهب قمنا اليت الدراسة خالل من
اجملتمع الطاليب بنسب متباينة إىل "أن االنًتنيت أدت بصفة مباشرة إىل انتشار ظاىرة السرقة العلمية يف  توصلنا

 اجناز يف األنًتنت يستخدمون الطلبة أغلب أن و" من حيث األشكال االجرائية و بغض النظر عن التخصص
 متنوعة وخدمات معلومات من للطالب الوسيلة ىذه وتوفره حتققو ملا . كبرية وبدرجة عالية بنسبة العلمية البحوث

 . التخصصات شىت ويف لاجملا ىذا يف

 املراجع قلة مثل حبوثهم إعداد يف الطلبة تواجو اليت املشاكل من العديد حل يف الوسيلة ىده سامهت ولقد
 املراجع على احلصول السهل من أصبح فلقد ، عليها احلصول وصعوبة اجلديدة التخصصات مع تتماشى اليت

 من ىائل كم حتوي اليت العاملية الشبكة ىذه يف اإلحبار خالل من العامل من خمتلفة مناطق يف واملتنوعة املختلفة
 علمية، ،دراسات،جمالت االلكًتونية كالكتب موثقة مراجع توفر اهنأ ذلك إىل ضف ، واملعارف املعلومات

 االعتماد من الطالب متكن مراجع فهي االتواجمل التخصصات خمتلف يف كبار وباحثني لدكاترة علمية وأحباث
نتحال إلبا للقيامعرضة  رىا ال يزال أغلب الطلبة اجلامعينيمن املعطيات السابق ذكبالرغم . واستغالهلا عليها

سواء عن قصد او غري قصد. لذلك خلصنا إىل مجلة من التوصيات اليت هتدف إىل جتنب الوقوع يف مثل  العلمي
 ىذه املمارسات.



 توصياتال

 

92      
                                                                                                                                                                                         

 التوصيات: 

مت إدراج ىذا القسم ألن الدراسة امليدانية و نتائجها تصب يف النشاطات العلمية ملشروع حبث علمي 
CNEPRU  ( 5491ماي  8بعنوان االنتحال العلمي يف الوسط الطاليب )دراسة ميدانية جبامعة

بتكليف من طرف الدكتور رابح منامشة، أحد أعضاء فريق البحث و املشرف على ىذا العمل. و حىت 
   تثمني ىذه النتائج ارتأينا التاكيد على النقاط التالية: يتسنلى للفاعلني باجلامعة 

 .و التعريف مبختلف أشكالو نتحال العلمييات و أيام دراسية بغية التحسيس بظاىرة اإلتنظيم ملتق -1

 ساتذة و الباحثني لتجنب ىذه الظاىرة.  من طرف األ نتحال العلميتوظيف التطبيقات الكاشفة لإل -2

م يمهالتعاون بني األساتذة و املكتبيني حيث يقوم املكتبيون بفحص تكليفات و حبوث الطلبة و تعل -3
 .يف االنرتنيتو التوثيق إسرتاجتيات البحث 

 ف هبا أكثر يف األوساط الطالبية.تكليف الطلبة بإجناز حبوث أو مشاريع علمية لدراسة ىذه الظاىرة و التعري -4

 .(TUTORATميكن إدراج ىذه الظاىرة ضمن أنشطة املرافقة البيداغوجية للطلبة اجلدد باجلامعة ) -1
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 .2004البجر، ال اهرة، مار، 
 2004 ، ،عمان1 ،ط االجتماع علم يف البحث عمر،مناهج خليل معن. 
 ش، وسائل االعالم، ترمجقة : كمقا  عبقد القريول، القدار الدوليقة للنشقر و وساندرايو  روكيت ميليبع دفكري

 .1993التوزيع، ال اهرة،  مار 
 

o :ادلعاجم 
  1999،بريوت ،  3،دار إحياء الرتاث العريب ، ط 1ابن من ور ،لسان العرب ،ج. 
 2004، ،ال اهرة للنشر البجر ،دار1 ،ط اإلعالمي ،ادلعجم حجاب منري حممد. 

 
o :ادلذكرات 
 يف الرتمجققققققة، إشققققققكالية اإلقتبققققققاس يف الرتمجققققققة األدبيقققققققة،  حققققققواس عققققققاد ، مققققققذكرة لنيققققققل شققققققاادة ادلاجيسققققققتري

، بإقتبقاس ماقفبى لفبقي  Edmound Rostandلقق  cyrano de Bergerac  مسقرحية
 .2014/2015(،ادلنبلوطي و ترمجة عباس حافظ إىل العربية )غري منشورة

  ادلؤسسقة اجلامعيقة وعالقتاقا باالهقدال التن يمية،مقذكرة مكملقة لنيقل  االنرتنيق  يفةباح براهيمى،من ومقة
 .2004/2005شاادة ادلاجيستري ىف علم االجتماع،جامعة احلاج خلضر،اجلزائر

  ،التعليمية والبحثية، مذكرة  نرتني  كمادر للمعلومةستخدام األإساتذة والفلبة حنو جتاهات األإنوا  بوته
علققققققوم الرتبية،ناققققققا تكنولوجيققققققا الرتبيققققققة والتعلققققققيم، جامعققققققة احلققققققاج  يف مكملققققققة لنيققققققل شققققققاادة ادلاجسققققققتري

 .2010/2011خلضر،اجلزائر 
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 ماجستري شاادة لنيل مكملة ،مذكرة اجلزائرية اجلامعة يف العليا الدراسات طلبة تكوين ،واقع خدنة يامسينة 
 .2007/2008 اجلزائر، منتوري، ،جامعة اجتماع علم يف
 
o والندوات لت ياتادل: 
 ا قاورة يف سققياق االنرتنيق . نققدوة الويبقو الوطنيققة،عن ادللكيقة البكريققة  مجيعي،حسقن.ح  ادلؤلقف واحل ققوق

 .2004األردنية.عمان. ألعضاء هيئة التدريس وطالب احل وق يف اجلامعة
 .ح قققوق ادللكيقققة بقققع الشقققريعة اإلسقققالمية وال قققانون الوقعي.ققققمن حبقققوث نقققدوة ح قققوق  عبقققد ادلقققنعم ،فقققؤاد

أكادمييققة نققايف العربيققة الريققاض. نشققر مركققز الدراسققات والبحققوث بالتعققاون مققع رابفققة اجلامعققات اإلنسققان. 
 .ه1422اإلسالمية، 

  عمقققققر محقققققداوي والعقققققريب بقققققن داود،دور االنرتنيققققق  ىف خدمقققققة التعلقققققيم العقققققاي، ادللت قققققى القققققوط  للحاسقققققوب
 .03/2011/ 10، 09وتكنولوجيا ادلعلومات ىف التعليم احلاىل،ورقلة ،اجلزائر،

   للحاسقققوب وتكنولوجيقققا ادلعلومقققات ىف التعلقققيم  مسققعودة بايوسقققف،مواقع اخلقققدمات البحثيقققة،ادللت ى الققوط
 .10/03/2011و  9العاىل،ورقلة،اجلزائر،

 
o :ا الت واجلرائد 
 17 يف ادلؤرخ، 554 – 83رقم:  التنبيذي ،ادلرسوم الرسمية الجريدةالشعبية، الدمي راطية اجلزائرية اجلماورية 

 للجامعقة، النمقوذجي األساسقي ال قانون ،ادلتضقمن 1983 .سقبتمرب 24 :  ادلوافق  1403 احلجقة ذي
 .40العدد

 

o  األجنبيةادلراجع قائمة: 
 
    Jean Michel Morin,précise de Sociologie ,Edition Nathan,1999. 
    Auer , Nicole J. & Krupar , Ellen M. Mouse Click Plagiarism : 

The Role Of Technology In Plagiarism And The Librarlan's Role 
In Combating It. Library Trends . VOL . 49 , issue 3 2001. 

 Jermy Philips ; Alisen Fiftj. Introduction to intellectual proprety 
low .1990.  
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o ادلراجع اإللكرتونية: 

 http://plagiarism.arts.cornell.edu/tutorial/index.cfm .  
 http://plagiarism.umf.maine.edu/ .  
 http://plagiarisma.net Vocbulary.com 
 http://www.arablaw.com 
 http://www.arsco.org/file/Get/b4373330-7804-4f2b-aec1-

b53fa8f39612 
 http://www.chambers.co.uk/dictionaries/the-chambers-

dictionary.php# . 
 http://www.differencebetween.net/language/words-

language/difference-between-cite-and-quote/. 
 http://www.differencebetween.net/language/words-

language/difference-between-cite-and-quote/ 
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9thodolog

ie/50970   
 http://www.merriam-ebster.com/dictionary/plagiarize.  
 http://www.timeshighereducation.co.uk/STORY.ASP?STORY

CODE=190541 
 http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-

writing/citation- 
 http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-

writing/citation-. 
 http://www.vocabulary.com/dictionary/authorship 
 http://www.vocabulary.com/dictionary/authorship 
 http://www.wipo.int/about-ip/ar 
 http://www.wipo.int/copyright/ar 

http://plagiarism.arts.cornell.edu/tutorial/index.cfm
http://plagiarism.umf.maine.edu/
http://plagiarisma.net/
http://www.chambers.co.uk/dictionaries/the-chambers-dictionary.php
http://www.chambers.co.uk/dictionaries/the-chambers-dictionary.php
http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-cite-and-quote/
http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-cite-and-quote/
http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-cite-and-quote/
http://www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-cite-and-quote/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9thodologie/50970
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9thodologie/50970
http://www.merriam-ebster.com/dictionary/plagiarize
http://www.timeshighereducation.co.uk/STORY.ASP?STORYCODE=190541
http://www.timeshighereducation.co.uk/STORY.ASP?STORYCODE=190541
http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-writing/citation-
http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-writing/citation-
http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-writing/citation-
http://www.ucl.ac.uk/european-studies/current-students/essay-writing/citation-
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 https://ejtema3e.com/works-by-others/13-2013-07-28-15-12-
45.html  

 https://writing.wisc.edu/Handbook/DocGeneral.html 
 https://writing.wisc.edu/Handbook/DocGeneral.html 
 ttps://www.bowdoin.edu/studentaffairs/academic/honesty/commo

n-types.html. 
 ttps://www.bowdoin.edu/studentaffairs/academic-

honesty/common-types.html  
 

 http://www.new-educ.com 
 

https://ejtema3e.com/works-by-others/13-2013-07-28-15-12-45.html
https://ejtema3e.com/works-by-others/13-2013-07-28-15-12-45.html
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