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 :الملخص

في الجامعات  أعضاء هيئة التدريسلدى  ترقيات الرتب األكاديميةاالنتحال في أبحاث  معرفة مدىإلى  ت الدراسةهدف

في التصدى  الجامعات العربيةجهود على  التعرف، فضال عن جهعال وطرق وأسبابه االنتحال أشكالعلى  والتعرف ،العربية

  .تلك األهدافلتحقيق اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث موقعها على اإلنترنت،  الظاهرة من خالل هلهذ

( أبحاث قدمت للترقيات األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية، 605تكونت عينة الدراسة من )

ول من العام ( والفصل األ0000/0002( خالل الفصل الثاني من العام األكاديمي )turntinحيث تم فحصها ببرنامج )

 (.0002/0000األكاديمي )

أبحاث ترقيات الرتب من  %20فيما يقارب  غير مقبولةأظهرت نتائج الدراسة أنه ال زال الى اآلن نسب االنتحال 

، وان هناك ضعف في االجراءات والبروتوكالت المتبعة للحد من األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية

  تحال.ظاهرة االن

بالجامعات  االنتحالإلى مجموعة من التوصيات من أهمها: توفير برامج كشف  ثبناء على نتائج الدراسة توصل الباح

وأسبابه  االنتحال، وتدعيم مقررات مناهج البحث العلمي بما يتعلق بمفهوم االمانة العلميةثقافة  التدريب عليها لنشروالعربية 

عمل بروتوكوالت تعاون بين اتحاد الجامعات العربية وعمادات  ،بشكل تطبيقي وعقوباته وبرمجيات الكشف عنه وتدريسه

إلنتاج الفكري دعم الالرسائل الجامعية وأبحاث أعضاء هيئة التدريس ودوريات الجامعات العربية  توثيقلالجامعية المكتبات 

 ات كشف االنتحال بالمحتوى الرقمي العربي من ناحية أخرى.برمجي وتزويدالعربي من ناحية و

 .ترقيات الرتب األكاديمية، أعضاء هيئة التدريس، الجامعات العربية، االنتحال الكلمات المفتاحية:
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Plagiarism in Academic Ranks Promotion Research among Fculty Members in Arab 

Universities 

 

Abstract: 

       The aim of the study was to know the extent of plagiarism in the research of academic grade 

promotions, to identify the forms of plagiarism and its causes and methods of treatment, and to 

learn about the efforts of Arab universities in addressing this phenomenon through its website, 

where the study relied on the analytical descriptive curriculum to achieve its objectives.  

        The study sample was made up of (506) researches submitted for academic promotions in 

Arab universities, where they were examined by (turntin) during the second semster of the 

academic year (2020/2021) and the first semester of the academic year (2021/2022). 

        The results of the study showed that plagiarism rates are still unacceptable in nearly 92% of 

the research of grade promotions in Arab universities, and that there is a weakness in the 

procedures and protocols used to reduce the phenomenon of plagiarism. 

        Based on the results of the study, the researcher reached a set of recommendations, the most 

important of which are: providing plagiarism detection programs in Arab universities and 

training them to publish the culture of scientific honesty, and strengthening the courses of 

scientific research curricula with regard to the concept of plagiarism and its causes and penalties 

and the software of detection and teaching in an application, the work of cooperation protocols 

between the Union of Arab Universities and the pillars of university libraries to document 

university thesis and research of faculty members and arab university periodicals to support Arab 

intellectual production on the one hand and provide software to detect plagiarism in digital 

content  Arabic on the other hand. 

Keywords: Plagiarism, Arab universities, Faculty members, Promotions in academic ranks. 

 

 :مقدمة

إن أساس تقدم المجتمعات هو البحث العلمي ألنه يعتبر بوابة التعبير عن اإلبداع والدليل الصادق على القدرة العلمية 

إلى  قد تصل التي يترتب عليها عواقب وخيمةو خطورة المشكالت األكاديمية كثريعتبر االنتحال واحداً من أالمتميزة؛ ولهذا 

وهو إثراء المجاالت العلمية بالمعارف  ؛إنهاء المسيرة العلمية للباحث، وذلك ألنها تتعارض مع الهدف األسمى للبحث العلمي

 الجديدة، واالرتقاء بالمجتمعات واألفراد.
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على أنه يخدع نفسه في المقام األول، فهو أيضاً ال يقدم أي جديد للعلم، بل يكرر فالباحث الذي يقوم باالنتحال عالوة 

ويعيد ما هو موجود بالفعل ولكن مع بعض التعديالت وبدون توثيق، وأحياناً يقوم بنسخ النص األصلي كما هو بال تعديل! لذلك 

 اظ على أهداف البحث العلمي، واستمرار فعاليته.يجب أن تتم محاربة السرقة العلمية بكافة الطرق والوسائل الممكنة للحف

، بينما (0022، مجمع اللغة العربيةفي المعجم الوسيط "انتَحَل الشيء: ادَّعاه لنفسه وهو لغيره".  ) االنتحالعرف ي

بحيث نقل العبارات أو األفكار من مصدر منشور أو غير منشور دون اإلشارة إلى مؤلفها، بأنه: " االنتحاليعرف الخطيب 

 (0002الصبحي، . )تظهر المعلومة المنقولة للقارئ وكأنها من أفكار كاتبها"

: "السطو على أفكار اآلخرين المنشورة على شبكة اإلنترنت من بحوث ومقاالت بأنه االنتحاليعرف السالم و

والغش والقرصنة والسطو على المادة العلمية بمختلف اتجاهاتها األدبية  ودراسات ذات قيمة علمية، بما في ذلك اإلنتحال

 (0020والفكرية".  )السالم، 

لظهور وانتشار نظرا  -في هذا العصر- تها قد تزايدتحد إال أن، موجودة منذ بداية التدوينال من القضايا االنتحالأن 

اكتشاف  علىاإللكترونية ساعدت ومن جهة اخرى فأن المواقع  .ويباستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة في بيئة ال

 المتخصصة.محركات بحث و االنتحالالسرقات من خالل برمجيات كشف  ههذ

، وفي الجامعات وفي مختلف مجاالت النشر العلمية واألدبية موجودة بكل دول العالمظاهرة عالمية  االنتحالن إ

 (0020)إسماعيل، . ابتليت بها الجامعات واألوساط العلمية وهي من اآلفات التي، ومؤسسات النشر

 :مشكلة الدراسة

رغم أن االنتحال موجودة منذ بدء التدوين، إال أن حدتها قد تزايدت في الفترة الراهنة بشكل كبير نظراً لظهور وانتشار 

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة للجميع، ومن ثم أصبح الوضع أكثر سهولة للوصول إلى المعلومات ومصادرها 

 ((Talpos, 2007في البيئة اإللكترونية.  

ترقيات ما نسبة االنتحال في أبحاث تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة التالي: 

 في الجامعات العربية؟ أعضاء هيئة التدريسلدى  الرتب األكاديمية

 أسئلة الدراسة:

 في ضوء مشكلة الدراسة ثمة عدة تساؤالت تحاول الدراسة اإلجابة عنها هي:

وفقاً للمجموع  نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربيةما  -

 ؟الكلي

ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير  -

 الكلية؟

لرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات ا -

 الرتبة االكاديمية؟

ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير  -

 ؟لجامعةتصنيف ا
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 الدراسة: أهمية

في الجامعات بين الباحثين تلك التي انتشرت في اآلونة األخيرة  -االنتحال- من موضوعها تستمد الدراسة أهميتها

 على منظومة البحث العلمي. هومدى تأثير، نتيجة كثرة النشر اإللكتروني، مما سهل عملية النقل في البيئة اإللكترونية؛ العربية

الدراسات التي تتناول الموضوع على ندرة يالحظ دور الجامعات في التصدى لهذة الظاهرة على المستوى األجنبي، ورغم 

 .المستوى العربي

 أهداف الدراسة:

 :إلى ةتهدف الدراس

 .الجامعات العربيةب وطرق عالجها االنتحالالتعرف على أشكال وأسباب   -

 .االنتحال عن لكشفالمستخدمة لوأدواتها  من خالل سياساتها وذلك االنتحالفي الحد من  الجامعات العربيةدور   -

 بالجامعات العربية. ترقيات الرتب األكاديميةكشف نسب االنتحال في أبحاث  -

 حدود الدراسة:

في  أعضاء هيئة التدريسلدى  ترقيات الرتب األكاديميةمدى االنتحال في أبحاث  التعرف على الحدود الموضوعية: -

 الجامعات العربية

( والفصل األول من العام األكاديمي 0000/0002خالل الفصل الثاني من العام األكاديمي ): الحدود الزمنية -

(0002/0000.) 

 .العربيةالجامعات : الحدود المكانية -

 النظري: اإلطار

 أشكال االنتحال؟

ليست بحاجة إلى توثيق فالجميع يعرفها، وبناًء على  هذه المعلوماتبعض المعلومات والبيانات تعتبر معرفة عامة وأن 

 .جيداً حتى يستطيع تحديد ما يجب توثيقه، وما يمكن ذكره بدون مصدر عيطلذلك يتوجب على الباحث أن 

امة والتي تبدأ من انتحال نسب بسيطة إلى السرقة الت االنتحالأشكال  على أعضاء هيئة التدريسإتفاق بين  هناك

ال التي تم التوصل إليها من خالل مراجعة األدب التربوي توضيح من خالل هذه الدراسة بعض أشكال االنتحللبحث، ويمكن 

لى جرائم االنتحال والسرقات العلمية، وكذلك وهي من أع بهذ الخصوص، ومنها: سرقة بحث بكامله وكتابة اسم الباحث عليه

ودون ذكر المصدر، ومن أشكال االنتحال أيضاً ترجمة الباحث نقل معلومات بنصها دون وضعها بين عالمتي اقتباس "   " 

لبحث وتقديمه على أنه عمل شخصي خاص به، وكذلك أخذ أفكار الغير والتعبير عنها بأسلوبه دون ذكر المصدر، وأيضاً تبادل 

 بحث عداد اآلخرين أو إاألفكار والمعلومات مع الزمالء ووضعها في البحث دون ذكر المصدر، ومنها أيضاً شراء األبحاث من 

لى الباحث اآلخر تسهيل إجراء السفر والتغدية المالية إعداد الباحث كامالً في حين يتو حيث يتولى باحثمشترك مع اآلخرين 

خذ الباحث أجزاء من االنتحال بأن يأقد يكون للمشاركة في مؤتمرات خارجية والتغطية المالية لرسوم نشر البحث، وأخيراً  

 سابقة دون اإلشارة لذلك.أبحاثه ال

 وبناء على ما سبق يمكن تصنيف أشكال االنتحال بما يأتي:
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: والمعروف أيضاً باسم االنتحال المباشر، أي استخدام نص كامل من مقال أو دراسة، بدون أي تعديل، النسخ واللصق -

 وبدون توثيق، ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواع السرقات العلمية.

: وهو أن يقوم الباحث بسرقة أجزاء مختلفة من المصدر األصلي لتكوين فقرة جديدة، وإدراجها الفسيفسائياالنتحال  -

الفقرة  عادة صياغةفي عمله على أنها ملكية فكرية خاصة به، وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي يقوم به الباحث إل

 تذة المتخصصين اكتشاف هذا النوع من السرقات العلمية.من السهل على األسا هوإظهارها على أنها من اجتهاده، إال أن

: ويحدث االنتحال الذاتي عندما يقوم الباحث باستخدام فقرات من أعماله السابقة بدون االنتحال الذاتي )سرقة الذات( -

 أن يوثقها بشكل رسمي، وعلى الرغم من أن األمر جنوني بعض الشيء، أن تتم معاقبة الباحث على االقتباس من

أعماله الخاصة، إال أن القراء يتوقعون من الباحث أن يكون صادقاً تماماً معهم، كي يتمكنوا مع تصديق نتائج دراسته 

 وهم مطمئنون، كما أن القانون يجب أن يكون صارماً للحفاظ على أصالة البحث العلمي.

بلٍغ من المال، يمكن اعتباره من أنواع إن استئجار شخص ما لكتابة دراسة كاملة مقابل م شراء األبحاث من اآلخرين: -

للملكية الفكرية لآلخرين، على الرغم من  -بشكل أو بآخر-االنتحال العلمي، حيث أن عملية شراء األبحاث هي سرقة 

 (Batane, 2010) االتفاق المبرم بين الطرفين.

  ؟االنتحالسباب أ

وكذلك  ،االنتحالعدم وضوح مفهوم هو: ن أكثرها أإلى يشير ، فالبعض االنتحالالتي تكمن خلف  المسوغاتتعددت 

شير ي فيما القيام بهذا العمل. باحثيناعتياد الأضف لذلك ، واالستشهاد بها من المراجع لالقتباسعدم معرفة الطريقة الصحيحة 

سهولة والوقت،  : ضيقأهمهاألسباب  سونهيمار اإال أنهم ما زالو االنتحالبمفهوم  باحثينأنه بالرغم من معرفة الاألدب التربوي 

تختلف باختالف  اكما أنه كثرة مواقع بيع األبحاث الجاهزة.فضال عن ، من خالل الفضاء االلكترونيالوصول إلى المعلومات 

نقص  هو االنتحالاألسباب األساسية وراء  ويمكن أن يكون من .ألوساط األكاديميةالمستويات التعليمية والتنوع الثقافي ل

سرعة على الباحثين بهدف  وعدم كفاية الوقت مع الضغط ،لدى الباحثين حول الموضوع، وضعف مهارات الكتابةالمعرفة 

  النشر.

 ويمكن اجمال أسباب االنتحال بما يأتي:

 ضعف مستوى القيم التي يمتلكها الباحث فيقوم بممارسة االنتحال. -

 باالنتحال.بحثية خاطئة تدفعه للقيام  امتالك الباحث لثقافة -

 ضعف مستوى الباحث مما يدفعه النتحال أفكار غيره. -

 انتشار التجارة البحثية ساهم في تفشي ظاهرة االنتحال. -

 سهولة الوصول للمعرفة من خالل الفضاء االلكتروني والتي تغري الباحث وتدفعه لالنتحال. -

 امل باالنتحال.استعمال المناهج التقليدية دون أي تجديد أو تغيير يدفع الباحث للتع -

 طرق عالج االنتحال؟ 

تحتاج إلى بناء منظومة  االنتحاليوضح إسماعيل أن مكافحة ، حيث ليس باألمر الهين االنتحالعالج ظاهرة ن إ

 (0020)إسماعيل، ، وتطوير مهارات الباحثين العلمية. أعضاء هيئة التدريسأخالقية، ورفع كفاءة 
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 وتتمثل في استخدام ذات التأثير الفوري: الطريقة هماو للتخلص من االنتحال ينتطريقإلى أن هناك  عبد الباقي يشيرو

 .ر لجان متخصصة لهذا الغرضي، وتوفهابرمجيات كشفلكشف السرقات و المواقع المتخصصة

 وتوعيةالظاهرة على الفرد والمجتمع،  التوعية بخطورة: تمثل فيتوعلى المدى البعيد  افتأثيره ىخراأل ةأما الطريق 

 (0026)عبد الباقي،  قوانين التي تعاقب عليها.وضع اللوائح وال، والمجتمع األكاديمي بها

أن أكد ، حيث للصوص العلم يتمثل في المالحقة القانونية واإلعالمية لعالج االنتحالأن الحل األمثل  محمودفيما يرى 

توجد حيث وعلى رأسها الجامعات  هيئة التدريسأعضاء كفيلة لردع هؤالء، لكن المشكلة في  قوانين الملكية الفكرية

 (0026. )محمود، االنتحالاألماكن التي يكثر فيها في  وسوء استخدام السلطة والرشوة المحسوبيات

، حيث استقال رئيس دولتي المجر وألمانيا هامنالكثير من الدول في هذا الشأن ونهج اتبعته أن محاربة االنتحال 

كارل تيودور،  منه، كما استقال وزير الدفاع األلماني الدكتوراهوتم سحب درجة  االنتحالالتهامة ب جمهورة المجر بال سميث

 لنفس السبب. (0022)ومن بعده وزير التربية والتعليم أنيت تشافان في عام 

البحث عن اإلحتياجات المعلوماتية، وكيفية على  التعرف من خالل االنتحالتجنب  أعضاء هيئة التدريس ينبغي علىو

 ، وكتابة االستشهادات المرجعيةالباحثدم ، واستخالص المعلومات التي تخلحصول عليها من المكتبات واإلنترنتاالمعلومات و

أو الثقافة كله ما يسمى بالوعي المعلوماتي  وهذا .حقوق الملكية الفكريةوألمانه العلمية على ا حفاظاً  بالشكل الصحيح

 .المعلوماتية

 جهود الجامعات العربية في الحد من االنتحال؟ 

هناك جوانب ، فنظرا لتعدد مجاالتها وتشعبها االنتحال للحد من الجامعات العربيةال يمكن حصر الجهود التي تبذلها 

 يوضحنبثالث مؤشرات نكتفي و ،االنتحالمتعلقة بالبحث العلمي، وبالتوعية، وبالرقابة والمتابعة والعقوبات، وبرنامج كشف 

 .بهذا الجانب الجامعات العربيةاهتمام 

( يتم Turnitinحيث أن النسب المئوية لالنتحال في برنامج ) ،االنتحاللكشف  Turnitin))برنامج باألول متعلق  -

 التعبير عنها بألوان مختلفة وفق تصنيف كل نسبة لالنتحار وفق ما يلي:

 ال توجد نص مطابق   األزرق

 (. )نسبة االنتحال مقبولة(%02-%02) نص مطابق من  األخضر

 (. )نسبة االنتحال غير مقبولة(%22-%06نص مطابق من )  األصفر

 (. )نسبة االنتحال غير مقبولة(%42%60نص مطابق من )  البرتقال

 (. )نسبة االنتحال غير مقبولة(%200-%46نص مطابق من )  األحمر

للتعرف على  الجامعات العربيةقع كل كلية من كليات اومو االلكترونية الجامعات العربيةقع امو فحصب يتعلق الثاني -

  ،االنتحالمتعلقة بوال الجامعات العربيةالجهود المبذولة من قبل 

، Turnitin)برنامج )في الجامعات العربية من خالل  ترقيات الرتب األكاديميةأبحاث من فحص بعض الثالث يتعلق  -

في تلك األبحاث، وهل جهود الجامعات العربية بهذا الخصوص أتت بنتائج فعلية في بهدف التحقق من نسب االنتحال 

 سبيل القضاء على ظاهرة االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية في أعضاء هيئة التدريس.
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تابعا لشركة  (2225)يعمل على اإلنترنت، صدر عام  االنتحالهو نظام إلكتروني لكشف  (Turnitin)برنامج 

(IPAradigms)  لغة من بينها اللغة العربية، يستخدم  (20)أعلنت الشركة تدعيمه لعدد  (0002)األمريكية. وفي عام

 آالف مؤسسة تعليمية في العالم.  (20)البرنامج من قبل أكثر من 

مليون مقالة  (260)مليون بحث، وما يزيد عن  (040)يعتمد في كشف السرقات على قاعدة بيانات تغطي أكثر من 

أخرى من خالل الشراكة مع مكتبات عالمية، حيث يتم المضاهاة بين النص المراد معرفة حالته ومحتوى قاعدة بياناته، ويتم 

 (0026)عبد الفتاح،  إعطاء تقرير مفصل عن كل عملية نسخ مع توضيح المصدر المنسوخ منه. 

 ومن منتجاب البرنامج كل من:

- Feedback Studio 

- Gradescope 

- iThenticate 

- Turnitin Originality 

- Turnitin Similarity (https://www.turnitin.com/ar) 

أعضاء هيئة من خالل تطبيقه على أبحاث  االنتحاللمنع  (Turnitin)عن استخدام برنامج  الجامعات العربيةأعلنت و

أعضاء الستخدام همية توافر نسخة من البرنامج ومن األ. المتقدمين للترقية، والرسائل الجامعية وأيضا الكتب العلمية التدريس

 بأنفسم والتدريب عليه. هيئة التدريس

 منهج الدراسة:

أعضاء  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مدى االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى

هيئة التدريس في الجامعات العربية، حيث يعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه "ذلك المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة 

كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها كيفيا أو كميا. فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، 

ا وصفا رقميا يوضح مقدار هذة الظاهرة أو حجمها أو درجة إرتباطها مع الظواهر األخرى". أما التعبير الكمي فيعطيه

 (0026)عصاصه وآخرون، 

ومن ثم فهو أنسب المناهج للتعرف على المشكلة ودراستها بشكل صحيح بهدف التوصل إلى النتائج، ومعرفة األسباب 

 .لف هذة النتائج إيجابية أو سلبيةالتي تكمن خ

 لدراسةمجتمع ا

الجامعات العربية خالل  التدريس فيتكون مجتمع الدراسة من أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة 

 (.0002/0000( والفصل األول من العام األكاديمي )0000/0002الفصل الثاني من العام األكاديمي )

 عينة الدراسة:

الجامعات العربية،  التدريس في( أبحاث قدمت للترقيات األكاديمية لدى أعضاء هيئة 605) الدراسة منتكونت عينة 

( والفصل األول من العام 0000/0002( خالل الفصل الثاني من العام األكاديمي )turntinحيث تم فحصها ببرنامج )

 (.0002/0000األكاديمي )

 

http://www.ajrsp.com/
https://www.turnitin.com/ar


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         326 

 ISSN: 2706-6495 

 
 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة1جدول )

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 الكلية
 %79 222 الكليات اإلنسانية

 %21 204 الكليات العلمية

 %100 505 المجموع

 الرتبة االكاديمية
 %50 205 أستاذ مشارك

 %20 000 أستاذ دكتور

 %100 505 المجموع

 تصنيف الجامعة
 %22 022 حكومية

 %60 052 أهلية أو خاصة

 %100 505 المجموع

 

( يتضج أن أعلى نسبة ممثلة من أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية حسب متغير الكلية كان 2من خالل الجدول رقم )

لصالح (، في حين أن الرتبة االكاديمية لعضو هيئة التدريس فكانت %42لصالح كليات الكليات اإلنسانية حيث كانت نسبتها )

(، في حين كانت نسبة األبحاث لمن حصلوا على رتبة %50أستاذ مشارك نسبتها )األبحاث المممثلة لمن حصلوا على ترقية 

ل من الجامعات (، وأخيراً حسب تصنيف الجامعة فكانت العينة الممثلة متساوية النسب تقريباً لك%20استاذ دكتور هي )

 (.%60ات األهلية والخاصة فكانت )(، أما النسب المئوية التي تمثل الجامع%22نسبة المئوية لها )ال الحكومية  حيث بلغت

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

لدى أعضاء هيئة  ترقيات الرتب األكاديميةما نسب االنتحال في أبحاث للدراسة المتمثل في:  الرئيسياإلجابة على السؤال 

 الجامعات العربية؟التدريس في 

 تم التعبير عن سؤال الدراسة الرئيسي بمجموعة من األسئلة الفرعية. ولإلجابة على سؤال وللوصول إلى إجابات دقيقة

األول والذي نصه: ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  الدراسة

 العربية وفقاً للمجموع الكلي؟

ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية من أبحاث من أجل تحديد نسب االنتحال في 

 (0فقد تم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول رقم ) Turnitin)خالل برنامج )

 المئوية وفق النسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية(: 2جدول رقم )

 المجموع الكلي ا  ، مصنف وفق(Turnitinالمعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 
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 %45 230 %14 73 %32 163 %08 40 506 المجموع الكلي

          

 ت("، حيث بلغ%200-%46أعلى نسبة انتحال كانت ضمن فئة "نص مطابق من )( يتضج أن 0من خالل الجدول رقم )        

(، وبخصوص فئة "ال %02) حيث بلغت(" %02-%02ى نسبة مئوية هي للفئة "نص مطابق من )ن(، في حين كانت أد26%)

ضمن األبحاث التي تم فحص  ة( باللون األزرق فهي غير موجودTurnitinتوجد نص مطابق " والتي يعبر عنها في برنامج )

وث األكاديمية والتي يتم من خاللها الرجوع إلى ما يتعلق باإلطار النظري في البحنسب االنتحال بها، وهذا منطقي وخاصة في

آلن نسب االنتحال مرتفعة جداً فيما يقارب نصف أبحاث الى اأنه ال زال  والدراسات السابقة، وهذا يدل علىبوي األدب التر

في  ضعف االجراءات المتبعة على  ، وهذا يدلترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية

 ذا المجال حتى اآلن.ه ما يخصالجامعات العربية في

ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء الثاني والذي نصه:  الدراسة ابة على سؤالإلجل

 هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير الكلية؟

النسب (: االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفق 3جدول رقم )

 متغير الكليةل ا  (، مصنف وفقTurnitinالمئوية المعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 
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و
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 الكلية
 %40 161 %17 67 %35 141 %80 30 399 الكليات اإلنسانية

 %64 69 %06 60 %21 22 %90 10 107 الكليات العلمية

        

( للفئة "نص مطابق من %52بنسبة ) علميةنتحال كانت للكليات الأعلى نسبة ا( يتضج أن 2من خالل الجدول رقم )         

 علمية(" لصالح الكليات ال%42%60( عن الفئة "نص مطابق من )%05هي )("، في حين كانت أدنى نسبة 200%-46%)

" وأدناها (%200-%46نص مطابق من )( للفئة "%20في حين أن الكليات اإلنسانية كانت أعلى نسبة انتحال وهي ) .كذلك

 (".%02-%02( للفئة "نص مطابق من )02%)

النتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء إلجابة على سؤال الدراسة الثالث والذي نصه: ما نسب ال

 هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير الرتبة األكاديمية؟
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(: االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفق النسب 2جدول رقم )

 متغير الرتبة األكاديميةل ا  (، مصنف وفقTurnitinالمئوية المعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 

ار
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ت
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سب
ن
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ت
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و
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ة 
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الرتبة 

 االكاديمية

 %49 149 %11 33 %31 94 %10 30 306 أستاذ مشارك

 %41 81 %20 40 %35 69 %50 10 200 أستاذ دكتور

       

( لمن حصلوا على رتبة أستاذ مشارك عن الفئة "نص %22أعلى نسبة انتحال هي )( يتضج أن 2من خالل الجدول رقم )        

حصلوا على رتبة أستاذ دكتور عن الفئة "نص ( لمن %06("، في حين أن أدنى نسبة انتحال هي )%200-%46مطابق من )

أن حوالي نصف أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في  يدل (". وهذا%02-%02مطابق من )

 (، مصنف وفقاً لمتغير الرتبة األكاديمية فيها نسب انتحالTurnitinالجامعات العربية وفق النسب المئوية المعتمدة في برنامج )

 عالية تصل إلى االنتحال الكلي )السرقات العلمية الكاملة(.

إلجابة على سؤال الدراسة الرابع والذي نصه: ما نسب االنتحال في أبحاث ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء ل

 هيئة التدريس في الجامعات العربية وفقاً لمتغير تصنيف الجامعة؟

ترقيات الرتب األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وفق النسب (: االنتحال في أبحاث 5جدول رقم )

 متغير تصنيف الجامعةل ا  (، مصنف وفقTurnitinالمئوية المعتمدة في برنامج )

 المتغير

دد
لع
ا

 

نص مطابق من 

(01%-22%) 

نص مطابق من 

(25%-24%) 

نص مطابق من 

(50%42%) 

نص مطابق من 

(45%-100%) 
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تصنيف 

 الجامعة

 %67 162 %00 00 %25 61 %80 20 243 حكومية

 %26 68 %28 73 %39 102 %80 20 263 أهلية أو خاصة

في الجامعات ( كانت ألعضاء هيئة التدريس %54أعلى نسبة انتحال وهي )( يتضج أن 6من خالل الجدول رقم )

("، في حين كانت هذه النسبة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات %200-%46الحكومية على الفئة "نص مطابق من )

( لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية عن %00(، وكانت ادنى نسبة انتحال هي )%05األهلية والخاصة هي )

 (".%42%60الفئة "نص مطابق من )
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 يات:التوص

، واإلشراف والتحكيم ورقابي نظام إداري بتشكيلفي الحال  بالجامعات االنتحال لوقف نزيفإتخاذ التدابير الالزمة  -

 .االنتحالالجيد، واستخدام برمجيات كشف 

من خالل تضافر جهود المجتمع الجامعي بكل  البعيد على المدىبالجامعات  االنتحالإتخاذ التدابير الالزمة لوقف نزيف  -

 .منظومة ألخالقيات البحث العلمي بهدف وضع عناصره

من بتلك األخالقيات  المجتمع الجامعي توعية وتدريب وتعليمو تطوير مهارات الباحثين، ورفع كفاءة المشرفين، وتثقيف -

تها ، وإتاحالجامعات العربية بكلياتونصوص الوثائق عمل وورش  محاضرات وندواتمن  مختلف الوسائلخالل 

 .على االنترنت والمكتبات مواقع الجامعات والكليات علىإلكتروني و ل مطبوعبشك

 .تشجيع المنح والبعثاتفضال عن ، وتدعيم الباحثين ماديا ومعنويا، بالجامعات تدعيم ميزانية البحث العلمي -

أعضاء أبحاث جامعية،  رسائل) من مستودعات لكبما يم العربيةالجامعات  اتحادبروتوكوالت تعاون بين ثمة حاجة إلى  -

بهدف اإلتاحة  حادات المكتبات على مستوى العالماتو المكتبات الرقمية مع (دوريات الجامعات، هيئة التدريس

 .من ناحية أخرى االنتحالكشف برمجيات تدعيم ولألغراض البحثية من ناحية  العالمي اإللكترونية لإلنتاج الفكري

وعمادات المكتبات للجامعات بالدول العربية لتبادل الرسائل  الجامعات العربيةعمل بروتوكوالت تعاون بين اتحاد  -

إلنتاج الفكري العربي لألغراض دعم ا ودوريات الجامعات العربية بهدف أعضاء هيئة التدريسالجامعية وأبحاث 

 بالمحتوى الرقمي العربي من ناحية أخرى. االنتحالالبحثية من ناحية وتدعيم برمجيات كشف 

، وتطوير الجامعات العربيةب واإلشراف على تنفيذه الجامعات العربيةوضع برنامج للثقافة المعلوماتية من قبل إتحاد  -

 لتحقيق ذلك. اتبالجامع االستعانة بالخبرات المختلفةوتأهيل الكوادر المنوط بها القيام به و

 التدريب عليها لنشر ثقافة عدم االنتحال.بهدف  الجامعات العربيةب االنتحالتوفير برامج كشف  -

 وأسبابها االنتحالبما يتعلق بمفهوم  الدراسات العلياو الجامعية األولى تينبالمرحل تدعيم مقررات مناهج البحث -

 ، وتدريسها بشكل تطبيقي.وبرمجيات كشفها وعقوباتها

الطب، المكتبات، الفنون : اإلنتاج الفكري المتخصص في المجاالت المختلفة في أبحاث االنتحال ثمة حاجة لدراسة -

 .التطبيقية ...إلخ

 .االنتحال الحد منوأثره اإليجابي في  العلمي" مناهج البحث" مدى اإلفادة من مقرردراسة  -
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، 0جامعة الفيوم، مج –، مصر، الفيوم: كلية التربية التربية بالفيوم )البحث التربوي في الوطن العربي: رؤية مستقبلية(

 . 250-222ص 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         330 

 ISSN: 2706-6495 

 
دراسة للتحديات والتشريعات المعنية : البيئة اإللكترونية السرقات العلمية في أبحاث(. 0020)  محمدسالم بن السالم،  -

 ر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية بعنوان: البيئة المعلوماتية اآلمنة:المؤتم ،بحماية حقوق التأليف

 إبريل. 4 -5المفاهيم والتشريعات والتطبيقات المنعقد بالرياض خالل الفترة 

مصطلحات الكتب والمكتبات والمعلومات عند المسلمين: دراسة تاريخية من (. 0002) الصبحي، سيد حسن محمد -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم ل حتى القرن الثالث عشر الهجريالقرن األو

 .24 – 26ص المكتبات والوثائق والمعلومات، 

، مؤتمر: "عدم األمانة العلمية أساليب الردع القانونية واإلدارية للحد من السرقات العلمية(. 0026عبد الباقي، سمية ) -

 نوفمبر. 22-24هيئة التدريس الظاهرة ومعالجتها، جامعة بني سويف، في الفترة من في أبحاث أعضاء 

، مؤتمر: "السرقات العلمية في أبحاث نحو إستراتيجية قومية لمكافحة االنتحال العلمي(. 0026عبد الفتاح، خالد ) -

 بر. نوفم 22-24أعضاء هيئة التدريس الظاهرة ومعالجتها، جامعة بني سويف، في الفترة من 

تأثير البوابات اإللكترونية (. 0026عصاصه، غازي محمد راتب، والجيزاوي، ناصر خميس، وغانم، محمد محمدي ) -

، المؤتمر العلمي األول للمكتبات بجامعة بنها "تحديات والنشر الدولي علي ترتيب جامعة بنها في التصنيفات العالمية

 وفمبر.ن 06-02المكتبات الجامعية في االلفية الثالثة" 

 ، دار الدعوة، القاهرة.6ط(. المعجم الوسيط، 0022مجمع اللغة العربية ) -

، االنتحال وعدم األمانة العلمية في أبحاث أعضاء هيئة التدريس دراسة ألساليب مواجهتها(. 0026محمود، عزة ) -

بني سويف، في الفترة من مؤتمر: "عدم األمانة العلمية في أبحاث أعضاء هيئة التدريس الظاهرة ومعالجتها، جامعة 

 نوفمبر. 24-22
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