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الكشف عه وسبت اإلقتباس
1
 

رىا كثريًا ابألوساط يعد االنتحال العلمي أو السرقة األدبية من الظواىر اليت زادت نسبة انتشا              

األدبية والعلمية ، وىي تسئ إىل األمانة العلمية اليت البد أن يتمتع هبا الباحث العلمي ، وىناك بعض ادلواقع 

 . اليت ديكن أن تكشف ىذا االنتحال

 االقتباس الحرفي دون استخذام عالماث االقتباس األشكال الشائعت للغش في البحىث

أن يتم استخدام عالمات اقتباس أو ادلسافة البادئة ، مع اإلشارة الكاملة إىل ادلصادر جيب دائًما عند االقتباس 

ادلذكورة ، جيب أن يكون دائًما واضح للقارئ أي األجزاء ىي عملك ادلستقل وأاي منها استندت إىل أفكار 

 . شخص آخر ولغتو

 الىسخ مه اإلوتروج دون االعتراف بذلك

ستمدة من اإلنًتن  وإدراجها  ي ادلراجع ، ومن ادلهم إجراء تقييم دقي  مجميع جيب الرجوع إىل ادلعلومات ادل

ادلواد ادلوجودة على اإلنًتن  ، ألنو من غري ادلرجح أن تكون تلك ادلعلومات قد خضع  للمراجعة العلمية 

 . الدقيقة

 إعادة الصياغت

ترتيبهم ، أو عن طري  اتباع سلسلة إن إعادة صياغة عمل اآلخرين عن طري  تغيري بعض الكلمات وتغيري 

أفكار عملهم ، ىي سرقة أدبية إذا مل تقم ابالعًتاف بذلك ، وقد ال تكون إشارة عابرة للمؤلف األصلي  ي 
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النص اخلاص بك كافية ؛ جيب عليك التأكد من أنك ال ختل  االنطباع ادلضلل أبن الصيغة ادلعاد صياغتها أو 

 . تسلسل األفكار ىي ملكك دتاًما

 عذم االعتراف بالمساعذة

جيب أن تقر بوضوح بكل ادلساعدة اليت سامه   ي إنتاج عملك ، مثل نصيحة زمالئك الطالب وفنيي 

ادلختربات وادلصادر اخلارجية األخرى ، ال ينطب  ىذا على ادلساعدة اليت يقدمها معلمك أو مشرفك ، أو على 

ًتاف ابإلرشادات األخرى اليت تؤدي إىل تغيريات جوىرية  ي التدقي  اللغوي العادي ، ولكن من الضروري االع

 . احملتوى أو النهج

 إوتاج عملك بىاسطت الىكاالث المهىيت أو األشخاص اآلخريه

ال جيوز لك االستفادة من الوكاالت ادلهنية  ي إنتاج عملك أو تقدمي ادلواد اليت كتب  لك حىت إذا كان ذلك 

 . ن ادلهم أن جتري عملية البحث دون مساعدةمبوافقة الشخص الذي كتبها ، م

 

 

 االوتحال العرضي

حيدث االنتحال العرضي عندما يتجاىل شخص ما ذكر مصادره ، أو خيطئ  ي االستشهاد مبصادره ، أو يعيد 

صياغة النص عن غري قصد عن طري  استخدام كلمات مشاهبة ، وجيب على الطالب تعلم كيفية االستشهاد 

وتدوين مالحظات دقيقة عند إجراء البحوث، وعدم وجود نية االنتحال ال يعفي الطالب من مبصادرىم 
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مسؤولية االنتحال ، حيث تؤخذ حاالت االنتحال العرضي على حممل امجد مثلها مثل أي انتحال آخر وختضع 

 . لنفس العواقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مىاقع لكشف الغش واالوتحال العلمي

نظًرا خلطورة االنتحال العلمي وتعديو على احلقوق الفكرية اخلاصة ابآلخرين ، فقد مت تصميم برامج ديكنها 

التحق  من أصالة البحوث ، إال أنو أغلب تلك الربامج تتطلب تكلفة ابىظة وتقتصر على امجامعات  ي الكثري 
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نو ظهرت بعد ذلك مواقع على االنًتن  ديكنها من األحيان ، مما جعلها حكًرا على الدكاترة وامجامعات ، إال أ

 : ومن بني تلك ادلواقعالقيام بنفس العمل و ي بعض األحيان بدون مقابل ، 

 check for plagiarism    موقع .1

https://www.checkforplagiarism.net/free-checking 

التحق  من أصالتو ، مع كتابة البياانت ىذا ادلوقع يكشف عن االنتحال العلمي ، حيث يتم رفع ادلستند ادلراد 

اخلاص بك والربيد اإللكًتوين لكي ينت إرال تقرير الفحص على الربيد اإللكًتوين بعد االنتهاء من ادلهمة ، 

ويشتمل التقرير اجملاين على النسبة ادلئوية ألصالة ادلستند ، أما لكي حتصل على تقرير مفصل فيجب االشًتاك 

 . ابدلوقع
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وىو يعد واحد من أفضل ادلواقع ادلستخدمة  ي ىذا اجملال ، وديكن من خاللو التحق  من أصالة احملتوى دلا 

لغة مبا فيها اللغة العربية ، ويتم ذلك من خالل نسخ النص مث لصقو مبربع التحق  ، أو عن  190يقرب من 

ة الرابط اخلاص بو ابدلكان ادلخصص لو ، ويستطيع ىذا ادلوقع أيًضا أن يتحق  من طري  رفع ادللف أو كتاب
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غوغل سكوالر الذي يتضمن العديد من ادلقاالت ادلهمة ، ابإلضافة إىل براءات االخًتاع ، وأالراء القانونية ، 

 . والنشرات وكتب جوجل

 

  plagtracker     موقع .3

http://www.plagtracker.com/ 

رة عن أداة جيدة ديكن استخدامها لكشف االنتحال العلمي ، وىي تتسم بواجهتها امجذابة واألنيقة ، وىي عبا

كلمة ،   5000ومن ادلمكن استخدام نسختها اجملانية اليت تساعد على التحق  من النصوص اليت ال تزيد عن 

نتظار حوا ي نصف ساعة حلني إال أنو للحصول على تقرير مفصل جيب إدراج الربيد اإللكًتوين اخلاص بك واال

 . إرسالو للربيد اإللكًتوين
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وىو من األدوات ادلمتازة للتحق  من االنتحال العلمي ، وتقوم تلك األداة بتقسيم النص إىل جمموعة من امجمل 

النسخة اجملانية من تلك األداة على منحك قابلية التحق  ، مث مقارنتها بنتائج حمركات البحث ، كذلك تعمل 
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كلمة ، وذلك من خالل لص  النص ابدلكان ادلخصص لو أو رفع   1000من النصوص اليت ال تتعدى كلماهتا 

 . ادللف الذي يتضمن النص

 

 plagscan  موقع .5

https://www.plagscan.com/en/ 

وحدة جمانية  20ث ، وعندما يتم التسجيل بو فإنو يقوم مبنح وىو من ادلواقع امجيدة للتحق  من أصالة البحو 

 . كلمة  2000ديكن من خالل كل وحدة أن يتم التحصص من نص يبلغ عدد كلماتو 

 

 حتميل الربانمج:
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