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ِب ٘ ٛاالٔزحبي اٌعٍّي؟
ادعبء وبرة ثبٌزأٌيف.



 ٛ٘ٚاسزخذاَ وٍّبد أ ٚافىبس أ ٚأعّبي اٌغيش ٔٚسجٙب ٌغيش طبحجٙب األطٍي سٛاء رُ

رٌه ثمظذ أ ٚثذ ْٚلظذ سٛاء وبٔذ رٍه األعّبي ِٕشٛسح أ ٚغيش ِٕشٛسح ٚسٛاء وبٔذ
ِطجٛعخ أ ٚاٌىزشٔٚيخ.


االٔزحبي اٌعٍّي جشيّخ أدثيخ رسزٛجت اٌعمبة.

ِب خطٛسح االٔزحبي اٌعٍّي؟
االٔزحبي اٌعٍّي ٘ ٛجشيّخ أدثيخ رٙذد سّعخ اٌجبحث ٚاٌّؤسسخ اٌعٍّيخ اٌزي يٕزّي
o
اٌيٙب ٚرؤثش ثبٌسٍت عٍي اٌّجزّع األوبديّي.
o

االٔزحبي اٌعٍّي يعزجش ِٓ أوجش اٌعٛائك أِبَ اٌجبحث ٌىي يزعٍُ ٚيزذسة ٚيظمً

ِٙبسارٗ ٚرخشجٗ ِٓ وِ ٗٔٛفىشاً اٌي أْ يىِ ْٛمٍذاً.
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o

االٔزحبي اٌعٍّي يؤدي اٌي اعبدح رذٚيش ٚعشع أفىبس االخشيٓ د ْٚرطٛيش٘ب أٚ

االػبفخ اٌيٙب ِّب يؤدي اٌي رذ٘ٛس ٚرعطً  ِٓٚثُ رٛلف عٍّيخ اٌجحث اٌعٍّي.
ً٘ ٕ٘بن ٔض لبٔٔٛي يجشَ االٔزحبي اٌعٍّي؟
ثبٌشغُ ِٓ أْ االٔزحبي يعزجش سشلخ في ثعغ اٌّجبالد اال أْ ٘زا اٌّف َٛٙوسشلخ ال
o
يٛجذ ٌٗ ٔض ٚاػح في اٌّجبي اٌمبٔٔٛي.
o

يمع إٌّحً رحذ ؽبئٍخ لبِٔ ْٛخبٌفخ حّبيخ اٌٍّىيخ اٌفىشيخ.

o

يّىٓ ٚطف االٔزحبي اٌعٍّي رحذ طفخ االحزيبي ٚإٌظت عٕذِب يسزعٍّٙب ثبحث

ٌٍحظٛي عٍي دسجخ عٍّيخ أ ٚرشليخ ٌيسذ ِسزحمخ.
o

لذ يزعبًِ ِع االٔزحبي اٌعٍّي عٍي أٔٗ أزٙبن ٌحمٛق اٌٍّىيخ اٌفىشيخ.

ِب ٘ي أٔٛاع األٔزحبي اٌعٍّي اٌعششح األوثش شيٛعب ً؟
االنتحال انعهمي انكامم )(Complete plagiarism
.1
يم َٛاٌجبحث ثٛػع اسّٗ ٚثيبٔبرٗ عٍي ثحث ٌجبحث اخش ٚيم َٛثٕششٖ وّب ٘.ٛ
.2

اننقم انحرفي )(Verbatim Plagiarism

ٔسخ ٌٚظك ٌّمبؽع ا ٚجًّ ِٓ ثحث اخش ،د ْٚاسزخذاَ عالِبد اٌزٕظيض أ ٚاالشبسح اٌي
اٌّظذس األطٍي اٌزي رُ إٌمً ِٕٗ.
.3

انتعاون انغير أخالقي ()Unethical Collaboration

2

ثعغ اٌجبحثيٓ يسزعيٕ ْٛثّشاوض ِزخظظخ (ثّمبثً ِبدي) إلٔجبص اجضاء ِٓ أثحبث ُٙدْٚ
االشبسح اٌي رٌه في اٌجحث إٌّشٛس (وزبثخ اجضاء ِٓ اٌجحث ،عًّ االحظبء ،رذليك ٌغٛي،
رحبٌيً ٌعيٕبد ..... ،اٌخ) ِّب يٛحي اْ ِب رُ ٘ ِٓ ٛعًّ اٌجبحث ٚاألَ غيش رٌه.
 -4االستنساخ )(Replication
ٔشش ٔفس اٌجحث ٚثٕفس اٌزفبطيً في أوثش ِٓ دٚسيخ عٍّيخ (اصدٚاجيخ إٌشش).

 -5اسناد مضهم ()Misleading Attribution
لبئّخ اٌّؤٌفيٓ غيش حميميخ اِب ثإػبفخ اسُ ثبحث ٌُ يىٓ ٌٗ دٚس في اٌعًّ (ِجبٍِخ) ا ٚحزف
اسُ ثبحث وبْ ٌٗ دٚس في اٌعًّ (اصدساء).
 -6تكرار )(Repetitive Research
اسزخذاَ ثيبٔبد ا ٚجذاٚي ا ٚطٛس ا ٚؽشق ثحث ِٓ ثحث أخش دٔ ْٚست رٌه اٌي اٌّؤٌف
االطٍي.
 -7اعادة صياغت غير سهيمت )(Paraphrasing Plagiarism
اعبدح طيبغخ أعّبي اٌغيش ثزجذيً ثعغ اٌىٍّبد أ ٚرشريت ثعغ اٌجًّ في ثحث ٚاعبدح
اسزخذاِٙب في ثحث إٌّزحً حزي ِع االشبسح اٌّشجعيخ ٌٍّظذس.
 -8انتحال ذاتي )(Self-plagiarism
اسزخذاَ اٌجبحث ألجضاء ِٓ ثحثٗ اٌسبثك في ثحثٗ اٌجذيذ د ْٚاالشبسح اٌي رٌه.
 -9مصدر غير صانح )(Invalid Source Plagiarism
3

اسزخذاَ ِظذس غيش طحيح (ِفجشن) ا ٚغيش وبًِ (ٔبلض اٌجيبٔبد اٌجيجٍيٛجشافيخ).
 -10انتحال انمصدر انثانوي )(Secondary Source Plagiarism
اٌحظٛي عٍي اٌّعٍِٛخ ِٓ ِظذس ثبٔٛي ٔٚسجٗ اٌي اٌّظذس االطٍي ٚاغفبي اٌّظذس
اٌثبٔٛي.
ويف يّىٕٕي أْ أرجٕت االٔزحبي اٌعٍّي؟
اٌزخطيؾ اٌجيذ ٌٍجحث.
.1
.2

اٌٛعي ثأٔٛاع االٔزحبي اٌعٍّي اٌّخزٍفخ.

.3

اعبدح طيبغخ سٍيّخ ٌٍفمشاد اٌّمزجسخ ِع روش اٌّظذس ثطشيمخ سٍيّخ.

.4

اٌزذسيت اٌجيذ عٍي اسبٌيت اٌجحث اٌعٍّي.

.5

اسزخذاَ ثشاِج ِطبثمخ إٌظٛص  ٚوشف االٔزحبي لجً اسسبي اٌجحث ٌٍّجٍخ.

ٌّضيذ ِٓ اٌّعٍِٛبد
ِ -1حبػشح ِسّٛعخ عٓ االٔزحبي اٌعٍّي ا.د /يبسش عجذ اٌجٍيً
https://www.youtube.com/watch?v=u7g3FSuhAf8

 -2االٔزحبي اٌعٍّي خطش يٙذد رظٕيف ٚسّعخ اٌجبِعبد اٌّظشيخ ِمبي ثشجىخ اٌؼيبء ا.د/
يبسش عجذ اٌجٍيً

https://diae.net/57873/
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