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 مقدمة:

إنتشر فاآلونة األخرية ظاهرة إخرتاق أصول النزاهة األكادميية وذلك يف كتابة الرسائل العلمية ونشر 

الالحمدودة املتاحة على  البحوث العلمية. ولقد ساعد علي إنتشار تلك الظواهر الثورة املعلوماتية واملعلومات

املدونة شبكات اإلنرتنت وإنشاء ما يعرف باملكتبة اإللكرتونية. وقد إرتئي اجمللس األعلى للجامعات أن يصدر هذه 

لنشر ثقافة التعريف بهذه الظواهر وأشكاهلا وكذلك النسب املقرتحة لالقتباس للعمل بها على مستوى 

وأخريا اإلجراءات التأديبية اخلاصة باإلنتحال العلمي )السرقات العلمية(. اجلامعات املصرية واآلليات اخلاصة بها
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 :مفاهيم

 :اإلختالق 
عمل مقصود لتلفيق بيانات أو نتائج حبث مل يتم إجرائه من األصل والقيام بنشر هذه النتائج امللفقة 

 ومن أمثلة اإلختالق ما يلي:

 دة العينة البحثية.ملء إستبيانات ملقابالت مل تتم من األصل بغرض زيا -1

 إختالق بيانات جملموعة أو أكثر خاصة بتجربة مل تتم يف الواقع. -2

 يف البحوث السريرية: إدراج مكرة سريرية أو أكثر ملرضى وهميني. -3

 :التزييف 
إستبعاد أو إضافة أو تغيري نتائج البحث العلمي للوصول إلي نتيجة مرجوة يرغب فيها الباحث أو 

 دون وجود مربر علمي لذلك ومن أمثلة التزييف ما يلي:اجلهة املمونة للبحث 

 تغيري البيانات لتؤدي إىل نتائج مرجوة غري حقيقية. -1

 تزوير تواريخ وإجراءات يف سجالت الدراسة. -2

 تزييف نتائج التحليل اإلحصائي. -3

إضافة بيانات كاذبة إلي مسودة الورقة البحثية أو الورقة البحثية النشودة للوصول لنتيجة  -4

 وة.مرج

 حتريف مواد أو أساليب الدراسة البحثية يف الورقة البحثية املنشورة. -5

 تزوير مكاملات هاتفية جلمع البيانات يف الدراسات املسحية. -6

 تزييف البيانات يف السرية الذاتية اخلاصة بالباحث واملقدمة إلي اجلهات املعتمدة. -7

 :)اإلنتحال العلمي )السرقات العلمية 

م الكلمات أو العبارات أو األفكار أو أي عمل آلخر منسوب للغري، مبا يف ذلك بعض و إستخدااإلنتحال ه

 احلقائق واإلحصاءات، كما لو كان هو اإلنتاج الفكري الشخصي له.

 بعض أنماط اإلنتحال العلمي )السرقة العلمية(:

 نسب عمل ألي شخص آخر كامال بغري حق للنفس. -1

 جداول أو بيانات من شخص آخر دون موافقة مسبقة منه.إستخدام كلمات أو أفكار أو أشكال أو  -2

 إعطاء معلومات غري صحيحة حول مصدر اإلقتباس. -3

 النسخ احلريف للجمل والفقرات. -4

حذف إسم مؤلف ضمن الفريق البحثي أو إضافة باحث )مل يشارك يف إجراء البحث( من خارج  -5

 فريق العمل.
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 علمية(:ال األنواع الشائعة لإلنتحال العلمي )السرقات

 هناك أمناط خمتلفة من اإلنتحال العلمي وكلها متثل إنتهاكات خطرية للمصداقية األكادميية.

 وفيما يلي أمثلة ألنواع اإلنتحال العلمي األكثر شيوعا هي:

 :)اإلنتحال المباشر )المتعمد 

مقابل كلمة جلزء من عمل شخص آخر، دون إسناد وبدون عالميت  مةاإلنتحال املباشر هو نسخ كل

إقتباس، واإلنتحال املعتمد من عمل شخص آخر ميثل عمال غري أخالقي من الناحية األكادميية، 

 ويستوجب إختاذ إجراءات تأديبية جتاهه.

 :)اإلنتحال غير المباشر )غير المتعمد 
، أو دون جيهل الشخص بأصول اإلستشهاد من مصادره حيدث اإلنتحال غري املتعمد أو املقصود عندما

قصد يعيد صياغة املصدر بإستخدام كلمات مماثلة، أو بناء اجلملة دون إسناد. حيث يظن أنه إذا 

متاحة للجميع علي صفحات اإلنرتنت، فهذا يعين أن ذكر املصدر غري ضروري ويظن كانت املعلومة 

إن عدم  قد املؤلف األصلي للفكرة حقه يف امللكية الفكرية.غيري الصياغة يفخطأ البعض األخر أنه بت

 املعرفة  مبا هية اإلقتباس ال يعفي من املسئولية عن اإلنتحال.

 :اإلنتحال الشخص ي 
ما يقدم صاحب العمل اخلاص به/بها أو خيتلط به أجزاء من األعمال حيدث اإلنتحال الشخصي عند

من مجيع األساتذة املعنيني ودون اإلشارة إلي حبثهم السابقة للشخص، دون احلصول علي إذن مسبق 

 املنشور سابقا.

 آليات ونسب اإلقتباس العلمي:

نظرا إلختالف النسب املقبولة عامليا من اإلقتباس العلمي من جامعة إلي أخري ويف هذا الصدد فإن 

كافة اجلامعات. ويف اجمللس األعلي للجامعات قرر أن تكون نسب اإلقتباس املقبولة عامليا موحدة علي 

من إمجالي العمل  %11هذا الصدد فإن النسبة املقررة واملوحدة لإلقتباس يف اجلامعات املصرية ال تتجاوز 

 يف باب النتائج. %1شريطة أن تكون نسبة اإلقتباس 

يقوم الباحث املتقدم إلعتماد تشكيل جلنة احلكم لرسالة املاجستري / الدكتوراه من السيد أ.د نائب 

ئيس اجلامعة للدراسات العليا، وكذلك عضو هيئة التدريس املتقدم للرتقية لوظيفة استاذ/استاذ ر

مساعر باحلصول علي إفادة من السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث تفيد حالة 

امال أو البحث الة، وذلك بعد عرض األسطوانة املدجمة )املوجود عليها نص الرسالة كاإلقتباس يف الرس

العلمي املقدم للرتقية كامال( علي الربنامج املعتمد من اجمللس األعلي للجامعات لفحص نسبة اإلقتباس 

 واإلنتحال العلمي.

 :اإلجراءات التأديبية الخاصة باإلنتحال )السرقات العلمية(

 ذية.يتم اإلجراءات التأديبية وفقا لقانون اجمللس األعلي للجامعات والئحته التنفي
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