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تقدمي
أصبحت السرقات العلمية ظاهرة كثرية االنتشار يف كثري من
اجملاالت ويف خمتلف األمصار .وللتخفيف من حدة انتشارها
قامت كثري من الدول بسن قوانني صارمة حملاربتها.
وقد ميثل التعليم العايل والبحث العلمي جماال خصبا النتشارها
ألسباب عديدة ،من أمهها االرتفاع الكبري لعدد الطلبة،
وضرورة نشر البحوث للرتقية العلمية ،وهوالشيء الذي دفع
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ابلوزارة الوصية إىل إصدار قرار مهم حيمل رقم  933مؤرخفي
 28يوليو من  ،2016يعرف فيه ابلسرقات العلمية ويقر
بعدد من اإلجراءات الوقائية والعقابية للتصدي هلذه اآلفة.
ويعرف هذا القرار السرقات العلمية على اهنا …:كل عمل
يقوم به الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث
اإلستشفائي اجلامعي أو الباحث الدائم أو كل من يمشارك يف

عمل اثبت لإلنتحال وتزوير النتائج أو غش يف األعمال
العلمية املطالب هبا أو يف أية منشورات علمية او بيداغوجية
أخرى...

كما نص نفس القرار على مجلة من اإلجراءات الردعية حملاربة
السرقة العلمية ويف نفس الوقت أعطى حيزا كبريا للوقاية،مثل
التحسيس والتوعية والتكوين وتعزيز تدابري الرقابة من خالل
أتسيس قاعدة بياانت رقمية …
ولكن رغم مرور أكثر من سنة على صدور هذا القرار ،إال أننا
نرى أن اإلجراءات املتخذة لتطبيقه ما زالت حمتشمة.علما أن
أهم ما يف القرار هو احملور املخصص لتحسيس الطلبة
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واالساتدة ،الذي تنقصه الديناميكية الالزمة لتنفيذه ،بل ميكن
القول انه مت جتاهله وتناسيه من قبل مؤسسات التعليم العايل.
والعطاء دفع جديد لعملية حماربة السرقات العلمية بكل
أشكاهلا والوقاية منها قرر وزير التعليم العايل والبحث العلمي
تنشيط اللجنة الوطنية لألخالقيات اليت ستلعب دورا حامسا
يف الوقاية من هذا الداء.
وقد ارأتينا من جانبنا ،أان وزميلي االستاذ خالد عبد السالم،
مواكبة هذه العملية األخالقيةإبصدار هذا الكتاب خدمة
لالستاذ والطالب بغية منا تسليط الضوء على هذه الظاهرة
وارشادهم إىل كيفية تفاديها.

أ.د خياطي مصطفى
 20سبتمرب 2019
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مقدمة
يتطلب البحث العلمي يف كل جامعات العامل التزام الباحثني
والطلبة مبجموعة من القواعد واألخالقيات العلمية واملهنية .ال
سيما مبدأ االمانة العلمية عند االقتباس واالستشهاد أبفكار و
آراء اآلخرين ،واحرتام امللكية الفكرية للغري ،و مبدأ املصداقية
يف إجراءات البحث ويف األدوات اليت يستعملها للحصول
على البياانت واملعلومات.
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ونظرا النتشار ظاهرة االنتحال العلمي يف الكثري من
اجلامعات اجلزائرية أصبح من الضرورية كإجراء بيداغوجي
وقائي ،إعداد دليل عملي يساعد الطلبة والباحثني على جتنب
كل من شأنه الوقوع يف االنتحال والسرقة ألعمال اآلخرين.
واليت تنجر عنها إجراءات إدارية وقانونية وجزائية ضد كل من
ثبت يف حقه هتمة السرقة واالنتحال العلمي وفق القرار
الوزاري الصادر يف هذا الشأن .ويهدف هذا الدليل إىل:
ـ التعريف بطبيعة االنتحال او السرقة العلمية.
ـ التعريف ابألمانة العلمية.
ـ التعريف أبنواع السرقات العلمية املنتشرة يف جامعاتنا
اجلزائرية.
ـ التعريف ابلسلوكات العملية الدالة على السرقات العلمية.
ـ التعريف خبطورة السرقات العلمية على نوعية النكوين وعلى
مسعة ومكانة الطالب واألستاذ الباحث و هيبة اجلامعة.
ـ التعريف بكيفية جتنب السرقات العلمية.
ـ التعريف ابلتوثيق العلمي وامهيته.
ـ التعريف أبنواع التوثيق العلمي.
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ـ التعريف بطرق التوثيق العلمي كآلية ضامنة لتجنب
السرقات العلمية.

12

الفصل األول:ماهية السرقات العلمية
وأضرارها على المجتمع

رسالة الجامعة

إن رسالة اجلامعة يف أصلها ترتكز على تطوير الكفاءات
والطاقات االبداعية لدى الطلبة واملتعلمني لتوظيفها يف خمتلف
امليادين احلياتية اليت حيتاجها اجملتمع من خالل التدريس
والتكوين وتوفري الظروف والوسائل واإلمكانيات املناسبة
لالستثمار يف العقول البشرية ،إضافة إىل إنتاج املعرفة العلمية
عن طريق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،من خالل
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االلتزام مبجموعة من القيم واألخالقيات اليت ترقى ابإلنسان
إىل مستوى التحضر يف كل سلوكياته العلمية .وملا كان االمر
كذلك احتاجت العمليتني إىل وجود معايري يف عمليات
التقومي والتأهيل للطالب مبنية على تقدير جهده الفعلي
وإمكانياته احلقيقية يف كل ما يكلف به من عمل بيداغوجي
او حبثي.
فهل من املعقول واملقبول أخالقيا وأكادمييا قبول جناح
الطلبة والباحثني ونيلهم الشهادات والرتقيات العلمية استنادا
إىل اعمال وجهود غريهم عن طريق االنتحال والسرقة ؟ إذا
قبلنا العمل بذلك يعين ان اجلامعة اجلزائرية قد احنرفت عن
رسالتها وأصبحت تكرس قيما سلبية تضر بسمعتها ومكانتها
يف اجملتمع ،و هبيبتها وقيمتها بني اجلامعات العاملية.
فالطالب أييت إىل اجلامعة ليس بغرض احلصول على
الشهادات واأللقاب أبي طريقة كانت بل أييت إليها بغرض
التعلم والتكوين وتطوير ذكائه وقدراته العقلية والنفسية
واالجتماعية ليستطيع توظيف ما تعلم يف خمتلف جماالت
حياته ويساهم يف تنمية وتطوير جمتمعه.
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ولن يتحقق له ذلك إال إذا كان ملتزما مبجموعة من القيم
والضوابط األخالقية اليت ترفع من شأنه و قيمته يف التكوين
والبحث العلمي ال سيما االلتزام ابألمانة العلمية والنزاهة
االكادميية.
ماذا نقصد بالسرقة العلمية؟

السرقة العلمية يف أبسط تعاريفها هي :أن يمنسب أي

شخص ،طالب او ابحث لنفسه ،فكرة أو فقرة أو عمل
علمي او حبثي أو بيداغوجي أو أرقام وإحصائيات أو صور و
فيديوهات هي يف احلقيقة من إنتاج وجهد اآلخرين.
ويتضمن املفهوم1 :
ـ تقدمي عمل شخص او أشخاص آخرين على انه عمله
الشخصي.
ـ إدراج يف عمله الشخصي ،اقتباسات من كتب
ومقاالت ،ومواقع االنرتنيت او من مطبوعات وواثئق ،دون
ذكر مصادرها وأصحبها احلقيقيني.
ـ تعديل نص ملؤلف واستبدال كلماته مبرادفات [دون ذكر
املرجع او املصدر األصلي].
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ـ إعادة صياغة فكرة مؤلف معني والتعبري عنها مبفردات
وأسلوب خاص[دون ذكر املرجع او املصدر األصلي].
ـ إدراج صور او خمططات ومنحنيات او بياانت أخرى
دون االشارة إىل مصدرها.
ـ عدم وضع بني قوسني ،او عدم توضيح األفكار
واملفردات اليت اقتبست من مصدر آخر.
ـ النسخ واللصق Copy collerمن مواقع االنرتنيت دون
ذكر مصادرها وأصحاهبا احلقيقيني.

ـ مفاهيم ذات العالقة بالسرقة العلمية

2

1ـ االنتحال العلمي :هو أن يؤجر طالب أو ابحث معني،
شخص آخر لينجز له حبثه او مذكرته .وابلتايل اصبح انتحال
لصفة ابحث.
 2ـ التزوير العلمي :هو التعديل يف معطيات البحث ووسائله
ونتائجه مبا يتالءم وهدف موضوع البحث.
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 3ـ اخليانة العلمية :هي سرقة ما اؤُتن عليه الباحث بغرض
التقييم او التحكيم ،أو التعقيب مث ينسب العمل لنفسه يف

ملتقى او مقالة أو مطبوعة او حبث......
 5ـ التضليل العلمي :هو قبول االنتساب إىل جلنة قراءة أو
جلنة حتكيم يف ملتقى او جملة او عمل بعيد عن إطار
ختصص األستاذ .ويتضمن أيضا انتساب شخص لعمل
علمي [ حبث او مقالة او مداخلة أو كتاب ]..وهو مل يساهم
فيه أبي شيئ .أو انتساب ابحث أو أستاذ للجنة علمية او
جلنة قراءة او جلنة حتكيم يف ملتقى أو جملة علمية دون علمه
ودون مسامهته الفعلية فيها ال من قريب وال من بعيد .كما
يتضمن استخدام الباحث أو األستاذ لعمل سابق له دون
هتميشه يف قائمة املراجع.
 6ـ االبتزاز العلمي :هو االنضمام لعمل علمي( ،مقالة او

حبث او مداخلة او مطبوعة او كتاب) دون املسامهة فيه ،
ابستعمال الدرجة العلمية او املنصب االداري حبجة مسؤوليته
وإشرافه عليه ،او ربط املوافقة على نشر مقال أو قبول

مداخلة إبدراج امسه فيه.
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أشكال السرقة العلمية

ميكن أن تتضمن السرقات العلمية األشكال اآلتية:
1ـ تقدمي عمل شخص معني على انه عملك اخلاص مثل4.
3

ـ نقل نص أو مقال منقول من قبل طالب آخر من جريدة أو
موقع إلكرتوين.
ـ شراء نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير منجز وجاهز
من هيئة أو مؤسسة واعتباره عمال شخصيا.
2ـ نقل مجل أو فقرات دون حتديد مصدرها وأصحاهبا5 .
ـ مثل نقل مقاطع من وثيقة دون وضعها بني قوسني.
ـ استعمال معطيات خاصة دون حتديد مصدرها.
ـ استعمال برهان أو استدالل معني دون ذكر مصادرها
ومراجعها أو أصحاهبا.
ـ استعمال إنتاج فين معني أو إدراج خرائط أو صور أو
منحنيات بيانية أو إحصائيات يف نص أو مقال دون اإلشارة
إىل أصلها وأصحاهبا أو مصادرها وغريها من أمور معرفية أو
رموز ....
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3ـ إعادة صياغة أفكار أو معلومات ( كتغيري املصطلحات و
ذكر املرادفات) من مواد منشورة يف كتب وجمالت أو دراسات
وجرائد أو موقع إلكرتونية دون ذكر أصلها ومصدرها
وأصحاهبا احلقيقيني6.
4ـ نقل كلي أو جزئي ملقال أو نص أو فقرة أو مقطع أو فكرة
أو مصطلح دون ذكر مصدرها وأصحاهبا األصليني7 .
5ـ تغيري كلمة أو بعض الكلمات هلا نفس املعىن أو إعادة
صياغة التعبري يف اجلملة أو الفقرة8 .
6ـ الرتمجة من لغات العامل إىل اللغة اليت يستعملها الطالب أو
الباحث كليا أو جزئيا دون االشارة املصدر.
7ـ استعمال أعمال خاصة سبق وان نشرت أو قدمت أو
عرضت دون اإلشارة إىل ذلك أو ذكر املرجع أو املصدر
األصلي9.
8ـ نقل صور أو فيديوهات أو رسومات و بياانت إحصائية أو
خمططات ومنحنيات بيانية واعتبارها أو انتساهبا لنفسه10.
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9ـ جعل شخص آخر ذو مرتبة علمية أو أكادميية يكتب أو
ينجز لشخص عمال أو حبثا أو تقريرا ،و يعتربه عمال خاصا
به ومن إنتاجه.
 10تلفيق و فربكة املعلومات يف البحث كان يضع الباحث
بياانت من خياله ويصطنعها وكأهنا بياانت للمفحوصني من
أجل توجيه نتائج البحث أو إجناز حبثه يف ظروف قياسية12.
11

 11ـ إدراج الباحث امسه يف البحث أو يدرج أمسه من قبل
الباحث الرئيسي من اجل املساعدة يف نشر البحث كونه
ابحثا معروفا يؤثر وجود امسه يف نشر البحث رغم انه مل يعمل
أو يبذل أي جمهود فيه.
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نماذجللسرقات العلمية في الجامعات الجزائرية

أـ سرقة وانتحال البحوث واألعمال اجلاهزة الفردية واجلماعية
اليت يكلف هبا الطلبة يف األعمال املوجهةTDأو األعمال
التطبيقية TPعلى مستوى الليسانس أو املاسرت.
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ب ـسرقة مذكرات التخرج ،يف كل املستوايت (الليسانس
واملاسرت واملاجستري والدكتوراه).
ج ـ سرقة احملاضرات و املطبوعات البيداغوجية ابلنسبة
لألساتذة اجلامعيني قصد التأهيل اجلامعي.
د ـ سرقة أعمال البحث العلمي يف إطار فرق
البحث  CNEPRUأو.PNR
ه ـ سرقة املقاالت العلمية اليت تنشر يف اجملالت العلمية.
وـ سرقة فصول وحماور من الكتب واملؤلفات العلمية.
زـ سرقة املداخالت يف امللتقيات والندوات الوطنية والدولية.
حـ إدراج أمساء أساتذة أو طلبة ضمن مقاالت أو مداخالت
يف ملتقيات أو ندوات علمية أو أي عمل آخر حتت مسمى
األعمال املشرتكة بينما هي أعماال فردية لطالب أو أساتذ.
ك ـ إدراج أمساء أعضاء يف جلان علمية جملالت وملتقيات دون
علم أصحاهبا وال استشارهتم يف املوضوع.
ل ـ تكليف الطلبة يف األعمال املوجهة إبجناز حبوث كأعمال
شخصية لتمستعمل يف الفصول النظرية لرسائل يف الدكتوراه أو
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يف مشاريع البحث املعتمدة أو تقدميها كمداخالت يف
ملتقيات وطنية أو دولية.
م ـ إعادة تقدمي الطالب لنفس العمل الذيسبق وان انقشه يف
مستوايت سابقة على انه عمل جديد مع تغيري عنوان العمل
واملشرف( .مذكرة الليسانس يقدمها يف املاسرت او املاجستري
او هذه األخرية يقدمها يف الدكتوراه)
لماذا تُمنعالسرقة العلمية؟

تعترب السرقة العلمية سلوكا ممنوعا أخالقيا وقانونيا واداراي
لالعتبارات اآلتية:
1ـ ألنه تصرف مصنف ضمن األخطاء املهنية اليت يعاقب
عليها القانون ،طبقا للمراسيم التنفيذية والقوانني السارية
املفعول السيما ،املرسوم التنفيذي رقم  235- 98الصادر يف
 17أوت  1998املعدل واملتمم للمرسم رقم  544-83املؤرح يف
 17سبتمرب  1983املتضمن القانون األساسي للجامعة يف
مادته رقم  88الذي ينص بصراحة على أنه :كل تصرف أو
حماولة انتحال أو تزوير يف النتائج أو غش له صلة ابألعمال
العلمية املطالب هبا يف األطروحة واملثبتة قانوان أثناء املناقشة أو
22

يعرض صاحبه إىل إبطال املناقشة أو سحب اللقب
بعدها ّ ،
احلائز عليه دون املساس ابلعقوابت املنصوص عليها يف
التشريع والتنظيم املعمول هبما( اجلريدة الرمسية رقم  60املؤرخة
يف  19أوت  1998ص  ،)23و املرسوم التنفيذي رقم -08
 130املؤرخ يف  03ماي  2008واملتضمن القانون املتعلق
ابلبحث العلمي ،يف الفصل الثامن اخلاص ابلتأديب ،يف املادة
رقم  24اليت تنص بصراحة على أنه " :زيـادة عـلى أحـكـام
املواد  178إىل  181من األمــر رقم  06 – 03املــؤرخ يف 19
جـ ـم ــادى ال ـث ــانـ ـي ـ ــة عــام  1427املوافــق لـ  15يـول ـيــو سـنة
 2006واملــذكــور أعــاله ،وتـطـبـيـقـا ألحـكـام املادة
مـنه،يـعـت ـبـر خـطـأ مـهـنـيـا من ال ـ ــدرج ـ ــة الـ ـ ـرابـ ـ ـع ـ ـ ــة ( )4قـ ـ ـيـ ـ ــام
األس ـ ــاتـ ــذة ال ـ ـبـ ــاحـ ــثينو مـشـاركـتـهم يف عـمل ثـابت
لالن ـ ـتـ ـحـ ـ ــال وتـ ــزوي ـ ــر ال ـ ـن ـ ـت ــائـج أو غــش يف األع ـ ـم ـ ــال
182

الـع ـلـم ـيـة امل ـطـالب ب ـهـا يف رســائل الـدك ـتـوراه أو يف أي
منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى (.اجلريدة الرمسية العدد
رقم  23املؤرخ يف  4ماي  2008للجمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية ص .)21
23

2ـ ألنه يرتبط ايضا ابلنزاهة االكادميية وأخالقيات البحث
العلمي طبقا مليثاق األخالقيات واآلداب اجلامعية الصادر
سنة  2010الذي ينص بوضوح يف الباب الثاين اخلاص
ابحلقوق وااللتزامات احملور رقم  2-1املعْنـ َون التزامات األستاذ
م
الباحث صفحة رقم  6أنه ":من املهام اليت يضطلع هبا
األستاذ الباحث ":احرتام أعمال البحث اخلاصة بزمالئه
اجلامعيني وابلطلبة ،وذكر أمساء املؤلفني .وعليه ،فإن
السرقات العلمية ،تعد من األخطاء اجلسيمة غري املربرة
اليت ميكن أن تؤدي إىل الطرد".

4ـألنه يرتبط ابنتهاك حق امللكية الفكرية لآلخرين طبقا
حملتوى األمر رقم -05-03 :املؤرخ يف  19جويلية 2003
واملتعلق حبقوق امللكية الفكرية واحلقوق اجملاورة ،الذي قد
يعرض أصحاهبا للمتابعات القضائية واجلزائية.
5ـ كما أنه اصبح اليوم حمل حماربةإداراي وقانونيا بشكل رمسي
من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ابجلزائر ،بقرار

وزاري حيمل رقم 933واملؤرخ يف  28جويلية ،2016واحملدد
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للقواعد املتعلقة ابلوقاية من السرقات العلمية
ومكافحتها.والذي له أثر رجعي لكل اآلعمال املنجزة.
أضرار السرقات العلمية

إن سلوك السرقة العلمية جيعل الطالب واألستاذ واجلامعة
يتضررون منها بشكل مباشر وغري مباشر أخالقيا وعلميا
ومهنيا .ومن أهل هذه األضرار ما أييت:
1ـ أضرارها على الطالب والباحث

ـ أهنا تقلل من قيمة الطالب او الباحث الذي تورط فيها.
ـ أهنا جتعله ال يتعلم وال يستفيد من املعارف واملعلومات
اليت سرقها.
ـ أهنا جتعل تكوينه ومستواه ضعيفا وأداؤه رديئا.
ـ أهنا تشكك يف مصداقية الشهادة او الرتقية اليت يتحصل
عليها.
ـ تشعره ابلنقص وعدم الثقة ابلنفس ،لكونه ال يستطيع
انتاج أفكار خاصة ،وال إجناز عمل ابالعتماد على الذات.
ـ تشعره ابالرتباك واخلوف ،لتعاظم الشعور ابلذنب لديه.
25

ـ أهنا تعرضه إىل إجراءات إدارية وقانونية ردعية قد تسحب
منه الشهادة أو الرتقية او حيال على القضاء الختاذ اجراءات
جزائية.
ـ أهنا تعيق تطور التفكري وروح النقد الذي يفرتض ان تنميه
عملية التكوين اجلامعي فيه [ترمجة خاصة بتصرف]14.
2ـ أضرارها على اجلامعة

ـ اهنا تعيق حتقيق مهام أساسية للجامعة وهو تكوين الطلبة
وتقييم كفاءاهتم وانتاجاهتم العلمية الشخصية.15
ـ أهنا تسيء لسمعة ومكانة اجلامعة اجلزائرية وطنيا ودوليا.
ـ أهنا تقلل من قيمة الشهادات العلمية اليت ُتنحها
اجلامعات اجلزائرية.
ـ أهنا تكرس الرداءة وتضعف املستوى التكويين والبحثي يف
اجلامعات اجلزائرية.
3ـ أضرارها على اجملتمع

ـ جيعل اداء املتخرجني يف املؤسسات اخلدمية واالقتصادية
واالجتماعية رديئا.
26

ـ جتعل العائد االقتصادي للتكوين اجلامعي ضعيفا نتيجة
لضعف املستوى املعريف واألدائي للمتخرجني.
ـ تعرقل وترية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ـ تساهم يف تفشي قيم التحايل والتزوير والغش يف كل
جماالت حياة اجملتمع.
ـ تكرس الرداءة يف املمارسات اليومية للمجتمع.
فوائد األمانة العلمية

تتمثل فوائد االلتزام ابألمانة العلمية وجتنب كل أشكال
السرقات العلمية يف:
ـ تعزز روح الفضولية لدى الطالب والباحث.
ـ تعزز روح الثقة ابلنفس لدى الطالب والباحث أكثر فأكثر
ـ تشعره ابالفتخار واالعتزاز عند إجناز أعمال أصلية وحصرية
جبهده اخلاص ذات قيمة علمية.
ـ جيعله يتعلم كيفية اقتباس املعلومات و توظيفها يف خمتلف
السياقات والوضعيات العلمية مبهارة عالية.
ـ جتعله يستفيد من كل ما يطالعه ويقرأءه ويقتبسه من
االخرين.
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ـ جتعله يتعلم تطبيق قواعد التوثيق والبحث العلمي ،والتأليف
والتحرير بطريقته وأسلوبه اخلاص للمعارف والعلوم.
ـ جتعله يتعلم املناقشه و التفكري والتحليل والرتكيب واالستنتاج
والتعبري بلغته و طريقته اخلاصة مما ينمي ذكاءه وقدراته العقلية
العليا.
ـ جتعل الطالب والباحث يتعلم ذكر املصادر واملراجع والواثق
املستعملة بطريقة صحيحة.
ـ جتعله حمل ثقة من قبل احمليطني به يف تقليد وحتمل
املسؤوليات واملهمات العلمية واإلدارية املختلفة.
ـ جتعله يعرتف بفضل من سبقه من الباحثني والعلماء يف
البحث واإلنتاج العلمي واملعريف وال يبخس حقهم.
ـ جتعله أمينا على حقوق التأليف للغري يف كل اعماله وكتاابته
وإنتاجاته العلمية والفكرية واألدبية.
هل توثيق االقتباساتيعتبر سرقة علمية؟

جمرد توثيق وذكر مصادر وأصحاب املعلومات أو البياانت او
الصور او أي شيء مت اقتباسه وفق قواعد التوثيق املتعارف
عليها دوليا يف كل مراجع املنهجية ،ال يعترب سرقة علمية.
28
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الفصل الثاين :كيف تتجنب السرقات
العلمية؟

لتجنب السرقات العلمية يستلزم من كل طالب او ابحث
االلتزام بقواعد التوثيق العلمية املعتمدة دوليا فقط.
تعريف التوثيق العلمي:من مرادفاته ،املستندات ،البيبليوغرافيا
.bibliographie
30

La

ونقصد به املستندات العلمية اليت يستعني هبا الطالب او
الباحث الجناز عمله العلمي او البييداغوجي كالكتاب واملقال
و البحث العلمي ،والتقرير ،واملذكرة والرسالة والبياانت
واالحصائيات واألرقام والصور والفيديوهات ونتائج علمية
كمية وكيفية مدرجة يف دراسات أو جمالت علمية حمكمة.
أنتجها الغري ،واليت تصنف ملكا فكراي هلم أخالقيا وقانونيا
وإداراي.

أمهية التوثيق العلمي

ويستخدم الباحثون املصادر واملراجع ألمهيتها من حيث اهنا
16

ُتكنه من :
ـ معرفة ما مت التوصل إليه من قبل.
ـ توثيق نتائج اعمال من سبقوه.
ـ االعرتاف االخالقي واألكادميي مبن سبقوه.
ـ االنطالق من حيث انتهوا إليه.
ـ" التفاعل مع أفكار وطروحات الباحثني السابقني لتوليد
أفكار جديدة".
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ـ "جتميع خمتلف اآلراء حول الظاهرة املدروسة لتمحيصها
ومقرنتها ومناقشتها واستخالص جوانب القوة وجوانب
17

الضعف فيها".
ـ العمل على تقدمي إضافات ملا مت التوصل إليه.
مصادر التوثيق يف البحث العلمي

هناك عدة مصادر للتوثيق ميكن االستعانة هبا يف البحث
العلمي او العمل البيداغوجي وهي كما أييت:
1ـ األعمال العلمية :وهي تعترب كل البحوث والدراسات

العلمية السابقة اجلادة ،اليت انتجت بطريقة منهجية وعملية
وخضعت لتحكيم وخربة من قبل متخصصني يف املوضوع،
18
وتتمثل يف األنواع اآلتية:
ـ األطروحة.
ـ املذكرة.
ـ املقال.
ـ الدراسة والبحث امليداين.
ـ ورقة عمل حمكمة مبعايري علمية مقدمة مللتقى علمي وطين
او دويل.
32

2ـ الكتب :وتنقسم حسب املختصني يف منهجية البحث
العلمي إىل نوعني ومها:

19

أ ـ كتب املصادر :وهي أمهات الكتب اليت وردت فيها

املعلومات العلمية ألول مرة يف عهد الظاهرة املدروسة ،ومل
تعتمد على غريها .مثال :القرآن الكرمي ،السنة النبوية ،مقدمة

ابن خلدون ...ألفية بن مالك ....وغريها.
ب ـ كتب املراجع :وهي الكتب اليت اعتمدت على غريها

من الكتب واملراجع حول موضوع الظاهرة او الدراسة .وهي

تلك املتداولة ،مثل تلك اليت اعتمدان عليها حنن يف اجناز
دليلنا هذا.
3ـ اجملالت العلمية احملكمة:وهي كل اجملالت العلمية اليت

تصدرعنمؤسسات جامعية حكومية او خاصة تتوفر على جلنة
قراءة ذات مصداقية ،وختضع كل ما ينشر فيها للتحكيم من
قبل متخصصني وفق معايري النشر العلمي املتعارف عليه
20
دوليا.

4ـ البحوث اجلامعية:وهي كل االعمال العلمية اليت اجنزها
طلبة الدراسات العليا يف مستوايت املاسرت واملاجستري
33

والدكتوراه وفق قواعد البحث العلمي ،وخضعت للخربة
21
واملناقشة من قبل جلان متخصصة.
5ـ مواقع األنرتنيت :وهي متعددة ومتنوعة ،بعضها مراقب

ومعروف اهلوية من حيث مصداقية املعلومات وصحتها
وبعضها االخر غري مراقب ومعلوماته غري موثوق فيها .لذلك
على الطالب والباحث الرجوع إىل مواقع االنرتنيت الرمسية
واملعروفة هويتها وموثوق يف معلوماهتا ال سيما:
ـ مواقع اهليئات العلمية الرمسية العمومية واخلاصة.
ـ مواقع اجملالت العلمية االكادميية العمومية و اخلاصة.
ـ مواقع املؤسسات الرمسية العمومية واخلاصة
ويتجنب كل طالب وابحث املواقع غري الرمسية وغري املوثوق
فيها مثل :املنتدايت ،صفحات التواصل االجتماعي ،واملواقع
اليت ال يعرف أصحاهبا وال هوايهتم احلقيقية وخاصة إذا كانت
غري علمية وال اكادميية...............

6ـ الواثئق الرمسية :وتشمل التقارير واملطبوعات واألدلة
والربامج الرمسية اليت تصدر عن خمتلف املؤسسات
واهليئااتلعمومية او اخلاصة حول خمتلف القضااي والظواهر اليت
34

تعنيها .مثل :التقارير  -األدلة أو املطبوعات اخلاصة
ابلشركات الصناعية والتجارية واملؤسسات االمنية واإلدارية
والقضائية اليت تتضمن إحصائيات وأرقام وصور ومعلومات
متنوعة موثوقة فيها ...وغريها.
7ـ مراجع اإلستئناس:وتشمل كل الوسائل السمعية البصرية

وأشرطة وأقراص تسجيل تلفزيونية او إذاعية واجلرائد واجملالت
العامة ،اليت يستعني هبا الباحث عند الضرورة فقط،يف حالة

تعذر احلصول على املعلومات املطلوبة من املصادر
واملراجع العلمية االكادميية السالفة الذكر.
طرق التوثيق العلمي
هناك عدة طرق للتوثيق املعتمدة عامليا ،حيتاج الباحث او
الطالب فقط إىل اعتماد واحدة منها واتباع خطواهتا بدقة
ووضوح كما هي دون خلط او مزج بينها.يعين( :ال يقبل
منهجيا اعتماد طريقتني يف التوثيق عند اجناز حبث علمي او
مقال ما)
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أهم طرق التوثيق املعروفة عامليا
يف برانمج وورد يف خانة املراجع Référencesوبعدها يضغط
على ايقونة  insert citationوخيتار منها  styleجيد
هناك عدة أساليب يف التوثيق من أمهها :طريقة شيكاغو،
طريقة هارفارد ،طريقة اجلمعية اآلمريكية لعلم النفس
APAوطريقيت ايزو وغريها ...فيختار واحدة منها يف كل حبثه
من خالل الضغط على ايقونة  add new sourceعندما
يكون مرجعا جديدا او ابلضغط على ايقونة add
 newplaceholderعندما يكون مرجع سابق مت استعماله
يظهر يف االختيارات للضغط عليه ابضفة رقم الصفحة ان
كانت خمتلفة.
وهي طرق للتوثيق االلكرتوين ،تسهل للطالب أوالباحث
جتنب اخللط بني خمتلف الطرق ويف نفس الوقت تيسر له
عملية التوثيق بشكل صحيح .لتمعلم التوثيق الكرتونيا ميكن
الرجوع إىل دروس تطبيقية يف اليوتيب أو يف اآلنرتنيت.
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أنواع التوثيق العلمي
هناك عدة أنواع يف التوثيق العلمي وهي كما أييت:
Iـ االقتباس :االقتباس هو عملية نقل نص او فكرة او

جمموعة افكار او براهني او أرقام أو إحصائيات او معادالت
او قوانني او صور او جداول من انتاج الغري لتوظيفهايف تربير

مقاربة معينة او لالستدالل عن صحة نتيجة علمية او معلومة
او للمقارنة او نفي نتيجة علمية معينة.
وختضع عملية االقتباس إىل أربع معايري أو مبادئ وهي22:
أـ األمانة العلمية :يعين ان يلتزم الطالب او الباحث بذكر
املرجع الذي اقتبس منه بشكل صحيح.
ب ـ الدقة وعدم تشويه املعىن :يعين ان حيافظ على املعىن
األصلي للفكرة املقتبسة وال حيرفه وال يشوهه أبي شكل كان.
فقد حتذف او تنسى كلمة يف االقتباس تغري معىن كل اجلملة.
ج ـ املوضوعية :يعين ذلك ان ال يقتصر الباحث او الطالب
يف االقتباس على كل ما يوافق او يؤيد مواقفه وآرائه ويهمل

وجهات النظر االخرى املختلفة معه .بل عليه بعرض كل ما
توصل إليه من سبقوه املؤيد واملعارضة ويناقشها مبوضوعية.
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د ـ االعتدال يف االقتباس:حيث ال يكون البحث او العمل

العلمي جمرد اقتباسات وعرض لوجهات نظر االخرين دون أن
يظهر فيه جهد ومسامهة الباحث او الطالبمن خالل التحليل
واملناقشة والنقد والتقومي واإلضافة يف كل ما يقتبسه ويعرضه.
ولالقتباس نوعني رئيسيني ومها23 :
أ ـ االقتباس املباشر :وهو نقلللنص او املعلوماتكما هي
من مصدرها دون تعديل وال تغيري لغوي او حنوي او يف
البناء .وهذا النوع يوضع عموما :بني شولتني
»  « ……….مع ضرورة ذكر املرجع يف اهلامش .أو ذكر
(اسم املؤلف والسنة والصفحة [بعد الشولة الثانية مباشرة
وذكر تفاصيل املرجع يف قائمة املراجع] ،حسب الطريقة اليت
يتبعها الباحث او الطالب يف التوثيق.
مثال عن االقتباس املباشر( النقل احلريف):

» يعين التوثيق إثبات مصادر املعلومات وإرجاعها إىل أصحاهبا توخياً
لألمانة العلمية،واعرتافاً جبمهد اآلخرين وحقوقهم العلمية،لذا ال بم ّد من
تثبيت املراجع اليت تعود إليها يف حبثك داخل النص )(Textوذلك
بتثبيت عائلة املؤلف واتريخ املرجع الذي رجعت إليه؛ألن ذلك محيدد
املصدر)(Sourceللقارئني وجيعلهم قادرين على حتديد موقع مرجع
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املعلومات يف قائمة املراجع ) (References Listيف هناية

البحث«24

حجم وحدود االقتباس و كيفية التعامل معه

ـ يف حالة ما إذا كان االقتباس لنص مل يتجاوز أربع أسطر
يدمج ضمن منت البحث كما هو ابلنسبة للمثال السابق.

ـ ويف حالة ما إذا كان االقتباس أكثر من أربعة اسطر فإن
النص املقتبس يكتب خبط اصغر ويبدأ النص بعد مخس
مسافات وينتهي خبمس مسافات من هناية االسطر وبسطر
فارغ قبل وبعد ويوضع على شكل فقرة مستقلة وفق املثال
اآليت:
مثال:
ترك سطر فارغ ...................
25

" قائمة املراجع هي القائمة اليت تضم الكتب والنشرات واملقاالت اليت
رجع إليها الباحث فعالً يف دراسته،وتظهر قائمة املراجع يف هناية
البحث أو الكتاب،وتمعترب وثيقة تزود مبعلومات ضرورية لتحديد
واسرتجاع أي مرجع،وعلى الباحث أن خيتار مراجعه حبصافة
ضمن يف قائمة املراجع فقط املراجع اليت امستمخدمت
وحكمة،وأن يم ّ
فعالً يف البحث واإلعداد.لذا فإن كل مرجع يظهر يف قائمة املراجع
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البم ّد أن يكون قد أمستمخدم يف املنت،وكذلك فإن كل مرجع يرد يف
املنت،البم ّد وأن يظهر يف قائمة املراجع".
ترك سطر فارغ ......................

ـ ويف حالة ما إذا كان االقتباس ألكثر من نصف الصفحة
للمرة الواحدة ،هنا يستوجب على الطالب او الباحث إعادة
النص املقتبس أبسلوبه اخلاص يف التعبري مع ضرورة احلفاظ
على معىن األفكار املقتبسة.
ـ ويف حالة ما إذا أدخل الطالب او الباحث تعديالت على
النص املقتبس أبقل من سطر ،عليه ان يضعها بني معقودتني
[.].......
ـ أما يف حالة إذا كانت االضافة اكثر من سطر ،فإنه يضع
الزايدة يف اهلامش26.
ـ ويف حالة االقتباس من القرآن الكرمي او األحاديث النبوية
فيطلب من الطالب او الباحث وضعها بني قوسني مزدوجتني
كبريتني (( .))........
ـ يف حالة كان االقتباس من صفحة واحدة :توضع رقم
الصفحة مثل ( ص27 )120
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ـ ويف حالة نقل من صفحتني متتاليتني توضع الصيغة االتية:
( ص ص )121-120
ب ـ االقتباس غري املباشر أو اقتباس املضمون :وهو نقل
لنص او أفكار او معلومات علمية لكنها مصاغة أبسلوب
الطالب أو الباحث ومفرداته وأسلوبه اخلاص دون املساس
ابملعىن األصلي للفكرة املقتبسة .وهنا ال يوضع النص او

الفكرة بني شولتني ،بل يكفي ذكر املرجع (اسم املؤلف
والسنة والصفحة فقط).
مثال عن االقتباس غري املباشر:يعرف التوثيق انه أتكيد ملصارد
املعلومات ونسبها ألهلها حفاظا على حقوقهم املعنوية واعرتافا
مبلكيتهم الفكرية وسبقهم العلمي يف ذلك عن طريق ذكر االسم
العائلي للمؤلف وسنة املرجع.

( .(APA,2003,2007ويراعي يف ذلك ضرورة عدم االخالل
ابملعىن العام للفكرة املقتبسة.

وهناك من اضاف ثالث أنواع من االقتباسات وهي:

28

أ ـ االقتباس املتقطع :وهو االقتباس الذي حيذف فيه بعض
الكلمات غري الضرورية يف سياق النص او املوضوع فقد يكون
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احلذف يف املقدمة او يف الوسط او يف آخر النص ،على ان
ال يؤثر ذلك يف املعىن العام للفكرة أيضا
مثل عن االقتباس املتقطع:

29

أ ـ يف حالة كان احلذف أقل من سطرين كل مرة توضع
ثالث نقاط فقط:
كن ممالحظة املراجع عند قراءة ال مكتب املختلفة ،والبحوث
" ...ممي م
م
املنشورة يف اجملالت العلمية املختلفة سواء حملية أو عاملية ،وال نستطيع
تفضيل طريقة عن أمخرى،ولكن ال بم ّد للباحث من االلتزام بطريقة
محمددة عند كتابة حبثه  ،...وعدم التنقل من طريقة ألمخرى يف التوثيق
 ،...ومن اجلدير ابلذكر أن اجملالت العلمية قد توصي إبتباع طريقة
محمددة كأحد شروط النشر فيها "...

ب ـيف حالة كان احلذف اكثر من سطرين كل مرة فإنه يوضع
سطر من النقاط مكان الشيء احملذوف
ج ـ يف حالة تغيري جزء من املادة املقتبسة سواء كان
تصحيحا او إضافةيوضع بني املعقوفتني [ ].....لإلشارة
والتوضيح ان ما هو موجود بني هاتفني املعقوفتني ليس له
عالقة ابلنص األصلي املقتبس.
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IIـ االشارة إىل اهلوامش :footnotesواهلامش هو اجلزء

املخصص يف أسفل الصفحة ويفصل عموما خبط أفقي.

ويكتب خبط مقياس  10بنفس نوع خط التحرير دون تثخني
ويكون الرتقيم بشكل متتايل حسب الفصول أو مستقال يف
كل صفحة30.ابعتماد برانمج وورد عن طريق الضغط على
ايقونة  Référencesمث الضغط على خانة  AB¹مث ansert
footnoteليدرج املرجع وفقطريقة التوثيق اليت اختارها الباحث
او الطالب.
وتتضمن اهلوامش أربع انواع وهي:
أـ هوامش احملتوى:وهي مضمون األفكار اليت يضعها الباحث يف
اهلامش توضيح الفكرة املراد تقدميها  ،لتعذر عرضها يف املنت خوفا من
تشتت تركيز القرئ وفقدان املعىن.

ب ـ هوامش املراجع:وهي االحاالت للمراجع اليت مت االقتباس منها
أفكار او فقرات او صور او احصائيات او معلومات.

ج ـ هوامش االحالة :وهي احالة الباحث إىل األفكار او املراجع اليت

قد تتطلب االستزادة والتعمق يف تفاصيلهاأكثر ،هلا عالقة مبا
يناقشه او يعرضه يف منت حبثه او مقاله .فيشري يف اهلامش
للتوسع يف ذلك راجع(........ذكر املرجع والصفحة).
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د ـ هوامش االعرتاف:وهو الباحث او الطالب بفضل ابحث آخر او
مساعد له على ما قدمه من جهود الجناز حبثه .كان يقول عند حتليل
ومناقشه فكرة معينة [:وهنا انوه ابلدور الذي قام به فالن يف مساعديت
على جلب املعلومات او البياانت أو يف التسهيل الجراء مقابالت او
دراسيت امليدانية وغري ذلك من ]...

مبعىن أن اهلوامش يدون فيهاالباحث:
ـ االشارة إىل املصدر او املرجع املقتبس منه.
ـ االشارة إىل مصادر ومراجع إضافية للتعمق يف الفهم.
ـ شرح مصطلح أو فكرة او تعريف معني او ترمجة.
ـ االحالة لصفحة سابقة يف البحث وغريها من
االستعماالت.
IIIـ االشارة إىل املصادر :تتم االشارة إىل املصادر واملراجع
وفق ثالث طرق رئيسية يف البحوث العلمية وهي:
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1ـ " الرتقيم املتسلسل لكل املصادر يف مجيع صفحات
البحث وجتميعها يف هناية البحث حسب ترتيبها يف املنت".
مثال " :يعتمد نظام هارفارد على التوثيق ممباشرةً داخل النص

بعد انتهاء النص املقتبس وذلك بوضع عائلة املؤلف متبوع ابلسنة بني
م
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قوسني"( )1وقد طمّور هذا النظام يف جامعة هارفارد عام  1930ممث
يمعاد ترتيب مجيع املراجع املستخدمة هجائياً يف قائمة املراجع(")2
م

 2ـ الرتتيب املتسلسل لكل صفحة مع ذكر املصادر يف
أسفل الصفحة نفسها على اهلامش .كما هو معمول فيه يف
هذا الدليل .حيث توضع للفقرة املقتبسة رقما ،مث يذكر اسم

املؤلف او املؤلفني وعنوان الكتاب والسنة و الطبعة ودار
النشر والبلد ورقم الصفحة يف اهلامش.
3ـ طريقة مجعية علم النفس االمريكية  APAوفيها يتم وضع
االسم العائلي للمؤلف والسنة والصفحة يف هناية كل اقتباس
بني قوسني يف منت البحث (يعين مرفق ابلفقرة املقتبسة
مباشرة) .مثل ( رحبي مصطفى 1999ص .)204
القواعد العامة لإلحالة إىل املصادر واملراجع حسب
APAاالصدار السادس :2010
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ـ " القاعدة العامة هي االشارة يف النص إىل أي مؤلف واتريخ
أي وثيقة مذكورة.
ـ وكل وثيقة مذكورة يف منت البحث ،جيب ان توجد يف قائمة
املراجع يف آخر البحث او العمل.
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ـ ميكن تناول االحاالت بثالث طرق خمتلفة وهي:
أ ـ نضع بني قوسني (اسم املؤلف ،والسنة) (
)Khiati,2014
ب ـ اسم املؤلف يف النص والتاريخ بني قوسني  ،خالد
(.)2016
ج ـ اسم املؤلف والسنة يوضعان مباشرة يف منت النص.
كتب خياطي سنة  2014يف كتابه عن أمراض األطفال...
د ـ ال نعيد كتابة التاريخ يف نفس النص او الفقرة إذا
كانت االحالة لنفس املرجع او املصدر.
هـ ـ جيب ذكر لقب املؤلف وليس امسه.
وـ يف حالة وجود نفس االسم ملؤلفني جيب التمييز بينهما،
ابالسم الثاين حىت ولو كانت مراجعهما يف تواريخ خمتلفة مثل
سيغموند فرويد وأان فرويد يف املثال اآليتS. Freud (1928) :
 [ "affirmait que (...), alors que pour A. Freud (1949) .ترمجة
خاصة]

املعلومات الواجب ذكرها عند كل اقتباس
1ـ يف حالة االقتباس من كتاب

فاملعلومات الواجب ذكرها هي:
46
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ـ " اسم املؤلف او املؤلفني االخرين واملرتجم او احملرر ،العنوان
الكامل للكتاب الرئيس والفرعي إن وجد [ يكون خبط مثخن
ومميز عند البعض] ،رقم [اجلزء إن وجد] و الطبعة ،مكان
النشر واملدينة اليت نشر فيها ،الناشر و املوزع ،السنة واتريخ
النشر ،الصفحة اليت اقتبس منها .ويف حالة عدم وجود سنة
تكتب عبارة ( دون سنة).
ـ تدون يف اهلامش (أسفل الصفحة أو يف هناية كل فصل أو
يف هناية البحث حسب الطريقة اليت خيتارها الباحث او
الطالب).
مثال عن كتاب ملؤلف واحد:عاصم حممد األعرجي،

الوجيز يف مناهج البحث العلمي:منظور إداري
معاصر.األردن،عمان:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
( ،)1995ص .....
ـ عبد السالم خالد ،الطفل وتعلم اللغة،دار التنوير ابجلزائر،
( )2014ص................

مثال عن كتاب ملؤلفني:مىن أمحد األزهري،مصطفى حسني
ابهي.أصول البحث العلمي يف البحوث الرتبوية والنفسية
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واالجتماعية والرايضية.مجهورية مصر العربية،القاهرة:مركز
الكتاب للنشر( )2000ص.....
مثال عن كتاب ألكثر من مؤلف :عندما يذكر املرجع ألول مرة

تذكر امساء مجيع املؤلفني مثل :حممد عبيدات،حممد أبو نصار،عقلة
مبيضني ،منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات ،دار

وائل للنشر عمان االردن  )1999(،ص .200
ـ وعندما يذكر نفس املرجع لعدة مرات يف البحث يذكر اسم املؤلف
األول مث كتبت كلمة وآخرون مث توضع ثالث نقاط  ...بعدها بني
قوسني كما هو ابلنسبة لطريقة مجعية علم النفس االمريكية مثال(
حممد عبيدات (  )1999وآخرون)...
أو يكتب اسم املؤلف األول وتوضع ثالث نقاط مث تكتب كلمة
وآخرون بني معقوفتني مثل :حممد عبيدات  [...وآخرون].

ـ ويف حالة اعتماد طريقة اجلمعية األمريكية لعلم النفس يذكر
امسي املؤلفني مث تذكر السنة والصفحة بني قوسني مثال:
ويذكر عوده وملكاوي(  1978ص ص  )86-85أن ....
كتاب مرتجم :يتم فيه ذكر اسم املؤلف او املؤلفني عنوان

الكتاب ،مكان النشر والبلد ،دار النشر والسنة مث الصفحة.
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مثال :كوستا  ،آرثر  . )1998( .استخدام (امليتامعرفة) التفكري يف

التفكري  :كعملية وسيطة  .ترمجة  :صفاء األعسر  ،يف تعليم من أجل
التفكري  ،القاهرة  :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ( )1998ص ص
76-65

وتوثيق كتاب مرتجم بطريقة اجلمعية االمريكية لعلم

النفس :يتم فيه ذكر اتريخ العمل األصلي مث اتريخ العمل
املرتجم مثال :ذكر كروشانك ( .)1993/1981

34

مالحظات هامة:
ـ إذا كان الكتاب ألربعة مؤلفني  ،يذكر املؤلف األول فقط
متبوعا بثالث نقاط وكلمة آخرون بني معقوفتني مثال:
السعدي امحد [...وآخرون].
ـ عند توثيق معلومات من مرجع اثنوي ،حول نظرية او
مقاربة معينة وردت فيه يتم فيها حسب طريقة مجعية علم
النفس األمريكية ،تكتب الفقرة املقتبسة مث يف آخر الفقرة،
يذكر املرجع الثانوي بعبارة (وردت /يف اسم الكتاب  ...و
السنة) مثل( :وردت يف :منهجية البحث يف العلوم النفسية
والرتبوية )2004
49

و يف قائمة املراجع يوثق املرجع الثانوي فقط كما هو .مثل:
رابح ،تركي ،منهجية البحث يف العلوم النفسية
والرتبوية )1988(،طبعة أوىل ،ديوان املطبوعات اجلامعية
اجلزائر.
ـ عند توثيق اكثر من عمل (مرجع) يف منت البحث حسب
طريقة مجعية علم النفس االمريكية ،فإنه يتم ترتيب املراجع
حسب الرتتيب األجبدي ألمساء املؤلفني .مثل :أشار العديد
من الباحثني يف علم النفس( امحد الشرقاوي ،1980،تركي
رابح  ،1986مجعية علم النفس االمريكية ..... ).....2003
ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من الدورايت

االسم الكامل لصاحب املقال وزمالئه ،العنوان الكامل
للمقال او الدراسة ،العنوان الكامل للدورية او اجمللة ومييز عن
عنوان املقال إما بـ  :بوضع خط حتتها أو كتابتها خبط عريض

مثخن أو بوضعه بني شولتني"  ،"..اسم اجمللة ،اجمللد والعدد
الذي ظهر فيه املقال،مكان الصدور واجلهة اليت تصدر عنهاّ،
التاريخ الذي صدر فيه (السنة والشهر ) ،الصفحات اليت
ظهر فيها املقال (ص من  ...إىل .)...
50

مثال :عبد السالم خالد ،أتثري لغة االم يف عملية التواصل ابللغة

العربية الفصحى ،جملة عامل الرتبية  ،عدد  (27جانفي  )2016الدار
البيضاء ،املغرب ص من .174 – 147

مثال  :2طالل بن عبد هللا ،حسني الشريف ،واقع البحث
العلمي يف الكليات الرتبوية يف اجلامعات السعودية،ومقرتحات
حتسينه ،جملة دراسات ،العدد ( 37ديسمرب  )2015جامعة
عمار ثليجي ابالغواط ،صفحة من .72-38
املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من الرسائل
اجلامعية:

35

اسم املؤلف ،العنوان الكامل للرسالة او املذكرة [هناك من

يقرتح ان تكتب خبط عريض ومثخن او يوضع حتتها سطر
لتمييزها] ،36اسم املشرف على الرسالة ،الكلية واجلامعة اليت
قدمت فيها الرسالة او املذكرة ،الصفحة اليت مت االقتباس
منها ،الصفة ( ماجستري او دكتوراه او حبث اكادميي ) اتريخ
الصدور 37،وهناك من يطلب ذكر عبارة (غري منشورة بني
قوسني).

51

مثال :حممد،أكرم ".أثر ُمشاركة املعلمني املشرف الرتبوي يف القيام

ببحـوث إجرائيـة تعاونيـة يف سـلوكهم التعليمـي الصـفي ويف اجتاهــا م

حنو اإلشراف الرتبوي".كلية العلوم االجتماعية ابجلامعـة األردنيـة ،ص
(123رسالة ماجستري غري منشورة)1980،

تكتب يف اهلامش أبسفل الصفحة.
وحسب طريقة مجعية علم النفس األمريكية :يكتب
صاحب املذكرة و السنة والصفحة فقط .مثال (:حممد
اكرم 1980،ص .)123
مثال عن حبث مقدم ملؤمتر علمي:خالد ،السرقة العلمية يف

اجلامعات اجلزائرية ،أنواعها وأسباابه وآليات حماربتها ،امللتقى
الدويل حول اجلامعة وأخالقيات البحث ،للمركز الوطين
للبحث يف االنثربولوجية االجتماعية والثقافية بوهران،
يومي 22و 23نوفمرب .2015
ويف املنت يكتب كما أييت يف أخر الفقرة املقتبسة:
(خالد،2015،ص )....
ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس واثئق إدارية
رمسية:

38

52

يذكر اسم صاحبالوثيقة ،او اسم اهليئة الفرعية اليت اجنزت
الوثيقة ويف حالة عدم وجودها يذكر اسم الوزارة أو اجلهة
الصادرة ابعتبارها صاحب العمل،عنوان او موضوع الوثيقة
خبط مثخن ،سنة النشر ،رقم الصفحة او الصفحات اليت مت
االقتباس منها .يوضع يف اهلامش.
ويف املنت بعد عرض الفكرة املقتبسة يوضع اسم الشخص او
اهليئة او رمزها بني قوسني والسنة والصفحة غن وجدت.
مثال ( :وزارة التعليم العايل ،2015 ،ص )15
ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من منشورات
املؤسسات:

39

اسم املؤسسة ،عنوان املنشور ،خبط مميز وثخني،مكان
املؤسسة،اتريخ النشر.

جامعة سطيف ،دليل الطالب اجلامعي ،حي اهلضاب ،سنة

.2010

ـ املعلومات الواجب توافرها عند االقتباس من تقارير رمسية
عمومية او خاصة:

40
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املؤلف /اجلهة املصدرة للتقرير،عنوان التقرير خبط عريض
مثخن،مع عبارة بني شلتني" معلومات غري منشورة" املكان
والسنة.
مثال :ندوة العمداء ،تقرير اللجنة اخلاصة بوضع معايري
العتماد اجملالت العلمية"،معلومات غري منشورة،كلية العلوم
االجتماعية جبامعة وهران.2013/09/30،
ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من
املوسوعات:

41

يكتب اسم عائلة مؤلف املقالة ،االسم األول (سنة النشر).
عنوان املقالة .يف املوسوعة خبط مائل (ج رقم اجلزء ،ص ص.
مدى الصفحات) .مكان النشر :الناشر .ويكتب يف اهلامش.
ويف املنت :يكتب االسم العائلي للمؤلف وامسه الثاين ،السنة
والصفحة ،رقم اجلزء والصفحة)

مثال يف اهلامش:

Sturgeon, T. (1995). Science

fiction. In The encyclopedia Americana(Vol. 24,
pp. 390-392). Danbury, CT: Grolier

يف املنت:

((Sturgeon, T. (1995)-pp390-392
54

-

ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من اجلرائد و
اجملالاتلعامة:

42

ـ اسم كاتب املقال،عنوان املقال كامال ،عنوان اجلريدة وحتتها
خط او خبط ممري ومثخن ،العدد والتاريخ( اليوم والشهر
والسنة)،الصفحة اليت مت االقتباس منها .يوضع يف اهلامش.
مثال عن مقال يف جريدة عمومية :عبد السالم خالد،آليات
حماربة السرقات العلمية ابجلامعات اجلزائرية،جريدة اخلرب
اجلزائرية ،عدد ليوم( 25أكتوبري .)2013

ويف املنت يكتب اسم صاحب املقال والسنة والصفحة :مثل

( خالد 2015 ،ص )21
ومثال عن صحيفة مل يذكر فيها اسم املؤلف يكتب اسم
الصحيفة والسنة ورقم الصفحة(:جريدة اخلرب  2015ص .)21
املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من قوانني
وقرارات رمسية:

43
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اسم الدولة اليت صدر عنها القانون او القرار،اسم القانون
ورقمه ،مكان واتريخ النشر ،ورقم الصفحة.
األمر 05-03

مقال :اجلمهورية اجلزائية الدميقراطية الشعبية،
لـيوم 19جويلية 2003املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ص.......
املعلومات الواجب توفرها يف اجملالت االلكرتونية:

44

يكتب االسم العائلي للمؤلف ،و االسم الثاين :عنوان
املنشور .اسم اجمللة .العدد .السنة .عدد الصفحات (إن
وجدت) .املوقع اإللكرتوين .عند التدوين يف اهلامش.
وعند التدوين يف املنت :يكتب اسم املؤلف والسنة والصفحة
بني قوسني ( عبد العزيز مراتض ،2015،ص )28
املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من املواقع
االلكرتونية:

45

يكتب االسم العائلي للمؤلف واالسم الثاين ،عنوان املنشور/
او الصفحة خبط عريض مميز او مثخن .املوقع اإللكرتوين.
عند استعمال اهلامش.
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مثال :جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا،
طرق توثيق المراجع والمصادر،
https://fgs.najah.edu/ar/node/1994

ويف املنت :يكتب لقب واسم املؤلف والسنة  :مثال( جامعة
النجاح)2015،

ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من املقابالت
الشخصية:

46

يذكر اسم الشخص الذي ُتت مقابلته ،اجلهة اليت يعمل هبا،
واملكان والزمان مع عبارة (مقابلة شخصية) وفق ما أييت:
مقابلة اجريت مع حممد الصديق ،مدير جامعة،........
حول االجراءات الردعية اليت تتخدها اجلامعة حملاربة
السرقات العلمية ابجلزائر ،يوم  25جانفي  2016على

الساعة  15زواال( مقابلة شخصية).

ـ املعلومات الواجب توفرها يف االحاديث التلفزيونية
واالذاعية:

47

اسم املتحدث،عنوان احلصة او احللقة ،رقم احلصة أو احللقة
إن وجدت ،اسم القناة االذاعية او التلفزيونية خبط عريض مميز
او مثخن ،التاريخ( اليوم والشهر والسنة والساعة إن امكن).
57

مثال :عبد السالم خالد ،حصة البيت السعيد /ركن الصحة
النفسية،سلسلة مواضيع جودة احلياة األسرية ،جتنب اآلبناء
أحقاد اآلابء واالجداد ،إذاعة سطيف ،األحد

2015/12/6

الساعة العاشرة صباحا.

ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من قرص
مضغوط:CD-ROM
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اهليئة املصممة ،عنوان املقال ،عنوان القرص خبط عريض ومميز
او مثخن متبوع بعبارة [قرص مدمج]،رقم االصدار،الناشر ،
البلد ،والتاريخ( الشهر والسنة).

إجراءات اخرى الحرتام اخالقيات البحث والنزاهة االكادميية:

ـ جتنب إدراج اسم زميل لك سواء كان طالبا او أستاذا او
غريه يف مداخلة او حبث او مقالةمن اجل احلصول على
شهادة إدارية وهو مل يساهم يف إجناز أي منها.
ـ جتنب تكليف زميل لك او طالب لينجز عمال مقابل
امتيازات او مبلغ مايل و تبنيه على انه عمل خاص بك.

ـ جتنب إدراج امساء أساتذة من جامعات وطنية او اجنبية
ذوي مسعة علمية يف اللجان العلمية للمجالت و امللتقيات
58

الوطنية والدولية دون علمهم وتقدمي التزام كتايب ابلتعاون
معكم لكسب املصداقية للمجلة او امللتقى.
ـ جتنب اعادة تقدمي نفس األعمال البحثية او املداخالت اليت
سبق وان قدمتها من قبل حتت عناوين اخرى.
ـ جتنب تلفيق معلومات وبياانت احصائية ومهية يف
املداخالت واملقاالت واملطبوعات.
ـ جتنب تزوير بياانت ومعلومات من اجل توجيه نتائج عمل
حبثي معني للتأثري يف بعض القرارات العلمية.
سطيف يف

2019/02/07

اهلوامش
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العلمية (المذكرات والرسائل) جامعة ورقلة 2007/2006 ،ص37

 -40ابراهيم بختي مرجع سابق.

 -41جامعة ام القرى  ،دليل توثيق المراجع،2016 ،
https://uqu.edu.sa/page/ar/185356
 -42ربحي مصطفى عليان مرجع سابق صفحة 211
 -43محمد عبيدات وآخرون مرجع سابق ص . 190
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 -44جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،طرق توثيق
المراجع والمصادر،

https://fgs.najah.edu/ar/node/1994
 -45جامعة النجاح مرجع سابق.
 -46ابراهيم بختي  2008/2007مرجع سابق ص 35
 -47ابراهيم بختي ،مرجع سابق ،ص36

 -48ابراهيم بختي 2008/2007 ،مرجع سابق ص .36
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املراجـ ـ ــع

 -ابراهيم بختي )2015(،الدليل المنهجي إلعداد البحوث

العلمية (،المذكرة ،اآلطروحة ،المقالة ،والتقرير) وفق
طريقة  IMRADط ،4جامعة
ورقلة.

http://kantakji.com/media/175712/these_memoire_rap
port_de_stage_article-imrad.pdf

(.)2016 01/10

ـ ـ حسن علي دواح ،أوجه الفساد في البحث العلمي:

األنواع واألسباب واالنعكاسات ،منتدى الشراكة المجتمعية
في مجال البحث والنزاهة العلمية 5 ،و6

ماي)2015/08/10(https://units.imamu.edu.sa2015

ـ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمان ،واحمد بن محمد
الجبيلي ،وسليمان بن عبد هللا أبا الخيل)2012( ،

السرقة العلمية ،ما هي؟ وكيف أتجنبها؟ جامعة االمام

محمد بن سعود

االسالمية(https://units.imamu.edu.sa/colleges/science.
)2015/08/10
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ـ ـ ـ ـ علي عبد الرحمان لوري و خالد عيد العتيبي (،دون

سنة) التوثيق في البحوث والدراسات التربوية وفقا لدليل
جمعية علم النفس االمريكية ،المركز العربي االلكتروني

للدراسات

والبحوث.

http://www.fhf.demo.blue.ps/files/6e1f78_5191b7e57

45247da89ef04953b664507.pdf

(.)2016/01/ 12

ـ ـ ـ محمد عبيدات،محمد أبو نصار،عقلة مبيضين،

( )199منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل
والتطبيقات ،دار وائل للنشر عمان االردن

مداخالت في ملتقيات دولية:

ـ ـ ـ خالد عبد السالم " السرقة العلمية في الجامعات

الجزائرية مجاالتها أسبابها وآليات محاربتها" مقدمة لملتقى

دولي "الجامعة واالخالقيات المهنية الرهانات الحالية"

المنظم من قبل مركز البحث في االنثبولوجية االجتماعية

والثقافية بوهران يومي  22و 23نوفمبر .2015
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:مراجع باللغة الفرنسية
-Janis McKenzie ; Qu'est-ce que le plagiat? SFU
Library , www.lib.sfu.ca ( 16/04/ 2014)
- Marc couture,(2015),Normes bibliographiques,
adaptation française des normes de APA(selon la
6éme éditiondu publication manuel 2010,
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/normes_
apa_francais.pdf (10 Janvier 2016)
- Université du Québec en Outaouis ,(2012)Rapport
final du groupe de travail sur la prévention du Plagiat,
- Université de Liège,(2011) Le Plagiat ? pas pour ـ
moi ; www.ulg.ac.be/plagiatpaspourmoi / (10/12/2015)
- Université de Liege Le plagiat,
https://www.ulg.ac.be/cms/c_151415/plagiat(07/02/201
6)
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