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ي ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعات  
 
المشكالت األخالقية للبحث العلمي ف

دراسة ميدانية بخلية ضمان الجودة لجامعة -الجزائرية: مشكلة الشقات العلمية نموذجا 

        . -02قسنطينة 

 بن حريرة نجاة             
   -02قسنطينة –جامعة ع الحميد مهري   

 .د.غانم النذير أ 
                                                                                         -02 قسنطينة-جامعة ع الحميد مهري

 

 المستخلص : 

ي من الكثير من ال يزال م        
يدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعات الجزائرية يعان 

المشكالت البحثية من مختلف الجوانب العلمية والقانونية والتكنولوجية واألخالقية ...وتعد هذه  

ي مختلف تخصصات العلوم 
ة ف  ي اآلونة األخير

ا ف  ي عرفت توسعا كبير
ة من أهم المشكالت الت  األخير

ز من خالل مشكلة الرسقة  اإلنسان ي تير
ية واالجتماعية )التاري    خ ، الصحافة ، علوم المكتبات...( والت 

 العلمية للبحوث األكاديمية كأهم مشكلة. 

وعليه ، فكان البد عىل مختلف األطراف المعنية بالجامعات الجزائرية وضع مجموعة من        

اتيجيات أو الطرق الكفيلة بوضع حد لهذه الظ اهرة االجتماعية والجريمة القانونية  االسي 

ي مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، وهذا لن يتم إال 
ي حق الباحثير  ف 

واألخالقية المرتكبة ف 

بتضافر الجهود بير  القائمير  عىل تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية وخاليا الجودة  

 بالجامعات الجزائرية. 

ي ميدان العلوم اإلنسانية   فجاء هذا البحث ليسلط       
الضوء عىل واقع أخالقيات البحث العلمي ف 

نموذجا ، هذا باإلضافة اىل التطرق اىل  02واالجتماعية بالجامعات الجزائرية : جامعة قسنطينة 

ي تعتمدها خاليا جودة البحوث العلمية لتعزيز وتطوير هذه األخالقيات من خالل  
أهم اآلليات الت 

 لعلمية للبحوث الجامعية . التصدي للرسقات ا

ي بناء اإلطار النظري       
ي الذي ساعد ف 

ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد عىل المنهج الوصف 

ي التوصل اىل نتائج الدراسة الميدانية ، هذا وقد تم 
للدراسة، باإلضافة اىل التحليل الذي ساهم ف 



 

 

2 
 2018/   2-1العددان    –المجلد التاسع عشر    –المجلة العراقية للمعلومات  

 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

كأداة لجمع   02ة لجامعة قسنطينة االعتماد عىل أداة االستبيان الموجه ألعضاء خلية الجود 

 البيانات والذي قسم حسب محاور الدراسة  للوصول اىل اإلجابة عن التساؤل التاىلي : 

ي من شانها 
ي تعتمدها خاليا ضمان الجودة للتصدي للرسقات العلمية والت 

ماهي أهم اآلليات الت 

ي نفس الوقت ؟
 تطوير أخالقيات البحث العلمي ف 

: أخالقيات البحث العلمي ، الرسقات العلمية ، خلية ضمان الجودة ، العلوم   المفتاحيةالكلمات 

 . 02اإلنسانية واالجتماعية،جامعة قسنطينة 
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Abstract :  

      The field of human and social sciences in the Algerian universities is still 

suffering from many research problems in different scientific, legal, technological 

and ethical aspects ... The latter is one of the most important problems that have 

witnessed a great expansion in recent time in the various fields of human and 

social sciences (history, journalism,library science ...) and th most problem is the 

problem of scientific plagiarism of academic research . 

       Therefore, it was necessary for the various parties in the Algerian universities 

to develop a set of strategies or ways to put an end to this social phenomenon 

and the legal and ethic crime committed against researchers in the fields of 

human and social sciences. This will be done only by concerted efforts between 

specialists in the human and social sciences in Algerian universities. 

       This research aims to know the reality of the ethics of scientific research in 

the field of human and social sciences in the Algerian universities: the University 

of Constantine 02 as models, in addition to addressing the most important 

mechanisms adopted by the cells of the quality of scientific research to promote 

and develop this ethics by reducing the scientific plagiarism of university 

research. 

      In order to achieve the objective of the study,we use the descriptive method 

that helped to build the theoric part of the study, and the analysis that 

contributed to the results of the field study, was based on the questionnaire tool 
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 aimed at members of the quality cell of the University of Constantine 02, To reach 

the answer to the following question: 

What are the most important mechanisms adopted by the quality assurance cells 

to deal with scientific plagiarism that will develop the ethics of scientific research 

at the same time? 

Keywords: ethics of scientific research, scientific plagiarism, quality assurance 

cell, human and social sciences, Constantine University 02. 
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 مقدمة :  

ي مختلف التخصصات العلمية         
تعتير البحوث العلمية من أهم مخرجات الجامعة الجزائرية ف 

ي تنفرد بها الرسائل 
ات الت  بما فيها تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، وهذا نظرا للمير 

ي مصادر المعلومات األخرى سواءا من الناحية الش
كلية الجامعية المتضمنة لهذه البحوث عن باف 

أو الموضوعية ، وهذا ما يجعلها مصدر اهتمام الكثير من الباحثير  وأكير المصادر استعماال من 

 طرفهم . 

ونظرا لالستعمال المكثف للرسائل العلمية والبحوث األكاديمية من طرف الباحثير  ، فان هذه        

قصودة كانت أو غير  البحوث تتعرض بصورة أو بأخرى اىل مختلف االنتهاكات األخالقية سواءا م

ي عرفت انتشارا واسعا بير  مختلف الطلبة 
ي مقدمتها : الرسقات العلمية الت 

ي ف 
ي تأن 

مقصودة ، والت 

ي مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية بمختلف الجامعات الجزائرية . 
 ف 

علوم وعليه فان هذه الجامعات بما فيها خاليا ضمان الجودة بصفة عامة وأقسام ميادين ال     

اإلنسانية واالجتماعية بصفة خاصة تعمل جاهدة عىل التصدي لظاهرة الرسقات العلمية  من 

اتيجيات القانونية ،التكنولوجية واألخالقية... الكفيلة  خالل تكريسها لمجموعة من اآلليات واالسي 

ي نفس الوقت عىل تطو 
ي تعمل ف 

ير  بحماية البحوث العلمية من مشكلة الرسقات العلمية والت 

ي مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية . 
 أخالقيات البحث العلمي ف 

ي للدراسة : -1  اإلطار المنهج 

هدفت هذه الدراسة اىل معالجة مجموعة من النقاط الموضوعية المتعلقة   أهداف الدراسة : -1.1

ي منها ميدان العلوم اإلنسانية
ي يعان 

واالجتماعية    بمشكلة الرسقات العلمية كأحد أهم المشكالت الت 

ي : 
 بالجامعات الجزائرية ، وتتمثل هذه النقاط ف 

•  " التعرف عىل أهم المفاهيم النظرية المكونة لمصطلحات الدراسة "األخالقيات" "البحث العلمي

 "الرسقات العلمية" 
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ي   • 
ي مجال البحث العلمي ف 

الكشف عن مدى تأثير الرسقات العلمية عىل عجلة التطور والتنمية ف 

 م اإلنسانية واالجتماعية ميدان العلو 

 تسليط الضوء عىل أهم اآلليات المعتمدة بالجامعات الجزائرية للتصدي للرسقات العلمية  •

ي التقليص من حدة ارتكاب الرسقات العلمية  •
 إبراز دور مواثيق أخالقيات البحث العلمي ف 

 

لته أال وهو دراسة وتظهر أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناو   أهمية الدراسة : -2.1

ي ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعات 
مشكلة الرسقات العلمية كمشكلة أخالقية ف 

ي جاء بها 
ي طرح أهم النظريات والبحوث الت 

ز ف  الجزائرية ، فالقيمة العلمية لهذه الدراسة تير

ي مختلف التخصصات العلمية لمعالجة هذا الموضوع والتعرف عىل
أهم النقاط  الباحثون ف 

ي مجال العلوم اإلنسانية ، أما بالنسبة للقيمة العملية  
ي إثراء القراء والباحثير  ف 

ي تفيد ف 
العلمية الت 

ي 
ي تعتمدها الجامعات الجزائرية للتصدي للرسقات العلمية والت 

ي إبراز أهم اآلليات الت 
فإنها تتمثل ف 

ي نفس ا
لوقت من خالل التعاون بير  مختلف  من شانها تطوير وتعزيز أخالقيات البحث العلمي ف 

 األطراف الفاعلة بالجامعات الجزائرية. 

ي لدراسة اإلطار النظري ،  منهج الدراسة : -3.1
اعتمدت هذه الدراسة عىل المنهج الوصف 

ي للدراسة ، وهذا لتوافق هذا المنهج مع موضوع 
باالستعانة بالتحليل  لدراسة الجانب الميدان 

 دراستنا . 

ين أساسيير  "أخالقيات   مجتمع وعينة الدراسة: -4.1 بما أن موضوع هذه الدراسة يخضع لمتغير

" و "الرسقات العلمية" ، فان األشخاص المعنيون بهذه الدراسة هم أعضاء خلية  البحث العلمي

اعضاء( ، باإلضافة اىل رؤساء األقسام لكلية العلوم اإلنسانية   09)  02الجودة لجامعة قسنطينة 

 )التاري    خ ، علم االثار ، الفلسفة و علم االجتماع(.  4الجتماعية والذين بلغ عددهم وا

ي وجهت اىل أداة الدراسة:  -5.1
ي استمارة المقابلة الت 

ي جمع البيانات ف 
تمثلت األداة المستخدمة ف 

ي ضمت 
 أسئلة حول موضوع الدراسة.  10عينة الدراسة والت 
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 حدود الدراسة : -6.1 

ي موضوع دراستنا المتعلق حول دراسة مشكلة الرسقات العلمية    الحدود الموضوعية : -أ
وتمثلت ف 

ي ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعات  
ي مجال البحث العلمي ف 

كأهم مشكلة أخالقية ف 

 الجزائرية 

ي خلية الجودة وكلية العل الحدود المكانية : -ب
وم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة وتمثلت ف 

 02قسنطينة 

ي دامت حواىلي  الحدود الزمنية : -ج
ي تاري    خ إجراء الدراسة والت 

 يوم 15وتمثلت ف 

ية : -د ي كل من أعضاء خلية الجودة ورؤساء األقسام لكلية العلوم اإلنسانية   الحدود البشر
وتمثلت ف 

 . 02واالجتماعية لجامعة قسنطينة 

ي ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعات الجزائرية : أخالقيات البحث ا-2
 
  لعلمي ف

 تعريف البحث العلمي : -1.2

هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقيق ،الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف -

معلومات أو عالقات جديدة ، باإلضافة اىل تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة  

ي هذا الفحص واالستعالم الدقيق فع
 . ( 1993)بدر،  1ال، عىل أن يتبع ف 

 ,F) 2هو استقصاء دقيق يهدف اىل اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها مستقبال . -

1946) 

 تعريف أخالقيات البحث العلمي : -2.2

ي تنظم التعامل مع العلم -
مجموعة من الضوابط والقواعد والمبادئ والتوجيهات المحددة الت 

وتطبيقاته وترتبط بأهداف العلم والبنية المعرفية للعلم وطرائق البحث فيه والمواد واألدوات 

 
 .18، ص 1993. الكويت : دار المطبوعات ،  أصول البحث العلمي ومناهجهبدر ، احمد .  1
2, New York ,1946. Research. Elements of Whitney , F   
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ي يتم دراست 
ي يتوصل والظواهر واألحداث والمشكالت والقضايا الت 

ها والبحث فيها وبالنتائج الت 

ها عىل اإلنسان والمجتمع.   إليها العلماء من خالل بحثهم وتأثير

ي مختلف مجاالت البحث وتطبيقاته -
هي وسائل فهم ودراسة ماهو صحيح وما هو خطأ ف 

3  

 (2014)المحسن، 

هي تحديد معايير السلوك العلمي وقيم الممارسة العلمية ، أي أخالقيات البحث وإنتاج المعرفة -

ي هي عصب التقدم الحضاري الراهن ، والبد أن ترسو عىل أسس وطيدة.  
 (2015)فالح،  4الت 

ي العلوم اإلنسانية و -3.2
 
إن اإلشكاالت    5:  االجتماعيةاإلشكاليات األخالقية للبحث العلمي ف

ي 
ي من الصعوبات المنهجية والموضوعية الت 

ي مجال العلوم اإلنسانية تأن 
األخالقية للبحث العلمي ف 

ي مجال  
ي مجال علم االجتماع ،ومن تطبيق النظريات العلمية كما ف 

تواجه العلوم اإلنسانية كما ف 

ي مجال العلو 
بية .اذ حاول الباحثير  ف 

م اإلنسانية دوما تطبيق منهج العلوم الطبيعية علم النفس والي 

ي عدد من النقاط : 
تب عليها من إشكاالت أخالقية ف   .ويمكن صياغة الصعوبات المنهجية وما يي 

ي العلوم اإلنسانية متغير فهو غالبا ما يكون  حول سلوك اإلنسان وأفعاله وهي -1
موضوع البحث ف 

ة بتغير الزمان والمكان وبالتاىلي ال  يمكن أن نطلق أحكاما ثابتة تصل اىل درجة القوانير  العلمية    متغير

ي 
ها من الحاالت اإلنسانية...، فتان  .فكل حالة إنسانية هي حالة قائمة بذاتها ومختلفة عن غير

المشكلة األخالقية عندما نحاول من خالل دراستنا للظاهرة اإلنسانية أن نخرج بقانون أو حت   

 ط سلوك كل البرسر وتقويمه. قاعدة عامة وثابتة تصلح لضب

 
 .2014جامعة الملك ع العزيز : عمادة البحث العلمي ، .  .أخالقيات البحث العلميالشريف ،ع المحسن  3
 ، جامعة ديالي ، مجلة الفتح أخالقيات البحث العلمي : دراسة ميدانها التدريسيين في كلية التربية األساسيةالسامرائي ، فائق ، الطائي ، فالح .  4

( ، متاح على الموقع االلكتروني : 2015)جوان  62، ع 
.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/uploads/no%2062/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9http://www

%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf  

 07م الفلسفة ،)د.ت( ، ص البارودي ، رشا .أخالقيات البحث في العلوم اإلنسانية .جامعة الخرطوم : كلية اآلداب ، قس 5

http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/uploads/no%2062/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/uploads/no%2062/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/uploads/no%2062/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
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ي تربط بير  الظواهر اإلنسانية هي طبيعة قيمية مرتبطة بالغايات واألهداف -2 
طبيعة العالقات الت 

( أن العلوم اإلنسانية يجب أال تسىع   ي
ي )فيلهم ديلتر

تب عىل هذا كما يرى عالم االجتماع األلمان  ، ويي 

، وإنما عليها أن تهتم بوضع تصنيفات تنميطية  اىل إيجاد صالت عليا أو صياغة قوانير  عامة شاملة  

ي الظروف التاريخية 
للشخصية والثقافة تكون بمثابة إطار لفهم النشاطات واألهداف اإلنسانية ف 

 المختلفة. 

ي تتمير  بها الظواهر اإلنسانية ، سواء عىل مستوى الشخصية  -3
ة التفصيالت الت  التعقيد وكير

ي حالة حركة  اإلنسانية أو عىل مستوى العالقات 
اإلنسانية األمر الذي يجعل الظواهر اإلنسانية ف 

ي 
وط ، وهذا يؤدي اىل عدم الدقة والمصداقية ف  وتغير وعدم تكرار لنفس النمط تحت نفس الرسر

 نتائج البحث. 

ي وسيلة إلدراك الظواهر اإلنسانية الن الباحث الذي يتعامل -4
اعتماد المالحظة الخارجية ال يكف 

ي يكون اإلنسان فيها مع الظواهر اإل 
نسانية يجد نفسه داخل نظام من العالقات والتفاعالت الت 

ي نفس الوقت. 
 مؤثرا ومتأثرا ف 

اعتماد المالحظة الخارجية كوسيلة إلدراك الظواهر اإلنسانية ال يعمق معرفتنا بهذه الظواهر -5

ي فهم دواف
ي دون التعمق ف  ع هذا السلوك. حيث نتمكن فقط من اإلدراك الحسي للسلوك الخارجر

 )رشا(

)ميثاق االخالقيات   6 : المبادئ األساسية لميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية  - 4.2    

 ( 2010واالداب الجامعية، 

ي رفض الفساد بجميع أشكاله ،   •
اهة يعت  اهة واإلخالص : إن السىعي لتحقيق األمانة والي   الي  

والبد أن يبدأ هذا السىعي بالذات قبل أن يشمل الغير .وهكذا فان تطوير آداب السلوك 

ي ممارسات مثالية 
 وأخالقيات المهنة يجب أن يتجسد ف 

 
 2010، الجزائر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  ميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية 6
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 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

ي الجامعة بدون الحرية  الحرية األكاديمية : ال يمكن تصور نشاطات التعلي  • 
م والبحث ف 

ام الغير 
ي كنف احي 

ي تعتير الركن األساسي لهذه النشاطات ، فهي تضمن ف 
األكاديمية الت 

ي والتعبير عن اآلراء النقدية بدون رقابة أو إكراه 
 والتحىلي بالضمير المهت 

سيير المسؤولية والكفاءة : إن مفهومي المسؤولية والكفاءة متكاملير  يتعززان بفضل ت •

ا قائما عىل الديمقراطية واألخالق ، وعىل المؤسسة الجامعية أن  المؤسسة الجامعية تسيير

ورة فعالية دور اإلدارة ، وتشجيع مساهمة األرسة الجامعية   تضمن التوازن الجيد بير  ض 

ورة اتخاذ القرار ، مع التأكيد عىل أن المسائل العلمية تبف  من صالحيات   ي سير
اكها ف  بإرسر

 تذة الباحثير  دون سواهماألسا

ام الذات ، لذا يجب عىل أفراد األرسة الجامعية   • ام الغير عىل احي 
ام المتبادل : يرتكز احي  االحي 

ي أن يعامل بعضهم بعضا 
ي ، وينبىع 

االمتناع عن جميع أشكال العنف الرمزي والمادي واللفظ 

ام وإنصاف برصف النظر عن المستوى الهرمي لكل واحد منهم   باحي 

لمية والموضوعية والفكر النقدي : يرتكز السىعي للمعرفة وجوب التقيد بالحقيقة الع •

ي تقصي الحقيقة واعتماد الفكر النقدي
 ومسائلتها وتبليغها عىل مبدأين أساسيير  يتمثالن ف 

ض الكفاءة والمالحظة النقدية لألحداث والتجريب  إن وجوب التقيد بالحقيقة العلمية يفي 

امة الفكرية ، لذا يجب أن يقوم البحث ومقارنة وجهات النظر ووجاهة المصادر والرص 

 العلمي عىل األمانة األكاديمية. 

قية  • طير  أساسير  لعملية التقييم والي  اإلنصاف : تمثل الموضوعية وعدم التحير  رسر

 والتوظيف والتعيير  

ي إعالء شان  •
ام الحرم الجامىعي : تساهم جميع فئات األرسة الجامعية بسلوكياتها ف  احي 

حت  تضمن خصوصيتها وحصانتها ، وتمتنع عن المحاباة وعن تشجيع الحريات الجامعية 

ي قد تمس بمبادئ الجامعة وحرياتها وحقوقها ، وعىل األرسة الجامعية تجنب 
الممارسات الت 

ي رحاب الفضاءات الجامعية. 
 كل نشاط سياسي متحزب ف 

 الشقات العلمية للبحوث العلمية : -3
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 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

ف ألفكار أو أعمال    : تعريف الشقات العلمية  -1.3  ي ابسط معانيها ،هي استخدام غير معي 
الرسقة ف 

اآلخرين ،يحدث بقصد أو بغير قصد وسواء كانت الرسقة مقصودة أو غير مقصودة فهي تمثل 

ى بكل السبل لمجابهتها ،  ا ،لذا يجب أن تسىع المؤسسات العلمية الكير انتهاكا أكاديميا خطير

ي أثناء العمل ،فعىل سبيل وت
ي هذه المجابهة تفعيل التمسك بمجموعة سلوكيات بحثية ف 

قتص 

ي تنصيص ، وتسجيل كافة بيانات  
المثال عند اقتباس كلمات اآلخرين يجب وضعها بير  عالمت 

ي نهاية البحث حسب ما يقتضيه منهج الباحث ،وتسجيل المصدر 
ي ذات الصفحة ،أو ف 

المصدر ف 

ن ثبت المصادر و المراجع ،والتوثيق الدقيق هذا ليس وفقا عىل الكلمات ،بل بكامل بياناته ضم

ي أسلوب جديد. 
ورة حتمية عند اقتباس أفكار اآلخرين ،حت  ولو تم إعادة صياغتها ف  )هيفاء،  7ض 

2015) 

اعات شخص آخر  - ي شخص ألفكار أو كتابات أو اخي 
والترصف فيها كما لو كانت نتاجه  هي تبت 

اعات.سواء كان ذلك بقصد أو بغير 
الخاص دون اإلشارة اىل مصدر هذه األفكار أو الكتابات أو االخي 

ي معظم األحيان عىل أفكار وبحوث 
قصد.ومع ذلك فمن المعروف أن اإلنتاج األكاديمي يؤسس ف 

ف المؤلف بإسهاما يطة أن يعي  ي بحثه ،فاعتماد  اآلخرين وهذا أمر مقبول رسر
ه من المؤلفير  ف  ت غير

اعات اآلخرين ليس خطأ بحد ذاته طالما قام المؤلف بذكر المصدر.باإلمكان   أفكار أو كتابات أو اخي 

ي خطأ االنتحال بمعظم أشكاله ببساطة وذلك بمجرد ذكر المصادر المستخدمة إال 
تفادي الوقوع ف 

ذكر المصادر ليشمل قيام الطالب بنسخ بحث كامل أن مفهوم االنتحال يتجاوز األخطاء المتعلقة ب

ي يتضمنها مثل ذلك 
ه أو مقطع من ذلك البحث أو حت  أي من األفكار أو اآلراء الت  من تأليف غير

 (Watt, 2006)  8البحث. 

 (2015)هيفاء،   9:  أنواع الشقات العلمية-2.3

 
،  2015جامعة طيبة : قسم المعلومات ومصادر التعلم ، .برمجيات كشف السرقة العلمية : دراسة وصفية تحليلية ، مشعل الحربي ، هيفاء  7   
  . 09ص

8(Arabic Language Version) created October  Student Guide to plagiarism:  Watt university–Heriot  
2005,updated January 2006;July 2007.April 2008. 

 مشعل الحربي ، هيفاء. المرجع السابق . 9
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 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

 استخدام أفكار شخص آخر دون نسبتها إليه. -1 

ي مي   البحث دون اإلشارة إليه . -2
 اعتماد أسلوب مشابه ألسلوب مؤلف آخر ف 

 دون اإلشارة إىل العبارات المنقولة . -3
ً
 استخدام أسلوب شخص آخر بنقل الكلمات حرفيا

4- 
 
ل
َ
ِلف أو عنوان المؤ

َ
ف أو مكان النرسر أو دار عدم صحة التوثيق عن طريق إغفال ذكر اسم المؤ

 .  النرسر أو سنة أو بلد النرسر

ي للعبارات سواء تم ذلك بقصد أو من غير قصد . -5
 إسقاط بعض الكلمات عند النقل الحرف 

هم . -6 ي أفكار وكتابات بعض المؤلفير  المعروفير  دم دقتهم أو نقص أمانتهم العلمية أو تحير 
 تبت 

ت تحت استخدام مقاالت الجرائد الموجهة للدعاي -7 ي نرسر
ة الحزبية أو الشعبية، أو الكتابات الت 

 ظروف الحرب . 

ي البحث . -8
 ف 
ً
ي قائمة المراجع لم يتم استخدامها أصال

 تضليل القارئ عن طريق إدراج مراجع ف 

 طرق الكشف عن الشقات العلمية : -3.3

  .القراء و المحكمير  1

  .مراجعة المراجع و فحصها2

  كلمات  6-4البحث و خاصة جوجل عن طريق البحث عن حملة من .استخدام محركات 3

ي الكشف عن الرسقة األكاديمية4
  .برمجيات متخصصة ف 

 .مواقع متخصصة للكشف عن الرسقة األكاديمية  5

 (2015)سليمان،  10:  انعكاسات الشقات العلمية عىل عملية البحث العلمي -4.3

 
. السعودية :  : دراسة وصفية مقارنة لمعايير النزاهة األكاديمية االنتحال والتزوير في نقل الخبر بين القدماء والمحدثينعبد الحق ، سليمان . 10

 42، ص  2015جامعة الملك فيصل ، 
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 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

ال تقترص انعكاسات رسقة البحوث العلمية وتداعياتها فقط عىل الباحثير  األصليير  ، بل        

ي ظل ضعف اإلنتاج العلمي للكليات  
تنعكس عىل سمعة الجامعة أو المؤسسة األكاديمية كلها، ف 

مؤسسة جامعية   500والمعاهد ، وغياب هذه المؤسسات عن التصنيف العلمي السنوي ضمن 

العالم ، وينعكس هذا األمر بشكل جىلي عىل مراكز البحوث، حيث يصعب عليها إيجاد عىل مستوى  

خريجير  أكفاء ، قادرين عىل إعطاء اإلضافة العلمية المطلوبة لمجال تخصصهم ، ولمراكز البحوث 

تبة عىل غياب أو قصور حماية الحقوق   ي ينخرطون فيها ، هذا باإلضافة اىل اآلثار السلبية المي 
الت 

ي تقع عىل الضحية ، من حيث حرمانه من المر 
تبطة بالملكية الفكرية ، تلك النتائج الوخيمة الت 

ي ، كما  ي واألدنر
ي مجاالت البحث العلمي واإلبداع الفت 

وعة وإحباطه وقتل مواهبه ف  حقوقه المرسر

ة التنمية   تنعكس سلبيات هذه الظاهرة عىل الدولة والمجتمع برمتهما ، من حيث عرقلة مسير

ي المجاالت والت
طور ، نهيك عن االنعكاسات السلبية عىل مستوى التنسيق والتعاون الدوليير  ف 

ي 
ار المادية والمعنوية الت  المختلفة والقطاعات الثقافية والصناعية والتقنية ، وفضال عن األض 

تلحقها هذه الظاهرة بالمؤسسات الجامعية ، فإنها أيضا تعرقل تطور تأليف الكتب العلمية  

فو الرسقات العلمية لضحاياهم من والم ها وتوزيعها، فاأللم الذي يسببه محي  جالت كما تعيق نرسر

ي للرسائل 
المفكرين والباحثير  ، يتجاوز بقسوته الوصف ، وبخاصة عندما يتعلق األمر بالنقل الحرف 

 الجامعية جزئيا أو كليا ، يتم بموجبها الحصول عىل شهادات عليا مزيفة تؤهلهم لولوج عالم

ي الدولة . 
 التدريس بالجامعة أو مؤسسات تعليمية أخرى ، أو عىل رأس مهمات إدارية مهمة ف 

ي هذه الممارسات أن       
ي مثل هذه الحاالت : كيف يمكن لمتورط ف 

والسؤال يبف  مطروحا ف 

يتحمل مسؤولية تربية النشء وتعليمه وتلقينه مبادئ البحث العلمي وقيمه ؟ وكيف نستأمنه عىل  

 ات حيوية بالمجتمع والدولة ؟ مؤسس

 :  02آليات التصدي للشقات العلمية وتطوير أخالقيات البحث العلمي بجامعة قسنطينة -4

 ماهي صفتك بالخلية وماهي الكلية /القسم الذي تمثله ؟-1س

،فإنهم يمثلون الصفات  02حسب ما تقدم به أعضاء خلية ضمان الجودة لجامعة قسنطينة 

 التالية : والكليات 
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 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

 العدد  الصفة  الكلية/المعهد  

بوي   1 رئيسا علم النفس التر

التكنولوجيات الحديثة لإلعالم  

 واالتصال 
 3 عضوا 

 1 عضوا  العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

علوم التقنيات النشاطات الرياضية  

 والبدنية 
 1 عضوا 

 1 عضوا  علم المكتبات والتوثيق 

 1 عضوا  التسيت  العلوم االقتصادية وعلوم 

 1 عضوا  ممثل الموظفي   

 9 المجموع 

هل سبق وان شهدتم عىل حدوث رسقات علمية للبحوث العلمية بكلية العلوم اإلنسانية  -2س

 واالجتماعية للجامعة ؟ 

 

ف بشهادتها عىل عدة رسقات  %56يتبير  أن نسبة  01من خالل الشكل  من أعضاء الخلية تعي 

ي تخصصات العلوم اإلنسانية  
علمية مرتكبة عىل عدة بحوث علمية من طرف العديد من الطلبة ف 

ي حير  توضح النسبة  
من األعضاء إنكارهم لوجود الرسقات العلمية للبحوث    %44واالجتماعية ، ف 

44%

56%

السرقات العلمية للرسائل الجامعية حسب راي-01الشكل 
اعضاء خلية الجودة 

ال نعم
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 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

 أن الرسقات العلمية ال تتم علنا وإنما ترتكب بصفة الجامعية وقد يعود السبب اىل هذا التفاوت اىل 

ة فمن الصعب معرفة الجميع بها.   مستي 

ي هذه الرسقة من -3س
 ؟ هي أكير فئة متسببة ف 

 

من األعضاء ترجع ارتكاب الرسقات العلمية اىل فئة   %89يتوضح أن نسبة  02من خالل الشكل 

تاري    خ ، علم المكتبات ، الفلسفة...( منهم الطلبة والباحثير  خاصة ذوي التخصصات األدبية )ال

ي سداسيير  
ي جميع المقاييس ف 

وذلك نظرا الن هذه الفئة هي المكلفة بإجراء البحوث العلمية ف 

ي حير  نجد أن نسبة 
ترجعها اىل فئة األستاذة خاصة الباحثير    %11وهذا ما يشكل عبئا عليهم ،ف 

ون لشهادات عليا بسبب نقص أو  عدم وجود المعلومات المتعلقة بمواضيع   منهم أو الذين يحرص 

ي يدرسونها. 
 بحوثهم أو المقاييس الت 

 البحوث العلمية ؟هل تسمح لك صفتك بالخلية باإلبالغ عن مرتكب الرسقة العلمية عىل  -4س

 

11%

89%

العلميةالفئة االكثر تسببا  في القيام بالسرقات-02الشكل 

االساتذة الطلبة

0%

100%

االبالغ عن السرقات العلمية-03الشكل 

ال نعم
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 العلوم اإلنسانية...  املشكالت األخالقية للبحث العلمي يف ميدان

من األعضاء تقوم باإلبالغ عن وجود رسقات علمية  %100يتضح أن نسبة  -03من خالل الشكل 

ان الجودة ، فهذا الفعل يعد من بير  المهام الرئيسية المنوطة بهم  بصفتهم أعضاء لخلية ضم 

للحفاظ عل جودة البحوث العلمية وصحتها، ويتم ذلك بعد التحقق من حدوثها فيتم إبالغ 

ي ينتمي إليها الطالب ألخذ اإلجراءات المطلوبة. 
 صاحب الرسالة والكلية الت 

 العلمي ؟ هل تتوفر الجامعة عىل ميثاق ألخالقيات البحث-5س

 

ف بوجود ميثاق أخالقيات البحث   %100يتبير  أن نسبة  04من خالل الشكل  من األعضاء تعي 

ي إطار العمل   02العلمي بجامعة قسنطينة  
ها من الجامعات األخرى حيث يتم الحصول عليه ف  كغير

ونيا عىل موقع الوزارة أو عىل   رئاسة الجامعات ووزارة التعليم العاىلي وهذا الميثاق متاح الكي 
بير 

ي متناول جم
 يع الطلبة واألساتذة لالطالع عليه والحرص عىل العمل به. مواقع الجامعات ليكون ف 

ي مواد خاصة بالرسقات العلمية للبحوث ؟-6س
 هل يتضمن هذا الميثاق األخالف 

 

0%

100%

وجود ميثاق اخالقيات البحث بالجامعة-04الشكل 

ال نعم

0%

100%

السرقات العلمية بميثاق اخالقيات ابحث -05الشكل
العلمي

ال نعم
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ف بوجود بعض المواد المتعلقة   %100يتوضح أن نسبة  05من خالل الشكل   من األعضاء تعي 

ي ميثاق أخالقيات البحث العلمي وهذا 
دليل عىل اهتمام مجالس أخالقيات  بالرسقات العلمية ف 

ي مجال  
البحث العلمي بخطورة ارتكاب الرسقات العلمية وإخاللها بأخالقيات البحث العلمي ف 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

هل هناك لجان علمية بأقسام العلوم اإلنسانية واالجتماعية خاصة بتحكيم أخالقيات  -7س

 البحث العلمي قبل التخرج ؟

 

ف بتوفر كل قسم من أقسام العلوم   %100يتوضح أن نسبة    06ل الشكل  من خال من األعضاء تعي 

عىل لجان خاصة بتحكيم الرسائل الجامعية  02اإلنسانية واالجتماعية لجامعة قسنطينة 

ي يجب أن  
ي مدى توافقها مع أخالقيات البحث العلمي الموىص بها والت 

والبحوث العلمية والنظر ف 

ي كل بح 
 ث علمي خاصة بحوث الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه . تتوفر ف 

ي تدعو اىل انتهاك أخالقيات البحث العلمي من خالل ارتكاب   -8س
حسب رأيك ماهي األسباب الت 

ي ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ؟
 الرسقات العلمية ف 

0%

100%

لجان اخالقيات البحث العلمي بالكليات-06الشكل 

ال نعم
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من األعضاء ترجع أسباب الرسقات العلمية اىل عدم   %28يتضح أن نسبة  -07من خالل الشكل

مالحقة المرتكبير  للرسقات العلمية قضائيا سواء من طرف أصحاب األعمال األصلية أو من طرف 

ي مجال العلوم 
الجامعات بحد ذاتها مما يؤدي اىل استفحال هذه الظاهرة وانتشارها بير  الطلبة ف 

ي حير  نجد أن
من األعضاء ترجع السبب اىل عدم تطبيق  %27نسبة  اإلنسانية واالجتماعية ، ف 

ي عن المرتكبير  مما يشجعهم عىل انتهاك أخالقيات 
العقوبات الخاصة بالرسقات العلمية والتغاىص 

من األعضاء ترجع السبب اىل صعوبة اكتشاف الرسقات  %24البحث العلمي أكير ، أما نسبة 

ي مختلف
ي الهائل ف 

التخصصات وصعوبة الحصول عىل جميع  العلمية نظرا للكم المعلومان 

ي البحوث من طرف لجان المناقشة. 
 المصادر الموثقة ف 

ي ميدان -9س 
هل تجدون أن جودة البحوث العلمية تتأثر بتطبيق أخالقيات البحث العلمي ف 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية ؟

 

27%

21%28%

24%

اسباب السرقات العلمية -07الشكل

عدم تطبيق العقوبات المخصصة لذلك

ضعف االمكانيات المساعدة على ذلك

عدم مالحقة المرتكبين للسرقات العلمية قضائيا

صعوبة اكتشاف القائم بالسرقات العلمية

0%

100%

جودة البحوث وعالقتها باالخالقيات-8الشكل

ال نعم
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اك عالقة وطيدة بير  نسبة  من األعضاء تؤكد عىل انه هن  %100يتبير  أن نسبة    8من خالل الشكل  

ة تعتير   تطبيق أخالقيات البحث العلمي وبير  مدى توفر الجودة بهذه البحوث إذ أن هذه األخير

وط تطبيق األخالقيات فهما متالزمان وال يمكن الفصل بينهما الن كل منهما  ط أساسي من رسر رسر

 يعتير مكمل لآلخر من جميع النواجي التنظيمية والعلمية والمعرفية. 

 هل يتضمن ميثاق طلبة الدكتوراه بالجامعة عىل مواد خاصة بالرسقات العلمية ؟-10س

 

من األعضاء تؤكد عىل أن ميثاق طلبة الدكتوراه يتضمن   %100يتضح أن نسبة    9من خالل الشكل

لعدة مواد قانونية وأخالقية خاصة بالتحذير من ارتكاب الرسقات العلمية للرسائل الجامعية ومدى 

ا عىل المدى القريب والبعيد كما أعظ توصيات بوجوب التأكد من األمانة العلمية قبل خطورته

ي جميع التخصصات بما فيها العلوم اإلنسانية واالجتماعية . 
 المناقشة العلنية ف 

 نتائج الدراسة : -3.4

لبحث تتوفر كل الجامعات الجزائرية عىل خلية ضمان الجودة حسب أوامر وزير التعليم العاىلي وا-1

 العلمي حفاظا عىل أخالقيات البحث العلمي 

ي تخصصات العلوم اإلنسانية  -2
تشهد العديد من الجامعات الجزائرية عىل عدة رسقات علمية ف 

 واالجتماعية من طرف الطلبة بمختلف مستوياتهم . 

ي أقسام العلوم اإلن-3
ي حدوث الرسقات العلمية ف 

سانية تعد فئة الطلبة من األكير الفئات تسببا ف 

 واالجتماعية 

0%

100%

السرقات العلمية بميثاق الدكتوراه-09الشكل

ال نعم
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يعد اإلبالغ عن الرسائل الجامعية المرسوقة من أهم المهام المنوطة بها خلية الجودة  -3 

 بالجامعات. 

ي ميدان العلوم وهي أسباب  -4
ي تدعو اىل ارتكاب الرسقات العلمية ف 

هناك العديد من األسباب الت 

 علمية اجتماعية ثقافية قانونية ... 

ودة واألخالقيات مفهومير  متالزمان يؤثر كل منهما عىل اآلخر باإليجاب يعتير كل من مفهومي الج -5

 أو بالسلب 

ام أخالقيات البحث -6 يعتير ميثاق طلبة الدكتوراه من أهم المراجع األساسية المتعلقة باحي 

 العلمي والحد من الرسقات العلمية 

حات الدراسة : -3.4 ورؤساء األقسام لكلية العلوم بعد المناقشة مع أعضاء خلية الجودة مقي 

ي :  02اإلنسانية واالجتماعية لجامعة قسنطينة 
احات تمثلت ف   تم التوصل اىل عدة اقي 

ي دراسات مناهج البحوث العلمية-1
 تدريس مقياس أخالقيات البحث العلمي أو إدخاله ف 

 تكثيف الحمالت التوعوية ضد الرسقات العلمية ومختلف المشكالت األخالقية -2

يعات القانونية المتعلقة بالرسقات العلمية -3  تطبيق جميع الترسر

ي جاءت بها مواثيق أخالقيات البحث العلمي بعد تعميمها عىل جميع الكليات -4
تطبيق المواد الت 

 واألقسام 

ي ظل التطورات التكنولوجية الحديثة -5
 الحرص عىل تطبيق األمانة العلمية للبحوث ف 

 خاتمة : 

ي التصدي للرسقات       
ا ف  من خالل ما تقدم نستنتج بان الضوابط األخالقيات تلعب دورا كبير

ي وحده لتحقيق الهدف  -إن لم نقل القضاء عليها–العلمية 
لكن وجود هذه األخالقيات ال يكف 

 المنشود وإنما يجب الحرص عىل تطبيقها. 

ليات المساعدة عىل حل المشكالت وعليه فمواثيق أخالقيات البحث العلمي تعد من أهم اآل

ي تصادف طلبة العلوم اإلنسانية واالجتماعية أثناء انجاز بحوث العلمية ، إذ انه كلما 
األخالقية الت 
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زاد تطبيق هذه األخالقيات كلما قلت نسبة ارتكاب الرسقات العلمية أكير ، وهذا من خالل تعاون   

ي عىل رأسها خاليا ضمان جودة البحوث العلمية جميع األطراف الفاعلة بالجامعات الجزائرية وال
ت 

ي تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية عىل  
، هذا اىل جانب التعاون بير  األساتذة و المؤطرين ف 

اهة األكاديمية واألمانة العلمية مما يدعو اىل الحصول عىل بحوث أكير شفافية  ام قواعد الي   احي 

 ومصداقية. 
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