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                                                         تقدمي

 
ن ري مكث  أصبحت السرقات العلمية ظاهرة كثرية االنتشار يف
تشارها ان اجملاالت ويف خمتلف األمصار. وللتخفيف من حدة
 .قامت كثري من الدول بسن قوانني صارمة حملاربتها

ميثل التعليم العايل والبحث العلمي جماال خصبا النتشارها  وقد
من أمهها االرتفاع الكبري لعدد الطلبة،  ألسباب عديدة،

وهوالشيء الذي دفع  وضرورة نشر البحوث للرتقية العلمية،
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مؤرخفي  933ابلوزارة الوصية إىل إصدار قرار مهم حيمل رقم 
لمية ويقر ،  يعرف فيه ابلسرقات الع2016يوليو من  28

 بعدد من اإلجراءات الوقائية والعقابية للتصدي هلذه اآلفة.
ل عم كل…  ويعرف هذا القرار السرقات العلمية على اهنا:

حث لبايقوم به الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ ا
 رك يفشايم اإلستشفائي اجلامعي أو الباحث الدائم أو كل من 

 عمالأو غش يف األعمل اثبت لإلنتحال وتزوير النتائج 
وجية يداغو بالعلمية املطالب هبا أو يف أية منشورات علمية ا

 أخرى...
بة ار حملية كما نص نفس القرار على مجلة من اإلجراءات الردع

 مثللوقاية،لويف نفس الوقت أعطى حيزا كبريا  العلمية السرقة
ل ن خالمبة التحسيس والتوعية والتكوين وتعزيز تدابري الرقا

 …قاعدة بياانت رقمية  أتسيس
إال أننا  ولكن رغم مرور أكثر من سنة على صدور هذا القرار،

نرى أن اإلجراءات املتخذة لتطبيقه ما زالت حمتشمة.علما أن 
لتحسيس الطلبة  املخصص  أهم ما يف القرار هو احملور
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لتنفيذه، بل ميكن  تنقصه الديناميكية الالزمة الذي واالساتدة،
 وتناسيه من قبل مؤسسات التعليم العايل. اهلهالقول انه مت جت

كل ة بوالعطاء دفع جديد لعملية حماربة السرقات العلمي
 العلمي لبحثوا أشكاهلا والوقاية منها قرر وزير التعليم العايل

 امساحرا تنشيط اللجنة الوطنية لألخالقيات اليت ستلعب دو 
 يف الوقاية من هذا الداء.

لسالم، بد اد عأان وزميلي االستاذ خال وقد ارأتينا من جانبنا،
مة خد مواكبة هذه العملية األخالقيةإبصدار هذا الكتاب

هرة لظاالالستاذ والطالب بغية منا تسليط الضوء على هذه 
 وارشادهم إىل كيفية تفاديها.

 
 
 خياطي مصطفى أ.د  

                                                             
 2019مرب سبت 20
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 مقدمة

ني باحثال يتطلب البحث العلمي يف كل جامعات العامل التزام
 نية. الاملهة و والطلبة مبجموعة من القواعد واألخالقيات العلمي

فكار و د أبشهاسيما مبدأ االمانة العلمية عند االقتباس واالست
ة ملصداقيدأ امب وآراء اآلخرين، واحرتام امللكية الفكرية للغري، 

ل حصو يف إجراءات البحث ويف األدوات اليت يستعملها لل
 على البياانت واملعلومات.



11 

 

  منكثريونظرا النتشار ظاهرة االنتحال العلمي يف ال    
وجي داغاجلامعات اجلزائرية أصبح من الضرورية كإجراء بي

نب  ى جتعل وقائي، إعداد دليل عملي يساعد الطلبة والباحثني
 رين.آلخانه الوقوع يف االنتحال والسرقة ألعمال كل من شأ

من  د كلضية واليت تنجر عنها إجراءات إدارية وقانونية وجزائ
ار لقر ثبت يف حقه هتمة السرقة واالنتحال العلمي وفق ا

 :إىل الوزاري الصادر يف هذا الشأن. ويهدف هذا الدليل
 .ـ التعريف بطبيعة االنتحال او السرقة العلمية  
 لتعريف ابألمانة العلمية.ـ ا 
نا معاتجا ـ التعريف أبنواع السرقات العلمية املنتشرة يف 

 اجلزائرية.
 ية.لعلماات ية الدالة على السرقلمـ التعريف ابلسلوكات الع 
على ين و نكو نوعية الـ التعريف خبطورة السرقات العلمية على  

 ة.امعمسعة ومكانة الطالب واألستاذ الباحث و هيبة اجل
 ـ التعريف بكيفية جتنب السرقات العلمية. 
 ابلتوثيق العلمي وامهيته. ـ التعريف 
 ـ التعريف أبنواع التوثيق العلمي. 
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 جنبكآلية ضامنة لت  ـ التعريف بطرق التوثيق العلمي 
 .السرقات العلمية
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 السرقات العلميةماهية الفصل األول:

 على المجتمع رهاضراوأ
 
 
 
 
 
 
 
 

 الة الجامعةرس

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 

ية، إضافة إىل إنتاج املعرفة العلمية لالستثمار يف العقول البشر 
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 
التأهيل للطالب مبنية على تقدير جهده الفعلي التقومي و 

وإمكانياته احلقيقية يف كل ما يكلف به من عمل بيداغوجي 
 او حبثي. 

اح ول جنقب فهل من املعقول واملقبول أخالقيا وأكادمييا    
ستنادا ية اعلمالطلبة والباحثني ونيلهم الشهادات والرتقيات ال

 إذا ؟ حال والسرقةإىل اعمال وجهود غريهم عن طريق االنت
عن  رفتاحن قبلنا العمل بذلك يعين ان اجلامعة اجلزائرية قد

تها كانرسالتها وأصبحت تكرس قيما سلبية تضر بسمعتها وم
 ية.عامليف اجملتمع، و هبيبتها وقيمتها بني اجلامعات ال

لى عفالطالب أييت إىل اجلامعة ليس بغرض احلصول     
رض ا بغكانت بل أييت إليهالشهادات واأللقاب أبي طريقة  

 فسيةالنو التعلم والتكوين وتطوير ذكائه وقدراته العقلية 
ت االواالجتماعية ليستطيع توظيف ما تعلم يف خمتلف جم

 حياته ويساهم يف تنمية وتطوير جمتمعه. 
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قيم ن الة مولن يتحقق له ذلك إال إذا كان ملتزما مبجموع   
ين لتكو ا نه و قيمته يفوالضوابط األخالقية اليت ترفع من شأ

اهة النز و ية والبحث العلمي ال سيما االلتزام ابألمانة العلم
 االكادميية.  

 بالسرقة العلمية؟ ماذا نقصد

 أي أن يمنسب: السرقة العلمية يف أبسط تعاريفها هي  
فكرة أو فقرة أو عمل  ،ابحث لنفسه طالب او ،شخص

و ر صو  وات أإحصائيأرقام و علمي او حبثي أو بيداغوجي أو 
 .يف احلقيقة من إنتاج وجهد اآلخرينفيديوهات هي 

 1ويتضمن املفهوم:   
له ـ تقدمي عمل شخص او أشخاص آخرين على انه عم    

 الشخصي.
ـ إدراج يف عمله الشخصي، اقتباسات من كتب     

ون دق، ومقاالت، ومواقع االنرتنيت او من مطبوعات وواثئ
 يني.ذكر مصادرها وأصحبها احلقيق

كر ون ذ ]د ـ تعديل نص ملؤلف واستبدال كلماته مبرادفات    
 املرجع او املصدر األصلي[.
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ات فردا مبـ إعادة صياغة فكرة مؤلف معني والتعبري عنه    
 وأسلوب خاص]دون ذكر املرجع او املصدر األصلي[.

 خرىأـ إدراج صور او خمططات ومنحنيات او بياانت     
 ها.دون االشارة إىل مصدر 

 ـ عدم وضع بني قوسني، او عدم توضيح األفكار    
 واملفردات اليت اقتبست من مصدر آخر.

دون  من مواقع االنرتنيتCopy coller ـ النسخ واللصق    
 ذكر مصادرها وأصحاهبا احلقيقيني.

 
 

 2ـ مفاهيم ذات العالقة بالسرقة العلمية
، نيعمأو ابحث  طالب رهو أن يؤجـ االنتحال العلمي: 1

ل نتحاح اشخص آخر لينجز له حبثه او مذكرته. وابلتايل اصب
 لصفة ابحث.  

له وسائو حث الب طياتهو التعديل يف معـ التزوير العلمي:  2
 ونتائجه مبا يتالءم وهدف موضوع البحث. 
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غرض بحث لباُتن عليه اؤ هي سرقة ما اـ اخليانة العلمية:  3
 سه يفنفب العمل لالتقييم او التحكيم، أو التعقيب مث ينس

 ملتقى او مقالة أو مطبوعة او حبث...... 
أو  راءةة قإىل جلن هو قبول االنتسابـ التضليل العلمي:  5

 ار جلنة حتكيم يف ملتقى او جملة او عمل بعيد عن إط
ختصص األستاذ.  ويتضمن أيضا انتساب شخص لعمل 

 ساهم يملعلمي ] حبث او مقالة او مداخلة أو كتاب..[ وهو 
او  ميةفيه أبي شيئ. أو انتساب ابحث أو أستاذ للجنة عل

لمه ون عدية جلنة قراءة او جلنة حتكيم يف ملتقى أو جملة علم
ا . كمعيدودون مسامهته الفعلية فيها ال من قريب وال من ب

ون ديتضمن استخدام الباحث أو األستاذ لعمل سابق له 
 هتميشه يف قائمة املراجع.

)مقالة او  النضمام لعمل علمي،هو اي: ـ االبتزاز العلم 6
ه ، في حبث او مداخلة او مطبوعة او كتاب( دون املسامهة

يته سؤولة مابستعمال الدرجة العلمية او املنصب االداري حبج
ول قب وإشرافه عليه، او ربط املوافقة على نشر مقال أو

 مداخلة إبدراج امسه فيه.
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 أشكال السرقة العلمية

 3:سرقات العلمية األشكال اآلتيةميكن أن تتضمن ال
 4ـ تقدمي عمل شخص معني على انه عملك اخلاص مثل.1

أو  يدةــ نقل نص أو مقال منقول من قبل طالب آخر من جر 
 موقع إلكرتوين.

 جاهزو جز ـ شراء نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير من      
 من هيئة أو مؤسسة واعتباره عمال شخصيا.

 5. دون حتديد مصدرها وأصحاهبا ـ نقل مجل أو فقرات2
 سني.قو  ــ مثل نقل مقاطع من وثيقة دون وضعها بني      
 .ــ استعمال معطيات خاصة دون حتديد مصدرها      
ا ادرهمص ــ استعمال برهان أو استدالل معني دون ذكر     

 ومراجعها أو أصحاهبا.
و أ ورو صأـ استعمال إنتاج فين معني أو إدراج خرائط      

ارة إلشامنحنيات بيانية أو إحصائيات يف نص أو مقال دون 
و ية أعرفمإىل أصلها وأصحاهبا أو مصادرها وغريها من أمور 

 رموز .... 
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 ات وطلحـ إعادة صياغة أفكار أو معلومات ) كتغيري املص3
ت راساو دذكر املرادفات( من مواد منشورة يف كتب وجمالت أ

ا ون ذكر أصلها ومصدرهوجرائد أو موقع إلكرتونية د
 6وأصحاهبا احلقيقيني.

رة و فكع أـ نقل كلي أو جزئي ملقال أو نص أو فقرة أو مقط4
 7أو مصطلح دون ذكر مصدرها وأصحاهبا األصليني. 

 عادةو إـ تغيري كلمة أو بعض الكلمات هلا نفس املعىن أ5
 8صياغة التعبري يف اجلملة أو الفقرة. 

طالب أو ا المله إىل اللغة اليت يستعـ الرتمجة من لغات العامل6
 .دون االشارة املصدر الباحث كليا أو جزئيا

 ـ استعمال أعمال خاصة سبق وان نشرت أو قدمت أو7
 صدرعرضت دون اإلشارة إىل ذلك أو ذكر املرجع أو امل

 9األصلي.
 ة أوائيـ نقل صور أو فيديوهات أو رسومات و بياانت إحص8

 10ه.نفسلواعتبارها أو انتساهبا  خمططات ومنحنيات بيانية
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و ب أـ جعل شخص آخر ذو مرتبة علمية أو أكادميية يكت9
اصا خال ينجز لشخص عمال أو حبثا أو تقريرا، و يعتربه عم

 11به ومن إنتاجه.
حث لباتلفيق و فربكة املعلومات يف البحث كان يضع ا 10

من  صنيبياانت من خياله ويصطنعها وكأهنا بياانت للمفحو 
 12ية.ياستوجيه نتائج البحث أو إجناز حبثه يف ظروف ق أجل

بل ن قمـ إدراج الباحث امسه يف البحث أو يدرج أمسه  11
 ونهالباحث الرئيسي من اجل املساعدة يف نشر البحث ك

مل  يعملنه اابحثا معروفا يؤثر وجود امسه يف نشر البحث رغم 
 13أو يبذل أي جمهود فيه.

 
 

 الجامعات الجزائرية في ةلسرقات العلمينماذجل

عية جلماة واالفردياجلاهزة أـ سرقة وانتحال البحوث واألعمال 
عمال األأو TDاليت يكلف هبا الطلبة يف األعمال املوجهة

 على مستوى الليسانس أو املاسرت. TPالتطبيقية 



21 

 

انس الليسذكرات التخرج، يف كل املستوايت )مسرقة ـب  
 .واملاسرت واملاجستري والدكتوراه(

لنسبة املطبوعات البيداغوجية اباحملاضرات و ـ سرقة ج 
 .ة اجلامعيني قصد التأهيل اجلامعيلألساتذ

أعمال البحث العلمي يف إطار فرق سرقة ـ د  
 .PNRأو CNEPRUالبحث   

 .لميةت العاملقاالت العلمية اليت تنشر يف اجملالسرقة ـ ه  
 .ةالكتب واملؤلفات العلميسرقة فصول وحماور من ـ و
 .يةلدولية وااملداخالت يف امللتقيات والندوات الوطنسرقة ـ ز
ت داخالضمن مقاالت أو مأساتذة أو طلبة ـ إدراج أمساء ح

 سمىيف ملتقيات أو ندوات علمية أو أي عمل آخر حتت م
 .ساتذأو لب أااألعمال املشرتكة بينما هي أعماال فردية لط

ون ات دتقيالت وملـ إدراج أمساء أعضاء يف جلان علمية جملك 
 .علم أصحاهبا وال استشارهتم يف املوضوع

ـ تكليف الطلبة يف األعمال املوجهة إبجناز حبوث كأعمال  ل
شخصية لتمستعمل يف الفصول النظرية لرسائل يف الدكتوراه أو 
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كمداخالت يف   هامييف مشاريع البحث املعتمدة أو تقد
 .ملتقيات وطنية أو دولية

 يفه قشانالذيسبق وان عمل طالب لنفس التقدمي الـ إعادة م 
ل العم عمل جديد مع تغيري عنوانعلى انه مستوايت سابقة 

تري  اجسامل مذكرة الليسانس يقدمها يف املاسرت او) واملشرف.
 او هذه األخرية يقدمها يف الدكتوراه(

 ؟سرقة العلميةالتُمنعلماذا 

اي ادار و نيا و أخالقيا وقانسلوكا ممنوعا السرقة العلمية عترب ت
 لالعتبارات اآلتية:

ـ ألنه تصرف مصنف ضمن األخطاء املهنية اليت يعاقب 1
عليها القانون، طبقا للمراسيم التنفيذية والقوانني السارية 

الصادر يف  235- 98املرسوم التنفيذي رقم املفعول  السيما، 
املؤرح يف  544-83 املعدل واملتمم للمرسم رقم 1998أوت  17
املتضمن القانون األساسي للجامعة يف  1983 سبتمرب 17

الذي ينص بصراحة على أنه: كل تصرف أو  88 مادته رقم
حماولة انتحال أو تزوير يف النتائج أو غش له صلة ابألعمال 

العلمية املطالب هبا يف األطروحة واملثبتة قانوان أثناء املناقشة أو 
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حب اللقب بعدها ، يعّرض صاحبه إىل إبطال املناقشة أو س
احلائز عليه دون املساس ابلعقوابت املنصوص عليها يف 

املؤرخة  60التشريع والتنظيم املعمول هبما) اجلريدة الرمسية رقم 
-08املرسوم التنفيذي رقم  (، و23ص  1998أوت  19يف 

واملتضمن القانون املتعلق  2008ماي  03املؤرخ يف  130
املادة  يفابلتأديب،  ابلبحث العلمي، يف الفصل الثامن اخلاص

زيـادة عـلى أحـكـام تنص بصراحة على أنه: "  اليت 24رقم 
 19املــؤرخ يف  06 – 03من األمــر رقم  181 إىل 178املواد 

يـولــيــو سـنة  15املوافــق لـ   1427جـــمـــادى الــثـــانـــيـــــة عــام 
 182م املادة واملــذكــور أعــاله، وتـطـبـيـقـا ألحـكـا 2006

( قـــــيــــــام 4مـنه،يـعـتــبـر خـطـأ مـهـنـيـا من الـــــدرجـــــة الـــــرابـــــعـــــــة )
األســـــاتــــذة الــــبــــاحــــثينو مـشـاركـتـهم يف عـمل ثـابت 
ــــال لالنــــتـــحــــــال وتــــزويـــــر الــــنــــتـــائـج أو غــش يف األعــــمـ

الـعــلـمــيـة املــطـالب بــهـا يف رســائل الـدكــتـوراه أو يف أي 
منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.) اجلريدة الرمسية العدد 

للجمهورية اجلزائرية  2008ماي  4املؤرخ يف  23رقم 
 (.21الدميقراطية الشعبية ص 
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حث بال ياتألنه يرتبط ايضا ابلنزاهة االكادميية وأخالق ـ2
ر لصادة ايثاق األخالقيات واآلداب اجلامعيالعلمي طبقا مل

الذي ينص بوضوح يف الباب الثاين اخلاص  2010سنة 
معنـَْون  2-1ابحلقوق وااللتزامات احملور رقم 

لتزامات األستاذ اامل
ا هبأنه:" من املهام اليت يضطلع  6الباحث صفحة رقم 
ئه مالصة بز احرتام أعمال البحث اخلااألستاذ الباحث:" 

إن فيه، ل. وعاجلامعيني وابلطلبة، وذكر أمساء املؤلفني
رة ملرب  االسرقات العلمية، تعد من األخطاء اجلسيمة غري

 ".اليت ميكن أن تؤدي إىل الطرد
بقا طين ألنه يرتبط ابنتهاك حق امللكية الفكرية لآلخر ـ4

 2003جويلية  19 املؤرخ يف -05-03 حملتوى األمر رقم:
قد  لذيا ،رةحبقوق امللكية الفكرية واحلقوق اجملاو  واملتعلق

 يعرض أصحاهبا للمتابعات القضائية واجلزائية. 
بشكل رمسي اصبح اليوم حمل حماربةإداراي وقانونيا نه كما أـ 5

بقرار  ،جلزائروالبحث العلمي ابمن قبل وزارة التعليم العايل 
دد ،واحمل2016 جويلية 28املؤرخ يف و 933رقم حيمل وزاري 
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للقواعد املتعلقة ابلوقاية من السرقات العلمية 
 ومكافحتها.والذي له أثر رجعي لكل اآلعمال املنجزة.

 العلمية السرقات أضرار

ة جلامعستاذ واعل الطالب واألجيالسرقة العلمية سلوك إن 
ا ميأخالقيا وعل بشكل مباشر وغري مباشر يتضررون منها

 يت:ما أيومن أهل هذه األضرار . ومهنيا
 ـ أضرارها على الطالب والباحث1

 يها.رط فتو  ـ أهنا تقلل من قيمة الطالب او الباحث الذي    
لومات املعو رف ـ أهنا جتعله ال يتعلم وال يستفيد من املعا    

 اليت سرقها.
 .يئاـ أهنا جتعل تكوينه ومستواه ضعيفا وأداؤه رد   

 تحصل ياليتـ أهنا تشكك يف مصداقية الشهادة او الرتقية  
 عليها.

يع ستطيـ تشعره ابلنقص وعدم الثقة ابلنفس، لكونه ال   
 ذات.ال انتاج أفكار خاصة، وال إجناز عمل ابالعتماد على

 ديه.ب لـ تشعره ابالرتباك واخلوف، لتعاظم الشعور ابلذن
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سحب تقد  ردعيةوقانونية ـ أهنا تعرضه إىل إجراءات إدارية 
اءات اجر  اذالخت حيال على القضاء منه الشهادة أو الرتقية او

 .جزائية
نميه تان  رتضـ أهنا تعيق تطور التفكري وروح النقد الذي يف  

 14عملية التكوين اجلامعي فيه ]ترمجة خاصة بتصرف[.
 ـ أضرارها على اجلامعة2

ة لطلبين احتقيق مهام أساسية للجامعة وهو تكو ـ اهنا تعيق 
 . 15ة الشخصيةوتقييم كفاءاهتم وانتاجاهتم العلمي

 وليا.ا ودطنيو ـ أهنا تسيء لسمعة ومكانة اجلامعة اجلزائرية   
ها نحـ أهنا تقلل من قيمة الشهادات العلمية اليت ُت  

 اجلامعات اجلزائرية.
 يفحثي البو ـ أهنا تكرس الرداءة وتضعف املستوى التكويين   

 اجلامعات اجلزائرية.
 
 ـ أضرارها على اجملتمع3
ة صاديقتملتخرجني يف املؤسسات اخلدمية واالجيعل اداء ا ـ

 واالجتماعية رديئا.
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 تيجةنفا ـ جتعل العائد االقتصادي للتكوين اجلامعي ضعي  
 لضعف املستوى املعريف واألدائي للمتخرجني.

 ة.ـ تعرقل وترية التنمية االقتصادية واالجتماعي  
ل  كيف والغشقيم التحايل والتزوير  ساهم يف تفشيـ ت  
 االت حياة اجملتمع.جم
 .  ـ تكرس الرداءة يف املمارسات اليومية للمجتمع  

 العلمية فوائد األمانة

 شكالأ وجتنب كل مانة العلميةتتمثل فوائد االلتزام ابأل
 السرقات العلمية يف:

 ـ تعزز روح الفضولية لدى الطالب والباحث.  
 كثرأر فكثأ ـ تعزز روح الثقة ابلنفس لدى الطالب والباحث  

صرية ة وحصليـ تشعره ابالفتخار واالعتزاز عند إجناز أعمال أ
 جبهده اخلاص ذات قيمة علمية.

تلف خميف  فهاـ جيعله يتعلم كيفية اقتباس املعلومات و توظي  
 السياقات والوضعيات العلمية مبهارة عالية.

من  بسهـ جتعله يستفيد من كل ما يطالعه ويقرأءه ويقت  
 االخرين.
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والتأليف  مي،ه يتعلم تطبيق قواعد التوثيق والبحث العلـ جتعل
 م.والتحرير بطريقته وأسلوبه اخلاص للمعارف والعلو 

اج االستنتيب و رتكـ جتعله يتعلم املناقشه و التفكري والتحليل وال
ية ه العقلدراتوق والتعبري بلغته و طريقته اخلاصة مما ينمي ذكاءه

 العليا.
واثق وال اجععلم ذكر املصادر واملر ـ جتعل الطالب والباحث يت

 املستعملة بطريقة صحيحة.    
ل حتمـ جتعله حمل ثقة من قبل احمليطني به يف تقليد و 
 ة.املسؤوليات واملهمات العلمية واإلدارية املختلف

 يفاء ـ جتعله يعرتف بفضل من سبقه من الباحثني والعلم
 البحث واإلنتاج العلمي واملعريف وال يبخس حقهم.

تاابته ه وكمالـ جتعله أمينا على حقوق التأليف للغري يف كل اع
 وإنتاجاته العلمية والفكرية واألدبية.

 عتبر سرقة علمية؟هل توثيق االقتباساتي

او  اانتو البياملعلومات أوذكر مصادر وأصحاب جمرد توثيق 
ارف ملتعاوفق قواعد التوثيق الصور او أي شيء مت اقتباسه 

 ية. ة علمال يعترب سرقكل مراجع املنهجية، دوليا يف  عليها 
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الفصل الثاين: كيف تتجنب السرقات 
 العلمية؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ث حالعلمية يستلزم من كل طالب او ابلتجنب السرقات 
 .طفق دوليابقواعد التوثيق العلمية املعتمدة  االلتزام

 Laبيبليوغرافيا من مرادفاته، املستندات، ال:تعريف التوثيق العلمي

bibliographie . 
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 ب اوطالونقصد به املستندات العلمية اليت يستعني هبا ال
قال وامل تابالباحث الجناز عمله العلمي او البييداغوجي كالك

ت ياانالبو البحث العلمي، والتقرير، واملذكرة والرسالة و 
  لميةج عواالحصائيات واألرقام والصور والفيديوهات ونتائ

. كمةيفية مدرجة يف دراسات أو جمالت علمية حمكمية وك
نيا قانو و يا أنتجها الغري، واليت تصنف ملكا فكراي هلم أخالق

 وإداراي. 
 أمهية التوثيق العلمي

هنا يث ان حويستخدم الباحثون املصادر واملراجع ألمهيتها م 
 16ُتكنه من :

 ـ معرفة ما مت التوصل إليه من قبل.
 من سبقوه. ـ توثيق نتائج اعمال    
 ـ االعرتاف االخالقي واألكادميي مبن سبقوه.    
 ـ االنطالق من حيث انتهوا إليه.    
وليد  لتبقنيـ" التفاعل مع أفكار وطروحات الباحثني السا    

 أفكار جديدة".
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صها تمحية لـ "جتميع خمتلف اآلراء حول الظاهرة املدروس    
 وة وجوانبومقرنتها ومناقشتها واستخالص جوانب الق

 17الضعف فيها".
 ـ العمل على تقدمي إضافات ملا مت التوصل إليه. 

 مصادر التوثيق يف البحث العلمي
لبحث اميكن االستعانة هبا يف للتوثيق ك عدة مصادر اهن

 او العمل البيداغوجي وهي كما أييت: العلمي
سات دراوهي تعترب كل البحوث وال ـ األعمال العلمية:1

لية وعم جيةة اجلادة، اليت انتجت بطريقة منهالعلمية السابق
 وخضعت لتحكيم وخربة من قبل متخصصني يف املوضوع،

 18وتتمثل يف األنواع اآلتية:
 ـ األطروحة.    
 ـ املذكرة.    
 ـ املقال.    
 .والبحث امليداين ـ الدراسة   
طين و لمي ى عـ ورقة عمل حمكمة مبعايري علمية مقدمة مللتق   

 او دويل.
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ث : وتنقسم حسب املختصني يف منهجية البحـ الكتب2
 19العلمي إىل نوعني ومها:

 يهافوهي أمهات الكتب اليت وردت  أ ـ كتب املصادر:
مل و سة، درو املعلومات العلمية ألول مرة يف عهد الظاهرة امل

مقدمة  وية،لنبتعتمد على غريها. مثال: القرآن الكرمي، السنة ا
 الك.... وغريها.ابن خلدون... ألفية بن م

ا ريهغوهي الكتب اليت اعتمدت على  ب ـ كتب املراجع:
هي و ة. من الكتب واملراجع حول موضوع الظاهرة او الدراس

از اجن يف تلك املتداولة، مثل تلك اليت اعتمدان عليها حنن
 دليلنا هذا.

ليت امية لعلوهي كل اجملالت اـ اجملالت العلمية احملكمة:3
 نةجلية حكومية او خاصة تتوفر على مؤسسات جامععنتصدر 
من  كيمذات مصداقية، وختضع كل ما ينشر فيها للتح قراءة

 ليهعقبل متخصصني وفق معايري النشر العلمي املتعارف 
 20دوليا.

وهي كل االعمال العلمية اليت اجنزها ـ البحوث اجلامعية:4
طلبة الدراسات العليا يف مستوايت املاسرت واملاجستري 
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، وخضعت للخربة اه وفق قواعد البحث العلميوالدكتور 
 21واملناقشة من قبل جلان متخصصة.

 راقبها مي متعددة ومتنوعة، بعضوهنرتنيت: واقع األـ م5
 ومعروف اهلوية من حيث مصداقية املعلومات وصحتها

لذلك  ها.وبعضها االخر غري مراقب ومعلوماته غري موثوق في
ة رمسيال قع االنرتنيتعلى الطالب والباحث الرجوع إىل موا

 واملعروفة هويتها وموثوق يف معلوماهتا ال سيما:
 اصة.اخلـ مواقع اهليئات العلمية الرمسية العمومية و    
 اصة.اخل ة وـ مواقع اجملالت العلمية االكادميية العمومي   
 ـ مواقع املؤسسات الرمسية العمومية واخلاصة   

 وثوقملالرمسية وغري ويتجنب كل طالب وابحث املواقع غري ا
واملواقع  فيها مثل: املنتدايت، صفحات التواصل االجتماعي،

انت ذا كإصة اليت ال يعرف أصحاهبا وال هوايهتم احلقيقية وخا
 غري علمية وال اكادميية............... 

واملطبوعات واألدلة وتشمل التقارير الواثئق الرمسية:  ـ6
 ؤسساتتلف املخمالرمسية اليت تصدر عن والربامج 
اصة حول خمتلف القضااي والظواهر اليت اخلعمومية او واهليئااتل
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األدلة أو املطبوعات اخلاصة  -مثل: التقارير  تعنيها.
ابلشركات الصناعية والتجارية واملؤسسات االمنية واإلدارية 
والقضائية اليت تتضمن إحصائيات وأرقام وصور ومعلومات 

 ها.متنوعة موثوقة فيها ...وغري 
 ريةالبص تشمل كل الوسائل السمعيةو ستئناس:إلمراجع اـ 7

الت واجمل ائدوأشرطة وأقراص تسجيل تلفزيونية او إذاعية واجلر 
لة  حايف،طعند الضرورة فقالعامة، اليت يستعني هبا الباحث 

 ادرتعذر احلصول على املعلومات املطلوبة من املص
 ر.واملراجع العلمية االكادميية السالفة الذك

 طرق التوثيق العلمي

و احث باحيتاج ال ،هناك عدة طرق للتوثيق املعتمدة عامليا
دقة ا بإىل اعتماد واحدة منها واتباع خطواهتالطالب فقط 

 بلين: )ال يقيعووضوح كما هي دون خلط او مزج بينها.
و المي ث عمنهجيا اعتماد طريقتني يف التوثيق عند اجناز حب

 (مقال ما
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 ق املعروفة عاملياطرق التوثيأهم 
يضغط وبعدها Référencesيف خانة املراجع  يف برانمج وورد

جيد  styleوخيتار منها  insert citationعلى ايقونة 
هناك عدة أساليب يف التوثيق من أمهها: طريقة شيكاغو، 

طريقة هارفارد، طريقة اجلمعية اآلمريكية لعلم النفس 
APAحدة منها يف كل حبثه وغريها... فيختار وا ايزو وطريقيت

عندما   add new sourceمن خالل الضغط على ايقونة 
 addيكون مرجعا جديدا او ابلضغط على ايقونة 

newplaceholder  عندما يكون مرجع سابق مت استعماله
يظهر يف االختيارات للضغط عليه ابضفة رقم الصفحة ان  

 كانت خمتلفة.
حث لباواأالب للطتسهل  االلكرتوين،لتوثيق لطرق  وهي

له  ويف نفس الوقت تيسر اخللط بني خمتلف الطرقجتنب 
كن يا ميونالتوثيق الكرت م عل  لتم  .بشكل صحيح عملية التوثيق

 يت.نو يف اآلنرت وع إىل دروس تطبيقية يف اليوتيب أالرج
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 التوثيق العلميأنواع 

 ما أييت:ك  هناك عدة أنواع يف التوثيق العلمي وهي
Iنقل نص او فكرة او تباس هو عملية االق: ـ االقتباس

جمموعة افكار او براهني او أرقام أو إحصائيات او معادالت 
تربير هايف توظيفاو قوانني او صور او جداول من انتاج الغري ل

نتيجة علمية او معلومة مقاربة معينة او لالستدالل عن صحة 
 علمية معينة.  او للمقارنة او نفي نتيجة

 22:وهي ادئوختضع عملية االقتباس إىل أربع معايري أو مب   
بذكر  باحثال يعين ان يلتزم الطالب او أـ األمانة العلمية:

 املرجع الذي اقتبس منه بشكل صحيح.
عىن امل على يعين ان حيافظب ـ الدقة وعدم تشويه املعىن: 

ان. كل كي شاألصلي للفكرة املقتبسة وال حيرفه وال يشوهه أب
 ة. جلملل اد حتذف او تنسى كلمة يف االقتباس تغري معىن كفق

لب لطاو ايعين ذلك ان ال يقتصر الباحث ا ج ـ املوضوعية:
همل ه ويرائيف االقتباس على كل ما يوافق او يؤيد مواقفه وآ

ما  كل  وجهات النظر االخرى املختلفة معه. بل عليه بعرض
 ة.ضوعيو شها مبتوصل إليه من سبقوه املؤيد واملعارضة ويناق
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 لعملو ااحيث ال يكون البحث د ـ االعتدال يف االقتباس:
 ون أنداقتباسات وعرض لوجهات نظر االخرين جمرد العلمي 

ليل لتحايظهر فيه جهد ومسامهة الباحث او الطالبمن خالل 
 يعرضه. سه و قتبواملناقشة والنقد والتقومي واإلضافة يف كل ما ي

 23: مهاالقتباس نوعني رئيسيني و ول
ما هي كماتعلو وهو نقلللنص او املأ ـ االقتباس املباشر:     

 يف من مصدرها دون تعديل وال تغيري لغوي او حنوي او
البناء. وهذا النوع يوضع عموما: بني شولتني 

 رمع ضرورة ذكر املرجع يف اهلامش. أو ذك « .……… »
ة باشر ة م)اسم املؤلف والسنة والصفحة ]بعد الشولة الثاني

يت ة الريقوذكر تفاصيل املرجع يف قائمة املراجع[، حسب الط
 يتبعها الباحث او الطالب يف التوثيق. 

 مثال عن االقتباس املباشر) النقل احلريف(:
بات مصادر املعلومات وإرجاعها إىل أصحاهبا توخياً يعين التوثيق إث« 

ا ال بمّد من لألمانة العلمية،واعرتافاً جبمهد اآلخرين وحقوقهم العلمية،لذ
وذلك (Text)تثبيت املراجع اليت تعود إليها يف حبثك داخل النص 

دد  بتثبيت عائلة املؤلف واتريخ املرجع الذي رجعت إليه؛ألن ذلك حيم
للقارئني وجيعلهم قادرين على حتديد موقع مرجع (Source)املصدر
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يف هناية  (References List)املعلومات يف قائمة املراجع 
 »24البحث

 جم وحدود االقتباس و كيفية التعامل معهح
طر ع أسز أربكان االقتباس لنص مل يتجاو ما إذا  ـ يف حالة    

 بق.يدمج ضمن منت البحث كما هو ابلنسبة للمثال السا
إن طر فعة اسكان االقتباس أكثر من أربما إذا  ـ ويف حالة    

 النص املقتبس يكتب خبط اصغر ويبدأ النص بعد مخس
 طرنتهي خبمس مسافات من هناية االسطر وبسمسافات وي

 الملثعلى شكل فقرة مستقلة وفق ا يوضعفارغ قبل وبعد و 
 25اآليت: 

 مثال:     
 ترك سطر فارغ ...................

قائمة املراجع هي القائمة اليت تضم الكتب والنشرات واملقاالت اليت  "
راجع يف هناية رجع إليها الباحث فعالً يف دراسته،وتظهر قائمة امل

البحث أو الكتاب،وتمعترب وثيقة تزود مبعلومات ضرورية لتحديد 
واسرتجاع أي مرجع،وعلى الباحث أن خيتار مراجعه حبصافة 

وحكمة،وأن يمضّمن يف قائمة املراجع فقط املراجع اليت امستمخدمت 
فعالً يف البحث واإلعداد.لذا فإن كل مرجع يظهر يف قائمة املراجع 
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ن يكون قد أمستمخدم يف املنت،وكذلك فإن كل مرجع يرد يف البمّد أ
 املنت،البمّد وأن يظهر يف قائمة املراجع."

 ترك سطر فارغ ...................... 
فحة ف الصكان االقتباس ألكثر من نصما إذا  ـ ويف حالة    

 عادةث إللمرة الواحدة، هنا يستوجب على الطالب او الباح
ظ حلفاة ايف التعبري مع ضرور  به اخلاصالنص املقتبس أبسلو 

 .على معىن األفكار املقتبسة
 على يالتتعدل الطالب او الباحث دخما إذا أـ ويف حالة    

 دتنيعقو النص املقتبس أبقل من سطر، عليه ان يضعها بني م
.].......[ 

ضع يإنه ، فـ أما يف حالة إذا كانت االضافة اكثر من سطر   
 26الزايدة يف اهلامش.

لنبوية اديث حاـ ويف حالة االقتباس من القرآن الكرمي او األ   
ني  وجتب من الطالب او الباحث وضعها بني قوسني مزدلفيط

 .((........ )) كبريتني
قم ر ـ يف حالة كان االقتباس من صفحة واحدة: توضع   

 27( 120الصفحة مثل ) ص
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تية: الا يغةـ ويف حالة نقل من صفحتني متتاليتني توضع الص  
 (121-120) ص ص 

قل نهو و : ب ـ االقتباس غري املباشر أو اقتباس املضمون
 لوبلنص او أفكار او معلومات علمية لكنها مصاغة أبس

اس ملسالطالب أو الباحث ومفرداته وأسلوبه اخلاص دون ا
او  لنصاابملعىن األصلي للفكرة املقتبسة. وهنا ال يوضع 

ف ؤلر املرجع )اسم املالفكرة بني شولتني، بل يكفي ذك
 والسنة والصفحة فقط(.

ملصارد  كيدأتنه عرف التوثيق ايمثال عن االقتباس غري املباشر:
 افااعرت و املعلومات ونسبها ألهلها حفاظا على حقوقهم املعنوية 

م السامبلكيتهم الفكرية وسبقهم العلمي يف ذلك عن طريق ذكر 
 العائلي للمؤلف وسنة املرجع.

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

 28ي:وهناك من اضاف ثالث أنواع من االقتباسات وه 
وهو االقتباس الذي حيذف فيه بعض قتباس املتقطع: االأ ـ   

غري الضرورية يف سياق النص او املوضوع فقد يكون  الكلمات
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 آخر النص، على ان احلذف يف املقدمة او يف الوسط او يف
 ال يؤثر ذلك يف املعىن العام للفكرة أيضا

 29مثل عن االقتباس املتقطع:
ع وضين كل مرة تيف حالة كان احلذف أقل من سطر  أ ـ  

 ثالث نقاط فقط:
خميمكنم ممالحظة املراجع عند قراءة الكمتب ا. "..  

م
والبحوث  تلفة،مل

وال نستطيع  ية،املعحملية أو  املنشورة يف اجملالت العلمية املختلفة سواء
ة طريقبام تفضيل طريقة عن أمخرى،ولكن ال بمّد للباحث من االلتز 

ددة عند كتابة حبثه ...، وعدم التنقل من طريقة ألم  التوثيق  ى يفخر حمم
ريقة اع طتبإب...، ومن اجلدير ابلذكر أن اجملالت العلمية قد توصي 

ددة كأحد شروط النشر فيها ..."  حمم
وضع يه ين كل مرة فإنحالة كان احلذف اكثر من سطر  يفـ ب

 سطر من النقاط مكان الشيء احملذوف 
ان اء كيف حالة تغيري جزء من املادة املقتبسة سو ج ـ  

ة ر شالإل].....[  تصحيحا او إضافةيوضع بني املعقوفتني
ه ل سلي بني هاتفني املعقوفتني والتوضيح ان ما هو موجود

 ملقتبس.صلي اعالقة ابلنص األ
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IIـ االشارة إىل اهلوامشfootnotes : اجلزء واهلامش هو
الصفحة ويفصل عموما خبط أفقي.  أسفلاملخصص يف 

خط التحرير دون تثخني نوع بنفس  10ويكتب خبط مقياس 
سب الفصول أو مستقال يف  حويكون الرتقيم بشكل متتايل 

ابعتماد برانمج وورد عن طريق الضغط على 30كل صفحة.
 ansertمث    AB¹مث الضغط على خانة  Référencesايقونة 

footnote اليت اختارها الباحثالتوثيق ليدرج املرجع وفقطريقة 
 .او الطالب
 :أربع انواع وهي اهلوامشوتتضمن 

ث يف باحمضمون األفكار اليت يضعها ال وهيأـ هوامش احملتوى:
خوفا من  نتمل ااهلامش توضيح الفكرة املراد تقدميها ، لتعذر عرضها يف

 تشتت تركيز القرئ وفقدان املعىن.
نها متباس القاالحاالت للمراجع اليت مت ا وهيب ـ هوامش املراجع:

 أفكار او فقرات او صور او احصائيات او معلومات.
ع اليت ملراجو ااوهي احالة الباحث إىل األفكار  ج ـ هوامش االحالة:

ا ة مبق، هلا عالأكثرقد تتطلب االستزادة والتعمق يف تفاصيلها
ش هلام ايناقشه او يعرضه يف منت حبثه او مقاله. فيشري يف

 (.للتوسع يف ذلك راجع........)ذكر املرجع والصفحة
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 خر اوث آوهو الباحث او الطالب بفضل ابحد ـ هوامش االعرتاف:
يل حتل عند ما قدمه من جهود الجناز حبثه. كان يقولمساعد له على 

ساعديت ميف  النفوهنا انوه ابلدور الذي قام به  ومناقشه فكرة معينة:]
ت او ابالمق على جلب املعلومات او البياانت أو يف التسهيل الجراء

 دراسيت امليدانية وغري ذلك من ...[
 :االباحثيدون فيهأن اهلوامش  مبعىن

 .ـ االشارة إىل املصدر او املرجع املقتبس منه   
 .لفهما للتعمق يف فيةـ االشارة إىل مصادر ومراجع إضا   
 .ـ شرح مصطلح أو فكرة او تعريف معني او ترمجة   
ـ االحالة لصفحة سابقة يف البحث وغريها من   

 االستعماالت. 
III تتم االشارة إىل املصادر واملراجع : ملصادرإىل اـ االشارة

 31وفق ثالث طرق رئيسية يف البحوث العلمية وهي:
ت صفحا ل املصادر يف مجيعـ " الرتقيم املتسلسل لك1    

 ." ملنتاالبحث وجتميعها يف هناية البحث حسب ترتيبها يف 
يعتمد نظام هارفارد على التوثيق ممباشرًة داخل النص  مثال: "    

قتبس وذلك بوضع عائلة املؤلف متبوع ابلسنة بني 
م
بعد انتهاء النص امل
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مثم  1930 ( وقد طمّور هذا النظام يف جامعة هارفارد عام1قوسني")
ستخدمة هجائياً يف قائمة املراجع)

م
 ("2يمعاد ترتيب مجيع املراجع امل

 در يفــ الرتتيب املتسلسل لكل صفحة مع ذكر املصا2   
 ه يفأسفل الصفحة نفسها على اهلامش. كما هو معمول في

سم كر ايذ  هذا الدليل. حيث توضع للفقرة املقتبسة رقما، مث
ر ودا بعةالكتاب والسنة و الط املؤلف او املؤلفني وعنوان

 النشر والبلد ورقم الصفحة يف اهلامش.
تم وضع يوفيها  APAـ طريقة مجعية علم النفس االمريكية 3  

س قتبال اكاالسم العائلي للمؤلف والسنة والصفحة يف هناية  
سة قتببني قوسني يف منت البحث )يعين مرفق ابلفقرة امل

 (.  204ص 1999مباشرة(. مثل ) رحبي مصطفى 
القواعد العامة لإلحالة إىل املصادر واملراجع حسب  

APA 2010:32االصدار السادس 
ريخ ؤلف واتمإىل أي يف النص رة االقاعدة العامة هي االش" ـ 

 أي وثيقة مذكورة.
مة قائ يف ـ وكل وثيقة مذكورة يف منت البحث، جيب ان توجد 

 املراجع يف آخر البحث او العمل.
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 ل االحاالت بثالث طرق خمتلفة وهي:ـ ميكن تناو  
أ ـ نضع بني قوسني )اسم املؤلف، والسنة( )     

Khiati,2014) 
خالد  ب ـ اسم املؤلف يف النص والتاريخ بني قوسني ،  
(2016.) 

  لنص. اج ـ اسم املؤلف والسنة يوضعان مباشرة يف منت    
 ..يف كتابه عن أمراض األطفال.  2014كتب خياطي سنة 

  إذا الفقرة د ـ ال نعيد كتابة التاريخ يف نفس النص او     
 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 
 S. Freud (1928)أان فرويد يف املثال اآليت:سيغموند فرويد و 

affirmait que (...), alors que pour A. Freud (1949) . ترمجة [ "
 خاصة[

 املعلومات الواجب ذكرها عند كل اقتباس
 ـ يف حالة االقتباس من كتاب1
 33فاملعلومات الواجب ذكرها هي: 
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ان ، العنو ررو احملاالخرين واملرتجم ا اسم املؤلف او املؤلفنيـ " 
ثخن ط مالكامل للكتاب الرئيس والفرعي إن وجد ] يكون خب

كان ، مومميز عند البعض[، رقم ]اجلزء إن وجد[ و الطبعة
 خالسنة واتري املوزع، الناشر و النشر واملدينة اليت نشر فيها،

 سنة جودالنشر، الصفحة اليت اقتبس منها. ويف حالة عدم و 
 تكتب عبارة ) دون سنة(.

و صل أل فتدون يف اهلامش )أسفل الصفحة أو يف هناية ك ـ  
و ث ايف هناية البحث حسب الطريقة اليت خيتارها الباح

 الطالب(.
، عاصم حممد األعرجيمثال عن كتاب ملؤلف واحد:  

الوجيز يف مناهج البحث العلمي:منظور إداري 
زيع لتو معاصر.األردن،عمان:دار الفكر للطباعة والنشر وا

 ص .....، (1995)
 ،جلزائرر ابويدار التنـ عبد السالم خالد، الطفل وتعلم اللغة، 
 ( ص................  2014)

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

رة ول مألرجع عندما يذكر املمثال عن كتاب ألكثر من مؤلف:  
لة ر،عقنصا مد عبيدات،حممد أبوحمتذكر امساء مجيع املؤلفني مثل: 

ار دات، بيقمبيضني، منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتط
 .200( ص 1999)، وائل للنشر عمان االردن

 ملؤلفااسم  رات يف البحث يذكراملرجع لعدة موعندما يذكر نفس ـ   
ني بدها مث كتبت كلمة وآخرون مث توضع ثالث نقاط ... بعول األ

ال) مث  كيةقوسني كما هو ابلنسبة لطريقة مجعية علم النفس االمري
 ( وآخرون...(1999حممد عبيدات ) 

 لمةأو يكتب اسم املؤلف األول وتوضع ثالث نقاط مث تكتب ك
 معقوفتني مثل: حممد عبيدات ...] وآخرون[. وآخرون بني

يذكر   لنفسلم اويف حالة اعتماد طريقة اجلمعية األمريكية لعـ  
ال: مث امسي املؤلفني مث تذكر السنة والصفحة بني قوسني

 .... ( أن86-85ص ص  1978عوده وملكاوي) ويذكر 
 نوانعفني يتم فيه ذكر اسم املؤلف او املؤلكتاب مرتجم:   

 .ةلصفحا والسنة مث ب، مكان النشر والبلد، دار النشرالكتا
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 فة( التفكري يف( . استخدام )امليتامعر 1998كوستا ، آرثر . )مثال:  
أجل  م منعليتالتفكري : كعملية وسيطة . ترمجة : صفاء األعسر ، يف 

( ص ص 1998)يع التفكري ، القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوز 
65-76 
علم ة لتاب مرتجم بطريقة اجلمعية االمريكيوتوثيق ك 

عمل خ الريالنفس: يتم فيه ذكر اتريخ العمل األصلي مث ات
 34(.1981/1993 املرتجم  مثال: ذكر كروشانك )

 مالحظات هامة:
ط ل فقألو ا، يذكر املؤلف  ـ إذا كان الكتاب ألربعة مؤلفني

  ال:متبوعا بثالث نقاط وكلمة آخرون بني معقوفتني مث
 سعدي امحد...] وآخرون[.ال
و ة اـ عند توثيق معلومات من مرجع اثنوي، حول نظري  

لم ة عمقاربة معينة وردت فيه يتم فيها حسب طريقة مجعي
ة، لفقر اخر النفس األمريكية، تكتب الفقرة املقتبسة مث يف آ

.. و .اب يذكر املرجع الثانوي بعبارة )وردت/ يف اسم الكت
ية لنفسامنهجية البحث يف العلوم السنة( مثل: )وردت يف: 

 (2004والرتبوية 
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ثل: و. مهما كو يف قائمة املراجع يوثق املرجع الثانوي فقط    
رابح، تركي، منهجية البحث يف العلوم النفسية 

امعية ( طبعة أوىل، ديوان املطبوعات اجل1988والرتبوية،)
 اجلزائر.

ب سـ عند توثيق اكثر من عمل )مرجع( يف منت البحث ح
جع ملراايب طريقة مجعية علم النفس االمريكية، فإنه يتم ترت

د لعدير احسب الرتتيب األجبدي ألمساء املؤلفني. مثل: أشا
، تركي 1980من الباحثني يف علم النفس) امحد الشرقاوي،

 .... ......( 2003، مجعية علم النفس االمريكية 1986رابح 
 دورايت المن  االقتباس عنداملعلومات الواجب توفرها  ـ

ل امالعنوان الك االسم الكامل لصاحب املقال وزمالئه،
 مييز عنلة و جملاللمقال او الدراسة، العنوان الكامل للدورية او 

ريض ط عا خبعنوان املقال إما بـ : بوضع خط حتتها أو كتابته
لعدد د والمثخن أو بوضعه بني شولتني" .."، اسم اجمللة، اجمل

اّ، عنه صدرل،مكان الصدور واجلهة اليت تالذي ظهر فيه املقا
يت ال التاريخ الذي صدر فيه )السنة والشهر (، الصفحات

 ظهر فيها املقال )ص من ... إىل ...(.
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ابللغة  تواصلة الأتثري لغة االم يف عمليمثال: عبد السالم خالد،  
الدار  (2016) جانفي 27جملة عامل الرتبية ، عدد ، العربية الفصحى

 .174 – 147ص من  ء، املغربالبيضا
لبحث ا: طالل بن عبد هللا، حسني الشريف، واقع 2مثال  

ومقرتحات ية،العلمي يف الكليات الرتبوية يف اجلامعات السعود
عة ( جام2015)ديسمرب  37حتسينه، جملة دراسات، العدد 

 .72-38عمار ثليجي ابالغواط، صفحة من 
رسائل المن  املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس

 35:امعيةاجل
ن مناك ]ه اسم املؤلف، العنوان الكامل للرسالة او املذكرة

ر يقرتح ان تكتب خبط عريض ومثخن او يوضع حتتها سط
الكلية واجلامعة اليت  ، اسم املشرف على الرسالة،36لتمييزها[

 تباسالقاقدمت فيها الرسالة او املذكرة، الصفحة اليت مت 
يخ اتر  (ي  او دكتوراه او حبث اكادميمنها، الصفة ) ماجستري

وهناك من يطلب ذكر عبارة )غري منشورة بني  37الصدور،
 قوسني(.
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  القيامرتبوي يفأثر ُمشاركة املعلمني املشرف ال" حممد،أكرم.: مثال 
اهــا م  اجتببحـوث إجرائيـة تعاونيـة يف سـلوكهم التعليمـي الصـفي ويف

ردنيـة، ص عـة األتماعية ابجلامكلية العلوم االج."حنو اإلشراف الرتبوي
 (1980)رسالة ماجستري غري منشورة،123

 تكتب يف اهلامش أبسفل الصفحة.
يكتب وحسب طريقة مجعية علم النفس األمريكية: 

 مثال:) حممد صاحب املذكرة و السنة والصفحة فقط.
 (.  123ص  1980اكرم،

ية يف لعلما خالد، السرقةمثال عن حبث مقدم ملؤمتر علمي:  
قى ، امللتبتهاار اجلامعات اجلزائرية، أنواعها وأسباابه وآليات حم

طين للمركز الو حول اجلامعة وأخالقيات البحث، الدويل 
ان، وهر للبحث يف االنثربولوجية االجتماعية والثقافية ب

 .2015نوفمرب  23و 22يومي
: بسةويف املنت يكتب كما أييت يف أخر الفقرة املقت  

 ،ص ....(2015)خالد،
ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس واثئق إدارية 

 38:رمسية
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 جنزتاليت ااهليئة الفرعية يذكر اسم صاحبالوثيقة، او اسم  
 جلهةو اأويف حالة عدم وجودها يذكر اسم الوزارة  وثيقةال

قة لوثيعنوان او موضوع اابعتبارها صاحب العمل،الصادرة 
 يت متو الصفحات السنة النشر، رقم الصفحة اخبط مثخن، 
 . يوضع يف اهلامش.االقتباس منها

 ص اولشخاويف املنت بعد عرض الفكرة املقتبسة يوضع اسم   
. جدتاهليئة او رمزها بني قوسني والسنة والصفحة غن و 

 (15، ص 2015مثال: ) وزارة التعليم العايل، 
ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من منشورات 

 39:املؤسسات
ان خبط مميز وثخني،مكاسم املؤسسة، عنوان املنشور، 

 املؤسسة،اتريخ النشر.
سنة  ، حي اهلضاب،دليل الطالب اجلامعيجامعة سطيف، 

2010. 
ـ املعلومات الواجب توافرها عند االقتباس من تقارير رمسية 

 40:عمومية او خاصة
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ريض عط ،عنوان التقرير خباملؤلف/ اجلهة املصدرة للتقرير
ان ملكاعبارة بني شلتني" معلومات غري منشورة"  مثخن،مع

 والسنة.
ري عايضع متقرير اللجنة اخلاصة بو مثال: ندوة العمداء،   

لعلوم ية ا،كل،"معلومات غري منشورةالعتماد اجملالت العلمية
 . 30/09/2013االجتماعية جبامعة وهران،

ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من 
 41:وسوعاتامل
اسم عائلة مؤلف املقالة، االسم األول )سنة النشر(. تب يك

)ج رقم اجلزء، ص ص.  املوسوعة خبط مائل عنوان املقالة. يف
 ويكتب يف اهلامش. مدى الصفحات(. مكان النشر: الناشر.

لسنة ، اثاينيكتب االسم العائلي للمؤلف وامسه ال ويف املنت:
 والصفحة، رقم اجلزء والصفحة(  

 Sturgeon, T. (1995). Science       -امش: مثال يف اهل
fiction. In The encyclopedia Americana(Vol. 24, 

pp. 390-392). Danbury, CT: Grolier 
 Sturgeon, T. (1995)-pp390-392)يف املنت: )



55 

 

 
 

د و اجلرائـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من 
 42:عامةاتلالاجمل

حتتها و يدة جلر اعنوان املقال كامال، عنوان ـ اسم كاتب املقال، 
هر الش، العدد والتاريخ) اليوم و او خبط ممري ومثخن خط

 امش.هلايوضع يف  والسنة(،الصفحة اليت مت االقتباس منها.
آليات الد،عبد السالم خمثال عن مقال يف جريدة عمومية: 

رب اخل دةجري،حماربة السرقات العلمية ابجلامعات اجلزائرية
 .(3201ي أكتوبر 25ليوم)  عدد ،زائريةاجل

ثل مة: ويف املنت يكتب اسم صاحب املقال والسنة والصفح 
 ( 21ص  2015، خالد) 
م ساومثال عن صحيفة مل يذكر فيها اسم املؤلف يكتب  

 (. 21ص  2015 جريدة اخلربالصحيفة والسنة ورقم الصفحة:)
املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من قوانني 

 43:وقرارات رمسية
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 ونلقاناسم القانون او القرار،ا ااسم الدولة اليت صدر عنه 
 ، ورقم الصفحة.مكان واتريخ النشر ورقمه،

 05-03 األمر مقال: اجلمهورية اجلزائية الدميقراطية الشعبية،
ة ق اجملاور املتعلق حبقوق املؤلف واحلقو  2003جويلية19لـيوم 

 ص.......
 44:ها يف اجملالت االلكرتونيةاملعلومات الواجب توفر 

ان : عنو سم الثايناالو لمؤلف، يكتب االسم العائلي ل
إن ت )املنشور. اسم اجمللة. العدد. السنة. عدد الصفحا

 مش.عند التدوين يف اهلا .وجدت(. املوقع اإللكرتوين
حة الصفة و وعند التدوين يف املنت: يكتب اسم املؤلف والسن 

 (28، ص 2015راتض،بني قوسني ) عبد العزيز م
واقع املاملعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من 

 45:كرتونيةلاال
 /رنشو امل عنوان العائلي للمؤلف واالسم الثاين، سمااليكتب 

 .ينرتو . املوقع اإللكاو الصفحة خبط عريض مميز او مثخن
 عند استعمال اهلامش.
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، ، كلية الدراسات العلياجامعة النجاح الوطنية مثال: 

، طرق توثيق المراجع والمصادر
https://fgs.najah.edu/ar/node/1994 

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

ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من املقابالت 
 46:الشخصية

 ا،هبعمل اجلهة اليت ي قابلته،ُتت ميذكر اسم الشخص الذي 
 يت:ا أيمع عبارة )مقابلة شخصية( وفق م الزمانواملكان و 

.....، مقابلة اجريت مع حممد الصديق، مدير جامعة...   
ربة احملحول االجراءات الردعية اليت تتخدها اجلامعة 

على  2016 جانفي 25ابجلزائر، يوم  السرقات العلمية
 زواال) مقابلة شخصية(. 15الساعة 

الحاديث التلفزيونية ـ املعلومات الواجب توفرها يف ا
 47:واالذاعية

ة حللقو اأ،عنوان احلصة او احللقة، رقم احلصة املتحدث اسم
يز ممريض عط إن وجدت، اسم القناة االذاعية او التلفزيونية خب
 ن(.امك إن او مثخن، التاريخ) اليوم والشهر والسنة والساعة
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ة لصحامثال: عبد السالم خالد، حصة البيت السعيد/ ركن 
اء آلبنب اسية،سلسلة مواضيع جودة احلياة األسرية، جتنالنف

 6/12/2015األحد ، إذاعة سطيفأحقاد اآلابء واالجداد، 

 الساعة العاشرة صباحا.
ـ املعلومات الواجب توفرها عند االقتباس من قرص 

 ROM-CD:48مضغوط
مميز يض و عر  يئة املصممة، عنوان املقال، عنوان القرص خبطاهل

 شر ،لناعبارة ]قرص مدمج[،رقم االصدار،ااو مثخن متبوع ب
 البلد، والتاريخ) الشهر والسنة(.

 :إجراءات اخرى الحرتام اخالقيات البحث والنزاهة االكادميية
و ا ااذاو أست اطالبسواء كان سم زميل لك اـ جتنب إدراج 
لى ة او حبث او مقالةمن اجل احلصول عغريه يف مداخل

 .إجناز أي منها يساهم يف شهادة إدارية وهو مل
ل ـ جتنب تكليف زميل لك او طالب لينجز عمال مقاب 

 .بك امتيازات او مبلغ مايل و تبنيه على انه عمل خاص
ـ جتنب إدراج امساء أساتذة من جامعات وطنية او اجنبية 

ذوي  مسعة علمية يف اللجان العلمية للمجالت و امللتقيات 
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زام كتايب ابلتعاون الوطنية والدولية دون علمهم وتقدمي الت
 معكم لكسب املصداقية للمجلة او امللتقى.

اليت  خالتداـ جتنب اعادة تقدمي نفس األعمال البحثية او امل 
 سبق وان قدمتها من قبل حتت عناوين اخرى.

 ـ جتنب تلفيق معلومات وبياانت احصائية ومهية يف 
 املداخالت واملقاالت واملطبوعات.

 عمل ائجمعلومات من اجل توجيه نتـ جتنب تزوير بياانت و  
 حبثي معني للتأثري يف بعض القرارات العلمية.

 
 07/02/2019سطيف يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلوامش
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1Université du Québec  en Outaouis ,(2012)Rapport final du 

groupe de travail sur la prévention du Plagiat, p82    
( الدليل المنهجي إلعداد البحوث 2015ابراهيم بختي،) -2

العلمية،) المذكرة، اآلطروحة، المقالة، والتقرير( وفق طريقة 
IMRAD بتصرف(. 24-23، جامعة ورقلة ص ص4ط( 

ـ خالد عبد السالم ، السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية 3
 مقدمة لملتقى دولي "الجامعة مجاالتها أسبابها وآليات محاربتها"

حث واألخالقيات المهنية الرهانات الحالية" المنظم من قبل مركز الب
 23و 22في األنثربولوجية االجتماعية والثقافية بوهران يومي 

 .11و 10. ص 2015نوفمبر 
4SFU ?iatce que le plag-Qu'est;  Janis McKenzie

16/04/ 2014  www.lib.sfu.caLibrary ,  
 نفس المرجع بتصرف. - 5
 خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمان، واحمد بن محمد الجبيلي،ـ 6

 ( السرقة العلمية، ما هي؟2012وسليمان بن عبد هللا أبا الخيل، )
 8مد بن سعود االسالمية ص وكيف أتجنبها؟ جامعة االمام مح

بتصرف.
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science 

 مرجع سابق نفس الصفحة. -7
 université de Liège,(2011) Le Plagiat ? pas ـ 8
pour moi ; www.ulg.ac.be/plagiatpaspourmoi / p5 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.sfu.ca%2Fhelp%2Fwriting%2Fle-plagiat&ei=taCaVeD3IMXgyQOHqYDoBw&usg=AFQjCNFFKKgLM6rNz5-5HdL1ABDAl9zbQQ&bvm=bv.96952980,d.bGQ
http://www.lib.sfu.ca/users/jlm15
http://www.lib.sfu.ca/
http://www.ulg.ac.be/plagiatpaspourmoi%20/
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 Ibid, p5 ـ9
خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمان وآخرون، مرجع سابق  -10

 .بتصرف.10ص 
 مرجع سابق نفس الصفحة بتصرف. -11
ـ حسن علي دواح، أوجه الفساد في البحث العلمي: األنواع  12

واألسباب واالنعكاسات،منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث 
 6و 5والنزاهة العلمية، 

 .21ص بتصرف2015https://units.imamu.edu.saماي
 ، بتصرف22 /21ـ حسن علي دواح مرجع سابق ص 13

14-Université de Liege  Le plagiat, 
https://www.ulg.ac.be/cms/c_151415/plagiat 
p2(07/02/2016) 
15- Ibid p 2 

( البحوث العلمية والتربوية بين النظرية 2001حسن شحاتة،) - 16
والتطبيق، طبعة أولى، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة. 

 . 20ص
( مناهج 2000ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم،) - 17

ء ، دار صفا1وأساليب البحث العلمي بين النظرية والتطبيق،طبعة
 .203للنشر والتوزيع اآلردن ص

https://units.imamu.edu.saبتصرف/
https://units.imamu.edu.saبتصرف/
https://www.ulg.ac.be/cms/c_151415/plagiat
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ابراهيم بختي، الدليل المنهجي العداد البحوث العلمية وفق  -18
، 4) المذكرة، اآلطروحة ، التقرير والمقال( طبعة IMRADطريقة 
مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة،  2015

. 14جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، ص
www.Luedld.net 

 .14ابراهيم بختي مرجع سابق ص -19
 14ـ نفس المرجع ص  20
 14ـ نفس المرجع ص 21
( 199محمد عبيدات،محمد أبو نصار،عقلة مبيضين، ) -22

منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات، دار وائل 
 . بتصرف.178للنشر عمان االردن ص

 204ربحي مصطفى وعثمان محمد غنيم مرجع سابق ص -23
 .APA،2003,2007الجمعية االمريكية لعلم النفس،  -24
 .32ابراهيم بختي مرجع سابق ص -25
 .32ابراهيم بختي مرجع سابق ص  -26
 .166-165محمد عبيدات وآخرون، مرجع سابق ص ص  -27
ربحي مصطفى عليان وآخر، مرجع سابق نفس الصفحة  -28

204 
 167محمد عبيدات وآخرون مرجع سابق ص  -29
 33ي مرجع سابق ص ابراهيم بخت -30
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 .204ربحي مصطفى وآخر ، مرجع سابق ص 31
32-Marc couture,(2015),normes bibliographiques, 
adaptation française  des normes de APA(selon 
la 6éme editiondu publication manuel 2010) p6. 

 .208ربحي مصطفى وآخر مرجع سابق ص  -33
الد عيد العتيبي، التوثيق في ـ علي عبد الرحمان لوري و خ34

ية، البحوث والدراسات التربوية وفقا لدليل جمعية علم النفس االمريك
  6المركز العربي االلكتروني للدراسات والبحوث )دون سنة( ص

 .211ربحي مصطفى و عثمان محمد غنيم، مرجع سابق ص -35
  189محمد عبيدات وآخرون مرجع سابق ص -36
 189ن نفس المرجع ص محمد عبيدات وآخروو  -37
 2010ـ ربحي مصطفى عليان مرجع سابق ص 38
ابراهيم بختي، الدليل المنهجي في إعداد وتنظيم البحوث  -39

 37ص 2006/2007العلمية )المذكرات والرسائل( جامعة ورقلة، 
 ابراهيم بختي مرجع سابق. -40
، 2016جامعة ام القرى ، دليل توثيق المراجع،  -41

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

https://fgs.najah.edu/ar/node/1994 
 جامعة النجاح مرجع سابق. -45
 35مرجع سابق ص  2007/0820ابراهيم بختي  -46
 36ابراهيم بختي، مرجع سابق، ص -47
 .36مرجع سابق ص  2007/2008ابراهيم بختي،  -48
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 املراجــــــع
( الدليل المنهجي إلعداد البحوث 2015ابراهيم بختي،) -

العلمية،) المذكرة، اآلطروحة، المقالة، والتقرير( وفق 
، جامعة 4ط IMRADطريقة 
ورقلة.

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

(10/01 2016.) 
ــــ حسن علي دواح، أوجه الفساد في البحث العلمي: 

واالنعكاسات، منتدى الشراكة المجتمعية األنواع واألسباب 
 6و 5 في مجال البحث والنزاهة العلمية،

 2015https://units.imamu.edu.sa(10/08/2015)ماي
خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمان، واحمد بن محمد ـ 

( 2012) الجبيلي، وسليمان بن عبد هللا أبا الخيل،
السرقة العلمية، ما هي؟ وكيف أتجنبها؟ جامعة االمام 

محمد بن سعود 
) https://units.imamu.edu.sa/colleges/scienceاالسالمية.

10/08/2015) 

http://kantakji.com/media/175712/these_memoire_rapport_de_stage_article-imrad.pdf
http://kantakji.com/media/175712/these_memoire_rapport_de_stage_article-imrad.pdf
https://units.imamu.edu.saبتصرف/
https://units.imamu.edu.saبتصرف/
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science


66 

 

                                                                                                   

) دون علي عبد الرحمان لوري و خالد عيد العتيبي،ـــــــ 
لتوثيق في البحوث والدراسات التربوية وفقا لدليل ا سنة(

جمعية علم النفس االمريكية، المركز العربي االلكتروني 
للدراسات 
والبحوث.

7http://www.fhf.demo.blue.ps/files/6e1f78_5191b7e5
45247da89ef04953b664507.pdf 

(12 /01/2016.) 
محمد عبيدات،محمد أبو نصار،عقلة مبيضين، ـــــ 
( منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل 199)

 والتطبيقات، دار وائل للنشر عمان االردن
 الت في ملتقيات دولية:خمدا

ـ خالد عبد السالم " السرقة العلمية في الجامعات ــــ
 تقىية مجاالتها أسبابها وآليات محاربتها" مقدمة لملالجزائر 
" الجامعة واالخالقيات المهنية الرهانات الحاليةدولي "

المنظم من قبل مركز البحث في االنثبولوجية االجتماعية 
 .2015نوفمبر  23و 22والثقافية بوهران يومي 

 

http://www.fhf.demo.blue.ps/files/6e1f78_5191b7e5745247da89ef04953b664507.pdf
http://www.fhf.demo.blue.ps/files/6e1f78_5191b7e5745247da89ef04953b664507.pdf
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 مراجع باللغة الفرنسية:
SFU  ce que le plagiat?-Qu'est;  Janis McKenzie-

)2014/ 16/04(  www.lib.sfu.caLibrary ,  

- 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 

)10/12/2015( / www.ulg.ac.be/plagiatpaspourmoi;  moi 

- Université de Liege  Le plagiat, 

https://www.ulg.ac.be/cms/c_151415/plagiat(07/02/201

6) 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.sfu.ca%2Fhelp%2Fwriting%2Fle-plagiat&ei=taCaVeD3IMXgyQOHqYDoBw&usg=AFQjCNFFKKgLM6rNz5-5HdL1ABDAl9zbQQ&bvm=bv.96952980,d.bGQ
http://www.lib.sfu.ca/users/jlm15
http://www.lib.sfu.ca/
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/normes_apa_francais.pdf
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/normes_apa_francais.pdf
http://www.ulg.ac.be/plagiatpaspourmoi%20/
https://www.ulg.ac.be/cms/c_151415/plagiat
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