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  واألنتحال واألستالل األقتباس

 األقتباس:

ث بتكخار نفذ الكمسات ونفذ األساليب المغػية لذخز آخخ سػاء ىػ قيام الباح

كانت مكتػبة أو مشصػقة وبذكل حخفي بجون أي تعجيل فيػ بحلظ يكػن مقتبدًا وعميو أن 

سكغ أن يتع ذلظ األقتباس يزع ىحا تمظ الكمسات بيغ )ىالليغ( أو "عالمات األقتباس"، وي

، ويدتخجم مغ أجل أثبات شيء ربسا يخىاوغ أو مغ ورقة بحثية ،أو مغ كتاب مغ مقال،

وليذ  تكػن فكخة أو نطخية أو رؤية؛ وذلظ لمتػضيح وتقجيع دليل يؤيج وجية نطخ الباحث

األقتباس حكخًا عمى تخرز دون التخررات األخخى فيشاك األقتباسات في العمػم 

أعادة ي شكل مغ أ األقتباس ال يتزسغاألندانية، والعمػم األجتساعية، والعمػم التصبيقية، و 

أو التالعب  الرياغة؛ حيث ال يسكغ لمباحث تغييخ الكمسات واألساليب المغػية السدتخجمة

خرػصًا في األقتباس السباشخ أو الحي ُيخف باألقتباس الشري أو الحخفي عمى عكذ  بيا

 .الشػع اآلخخ الحي ُيعخف باألقتباس غيخ الشري

 

 أنهاع األقتباس:

وىػ الشقل الحي يقػم بو الباحث لألفكار والبيانات النصي أو المباشخ:  أواًل. األقتباس

والسعمػمات . . . إلخ بذكل حخفي كسا ىي بجون تغييخ عغ السرجر ويزع ذلظ بيغ 

عالمتي األقتباس " .... " ثع تػثيق السرجر األصمي بعج ذلظ بالصخق السختمفة التي مغ 
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غالق عالمة األقتباس الثانية وكتابة أسع بيشيا وضع رقع بجانب الشز مباشخة بعج أ 

 السرجر نياية الرفحة أو في صفحات مخررة لحلظ وىي ما ُتعخف باليػامر.

 والبج أن ُتخاعى مجمهعة من األمهر عنج عملية األقتباس النصي ومنها:

يجب أن يتدق الشز السقتبذ مع الفكخة التي تشاوليا الباحث في ىحا السػضع   -1

 مغ السبحث.

 وضع ما قام الباحث بأقتباسو بيغ عالمتي األقتباس ".....".  -2

 اليشبغي عمى الباحث األكثار مغ األقتباسات.  -3

 يعج أقرى حج لألقتباس خسدة إلى ستة أسصخ.  -4

إذا أراد الباحث ححف بعس الكمسات أو األسصخ مغ الشز السقتبذ مشو، عميو   -5

سػعة نقاط تػضع قبل أو أن يزع عالمة الححف )..........( وىي عبارة عغ مج

بعج األقتباس لمجاللة عمى أن الشز أشػل مسا أقتبدو الباحث ويدبقو كالم ويأتي 

 بعجه كالم وىػ ما تسثمو تمظ الشقاط.

 ]...[.إذا أراد الباحث أن يزف عمى األقتباس فعميو أن يزع تمظ األضافة بيغ   -6

غة ما كتبو السؤلف األصمي وىػ عبارة عغ إعادة صيا ثانيًا. األقتباس غيخ المباشخ:

بذكل ججيج تسامًا، بسعشى أن تقػم بقخاءة فقخة ما ثعَّ تعبخ عغ فيسظ لتمظ الفقخة بأسمػبظ 

أنت وىػ ما ُيعخف مجازًا بعسمية التسثيل السعخفي، ومع ذلظ يجب تػثيق السرجر األصمي 

 وإال ُيعتبخ ذلظ إنتحااًل عمسيًا.
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 النصي ومنها:غيخ والبج أن ُتخاعى مجمهعة من األمهر عنج عملية األقتباس 

 أختيار الفكخة التي تتفق مع مػضػع البحث وتؤيجه.  -1

ُيحطخ عمى الباحث تحخيف السعشى الُسخاد ليتفق مع مػضػع بحثو، وغالبًا ما   -2

 يحجث ذلظ خاصة في تخجسة السرادر األجشبية.

البحث مغ خالل أندجام الفقخات السقتبدة مع ما  يشبغي الحفاظ عمى وحجة سياق  -3

 قبميا ومع ما بعجىا مغ أفكار.

ويحجث عشجما يكػن الباحث برجد فكخة معيشة، ثعَّ يقتبذ  ثالثًا. األقتباس الجدئي:

  الحي يؤيج تمظ الفكخة.الجدء فقط 
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 األستالل:

ىػ ما تعَّ أخحه مغ معمػمات محجد مغ رسائل أو بحػث يعج األستالل رديفًا لألقتباس و 

مشذػرة بذكل كامل أو جدئي مع اإلشارة لمسؤلف، وال يشبغي أن يتجاوز األستالل في 

الخسالة واألشاريح والبحػث الحج السقخر؛ إذ حجدت الجامعات والػزارات ندبة األستالل 

 والتي تتسثل باآلتي:

 باس العمسي( لمخسائل واألشاريح الجامعية.لألستالل )األقت 15%تعتسج ندبة   -1

 لألستالل )األقتباس العمسي( لبحػث التخقية. 20%تعتسج ندبة   -2

 مغ السرجر الػاحج. 5%ال تتجاوز ندبة األستالل عمى   -3
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 نتحال:األ 

الحي يدتخجمو الباحث في مجال بحثو مغ كمسات أو أفكار  ىػ األستخجام

ألشخاص وباحثيغ آخخيغ ليع أعسال مشذػرة أو غيخ مشذػرة قج تكػن متسيدة أو أبجاعية 

في شتى السجاالت كأن تكػن فشية، أو أدبية، أو أكتذافات، أو بخاءآت أختخاع، دون ذكخ 

وتقجيسيا عمى  األفكار إلى الباحث نفدوأصحابيا أو األشارة إلييع مع ندبة ىحه األعسال و 

ججيجة ومبتكخة ومغ بشات أفكاره، وقج يكػن ذلظ مغ خالل سخقة الفكخة والشز بالكامل أنيا 

أو سخقة الفكخة وأعادة صياغتيا مججدًا وقج ال ترل الرياغة الججيجة لشفذ السعشى 

واألحتيال بل أنو يحسل والسزسػن الحي كانت عميو في الدابق، ويعج ذلظ مغ الشرب 

جخيستيغ مخكبتيغ األولى سخقة جيج اآلخخيغ والثانية قيام السشتحل بشدبة تمظ الجيػد 

 لشفدو.

ويحجث األنتحال بقرج أو مغ غيخ قرج، ويعج التعسج في أنتحال نتاج اآلخخيغ  

رج أو سخقة عمسية والتي ُتعخف بأنيا: أستخجام غيخ ُمعتخف بِو ألفكار وأعسال اآلخخيغ بق

بجون قرج، وسػاء كانت ىحِه الدخقة مقرػدة أم غيخ مقرػدة فيي تسثل أنتياكًا أكاديسيًا 

خصيخًا لحا فخضت كثيخ مغ الجول والجامعات عقػبات رادعة تػقعيا بكل مغ تدػل لو 

( في  نفدو في الدخقة العمسية فزاًل عغ الحداب الحي يتمقاه الدارق مغ هللا )عدَّ وجلَّ

خخة، وقج يؤثخ ذلظ عمى قبػل األشخوحة أو الخسالة أو البحث العمسي، ويؤدي الجنيا واآل

 ذلظ إلى التذكيظ فييا ألنيا لع تترف باألمانة العمسية، وقج وصف السشتحل بأنو:
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)لز يدخق أفكار وكتابات اآلخخيغ ويقجميا عمى أنيا ممظ خاص بِو، الغاية مغ ذلظ 

 مغ الخيانة(. تحقيق مكاسب مادية أو معشػية ويعج ذلظ

ومن العقهبات التي فخضتها الجامعات والمؤسدات العلمية على من يثبت عليو 

 األنتحال:

 وضع الباحثيغ الحيغ يثبت عمييع األنتحال في القائسة الدػداء.  -7

 ُيخقغ قيج الصالب الحي يثبت أنتحالو السقرػد.  -8

عمع مغ أجل أعادة  ُتعاد الخسالة أو األشخوحة لمصالب الحي وقع في األنتحال دون   -9

 كتابتيا وبسا تقتزيو األمانة العمسية.

ينقدم األنتحال كم ذكخنا إلى أنتحال بقصج وآخخ بجون قصج، وسهاء كان و 

بقصج أم من غيخ قصج فأن لو أشكال متعجد يقهم الباحث من خاللها أنتحال النتاج 

ومن تلك العلمي للباحثين أو المفكخين الحين سبقهه في مجال بحثو وتخصصو، 

 األشكال:

وىػ ندخ كل كمسة لشز أو جدء مشو مأخػذ عغ عسل الدصػ العمسي السباشخ:   -1

شخز آخخ دون األشارة إلى ممكية الذخز األصمي لو، او وضع ذلظ بيغ 

 عالمات األقتباس أي أن تكػن العسمية مجخد ندٌخ ولرق.

وىػ أن يقػم الصالب أو الباحث بتقجيع عسل سابق خاص بو  األنتحال الحاتي:  -2

عمى أنو عسل ججيج، أو عشجما يقػم بخمط أجداء مغ أعسال سابقة لو دون 



7 

 

الحرػل عمى أذن مدبق مسغ ليع حق الشذخ أو السذخفيغ عمى البحث الدابق 

 مغ أساتحة معشييغ.

ييسل الباحث تػثيق ويحجث ىحا األنتحال العمسي عشجما  الدصػ العمسي العخضي:  -3

السرادر والسخاجع أو أن يقػم باألقتباس بذكل سيء، أو أن يقػم بذكل غيخ 

مقرػد بأعادة صياغة مرجر ما بكمسات متذابية، أو أستخجام نفذ البشاء 

المغػي، أي أن يكػن ذلظ بدبب قمة خبخة الباحث ا، لجيمة بصخق األقتباس 

والجيل ال يعفي الباحث مغ السدؤولية،  والتػثيق واألستذياد، غيخ أن قمة الخبخة

لحلظ فأن األنتحال العخضي ُيعامل بشفذ الصخيقة التي ُيعامل بيا أي نػع مغ 

 األنتحال العمسي اآلخخ.

 ما يلي:ومن الطخق التي يحجث فيها األنتحال العلمي 

  :واألستشداخ ىػ أن يقػم الباحث بأستشداخ كل ما يججه في األستشداخ والشدخ

آلخخيغ واألدعاء بأنو جيج لو وأنو صاحب ىحا الشتاج، أما الشدخ فيقػم فيو نتاج ا

الباحث بشدخ أجداء كبيخة مغ البحػث والجراسات الدابقة دون تػثيق ودون األشارة 

 إلى تمظ الجراسات وأعتبارىا مغ السرادر التي أعتسج عمييا.

 :الكمسات األساسية ويقػم فيو الباحث بشدخ نز ما مع تغييخ في بعس  األستبجال

 الخئيدية مع الحفاظ عمى السعشى األساسي لمشز مع عجم التػثيق.
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 :ويحجث عشجما يقػم الباحث بأعادة الرياغة مغ مرادر عجة  الخمط أو اليجيغ

ليجعل السحتػى متشاسق بذكل سمذ وأضيارىا عمى أنيا شيء ججيج دون تػثيق 

 السرادر األصمية.

 :يقػم الباحث باألستعارة مغ نفدو بذكل كبيخ دون أن ويحجث عشجما  أعادة التجويخ

 يذيخ إلى السرجر األصمي.

 :وىػ أن يقػم الباحث بتقجيع ورقية بحثية تحتػي عمى مديج مغ مػاد  السدج

 مشدػخة مغ عجة مرادر دون القيام باألستذياد بذكل صحيح.

 :غيخ  وىػ أن يقػم الباحث بتقجيع معمػمات أو بيانات أو أستذيادات الخصأ

 مػجػدة أو أن تكػن غيخ دقيقة مغ السرادر السدتخجمة.

 :وىػ أن يقػم الباحث بتقجيع نرػص صحيحة معتسجًا في ذلظ عمى  أعادة الكتابة

 نفذ السفخدات والتخاكيب المغػية لمسرجر األصمي.
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 دوافع األنتحال العلمي:

 األنتخنت.تذار وتػافخ السعمػمات والسرادر السختمفة عمى شبكة أن 

  عجم إلسام الصالب أو الباحث بسفيػم األنتحال العمسي نطخًا لعجم وجػد جدء

 مخرز لحلظ في السقخرات الجراسية.

  مصالبة الصالب بالقيام بتكميفات عجيجة قبل األختبارات بفتخة وجيدة مسا يزع

 الصالب تحت ضغط عامل الػقت.

  شعػر الباحث بالحاجة إلى عجم الطيػر برػرة الفاشل ما يجفعو لألنتحال ليطيخ

 برػرة الشاجح.

  أعتقاد الصالب أو الباحث بأنو لغ يشتبو أحج عمى األنتحال الحي قام بِو وأنو في

 مأمغ مغ ذلظ.

 .نقز السيارة البحثية 

 .عجم قجرة الصالب عمى إعادة الرياغة بأسمػبو الخاص 

 ب األنتحال البج التقيج بسا يمي:ومغ أجل تجش

 .إعادة الرياغة 

 ."....... " أستخجام عالمات األقتباس 

 .تجويغ السالحطات 

 

 


