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فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني للتوعية باالنتحال العلمي: دراسة تجريبية على طالب قسم علم 
  المعلومات بجامعة أم القرى

 اعداد
 د. محمد محمد النجار

 تبةت والمعلومةتأاتةذ ماةعد المم
 جةمعس المنوفسس -ملسس ابداب 

 أاتةذ مشةرك علم المعلومةت
 ملسس الثةاب ابل  ونظم المعلومةت   

 جةمعس أم القرى                                                                          

 مستخلص:

ب  إلمترون   للتوعس س بةالنتث ة  العلم   هدفت الدراا س الثةلس س إل ى المش ف ع ن فةعلس س برن ةمج ت درس
لط  الب قا  م عل  م المعلوم  ةت بجةمع  س أم الق  رى  ت  م تص  مسم البرن  ةمج الت  درسب  بةا  تخدام نظ  ةم إدار  ال  تعلم 

(Desire2Learn والما  تخدم بجةمع  س أم الق  رى  اش  تم  البرن  ةمج الت  درسب  عل  ى وث  دتسن ت  درسبستسن؛ )
 )صسةيس االاتشهةدات المرجعسس(.  األولى: )االنتثة  العلم (  والثةنسس:

ولتثقس  ق ه  دف الدراا  س اا  تخدم البةث  ل الم  نهج التجرسب    ذا المجموع  س الواث  د  عل  ى ط  الب مق  رر 
( طةلب ة  وتمثل ت أدوات الدراا س ف  : االختب ةر المعرف    25موضوع خةص  ثس ل بلغ ت عسن س الدراا س )

 وبطةقس مالثظس األداء العمل   ومقسةس االتجةه. 

( ب  سن متوا  ط  درج  ةت 0.01نت  ةئج الدراا  س وج  ود ف  روق دال  س إثص  ةئسة عن  د ما  توى ) وأظه  رت
الطالب ف  القسةس القبل  والبعدي لالختبةر المعرف  ومذلك لبطةقس مالثظس األداء العمل   ومقسةس االتج ةه 

 بثاب معةدلس بالك. 1.2لصةلح القسةس البعدي  وتثقسق فةعلسس بنابس ماب أمبر من 

لبرنةمج فةعلسته ف  توعسس طالب قام علم المعلوم ةت بجةمع س أم الق رى بةالنتث ة  العلم    ممة أثبت ا
وفى ختةم الدرااس أوصى البةثل بمجموعس من التوصسةت والت  م ن الممم ن أن تا هم ف   توعس س الط الب 

 بةالنتثة  العلم  وإممةنسس تجنبه.

 مقدمة:

ا ف   البث ل العلم    ثس ل أدى الوص و  الا ه  إل ى إن ممةراس االنتثة  األمةدسم  لسات شسئًة جدسدً 
المعلوم ةت بةا تخدام تمنولوجس  ة "النا خ واللص ق" إل  ى زس ةد  ا  رسعس ف   الممةرا س ف    الا نوات األخس  ر . 
وبةلتةل   تتخذ المؤاا ةت األمةدسمس س إج راءات ص ةرمس لممةفث س االنتث ة  ثس ل تا تخدم بع ض الجةمع ةت 

جه  ود مبس  ر  لخل  ق ال  وع  ب  سن الب  ةثثسن. بةإلض  ةفس إل  ى ذل  ك  تظه  ر  ب  رامج مش  ف االنتث  ة   وتق  وم بب  ذ 
الدراا   ةت العلمس   س أن ممتب   ةت تل   ك الجةمع   ةت تعم     أسًض   ة عل   ى تعزس   ز االا   تخدام الع   ةد  للمعلوم   ةت 

 . 1دMcGowan, U. ,2008م

وسنتش  ر االنتث  ة  الطالب    ب  ةلريم م  ن اإلج  راءات الت    اتخ  ذتهة الجةمع  ةت للمش  ف ع  ن ثدوث  ه  
نفسذ إج راءات لمن ع ه ذه الممةرا س ومعةلجته ة. ولع   أث د األا بةب الت   ق د تا هم ف   ه ذه المش ملس ه و ولت

إثجةم أعضةء هسئس التدرسس عن اإلبالغ عن االنتثة  الطالب   بةإلضةفس إلى اوء الفهم الثقةف  والتثدسةت 
 .2دGuo, X. ,2011ملعلمةء اللغوسس  الت  تظهر ف  الطالب الذسن سثةولون مثةمة  المتةبس "الجسد " ل

وعن دمة سُطل  ب م ن الط  الب ص سةيس الثج  ج والتعبس ر ع  ن أفم ةر بلغ  س يس ر اللغ  س األم  ق د س  زداد   
االنتثة  بسن هؤالء الطالب ال ذسن سع ةنون م ن نق ص ف   مه ةرات التواص    م ع اقت راح أن التعل سم وال دسن 
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 ه الظ           ةهر والثقةف           س ق           د تلع           ب دوًرا ف             التص           ورات المتعلق           س بخط           ور  ه           ذ
 (Lewis, B.R., Duchac, J.E. & Beets, S.D. ,2011).3 . 

ممة سممن أن تعزى الزسةد  ف  االنتثة  الطالب   إلى ثد مبسر  إلى ا هولس الوص و  إل ى المعلوم ةت 
موقع وسب سبسع بثول الطالب  أو سقدمهة مجةنة  بةإلضةفس إلى أن أا بةب  300مع أمثر من  على اإلنترنت

 & .Szabo, A)ماإللمترون    عب  ر اإلنترن  ت تتض  من قس  وًدا زمنس  س  وأعب  ةء عم    عةلس  س. االنتث  ة  
Underwood, J. ,2012 4  

ومع تقدم الطالب ف  مراث  اإلنجةز األمةدسم   ستوق ع م نهم فه م طبسع س االنتث ة   واا تسعةب وقب و  
  تثم م ث ق المؤل ف والملمس س الفمرس س القواعد المتعلقس بإانةد الت لسف  إلى جةنب زسةد  الوع  بةلقوانسن الت 

 وطرق التعةم  معه ة  للمعلومةت  بةإلضةفس إلى الترمسز على آلسةت المشف عن التشةبه النص  والتدخالت
  ومه  ةم الت  درسب عل  ى 5  ومعرف  س ق  وانسن الش  رف وتش  م  بع  ض ه  ذه العملس  ةت وض  ع اسةا  ةت انتث  ة 

 والمنةقشس الفعةلس ثو  النزاهس األمةدسمس س وا وء الا لوكوالماةعد  ف  التخطسط  المهةرات وبرامج المتةبس
 6د. (Löfström, E. & Kupila, P. , 2013الدراا 

 مبررات اختيار موضوع الدراسة:

ستج  ه العدس  د م  ن الط  الب إل  ى االا  تفةد  م  ن ش  بمس اإلنترن  ت إلنج  ةز بث  وثهم الدراا  سس ومش  روعةتهم 
لى شبمس اإلنترن ت ف   الثص و  عل ى المعلوم ةت  ق د تخ ونهم ف   البثثسس  إال أنهم أثنةء قسةمهم بةالعتمةد ع

بعض األثسةن قدراتهم البثثسس ف  التعةم  مع المصةدر اإللمترونسس المتةثس مجةنة على شبمس اإلنترنت  مم ة 
سدفع بعضهم الى األخذ من تلك المصةدر ملسس دون التدخ  م ن قب   الطةل ب ق راء  وفثص ة ونق دا  وم ن ث م 

 ر  االنتثة  بقصد تةر   وبدون قصد تةر  أخرى.سقع ف  دائ

وال شك أن المؤاا ةت البثثس س )جةمع ةت  وملس ةت  وأقا ةم علمس س( م ةن له ة دور ب ةرز ف   التص دي 
لتلك الظةهر   فقد قةمت العدسد من تلك المؤااةت بةنشةء وثدات لمشف االنتثة  العلم   ومنهة على ابس  

 المثة :
   لالنتثة  العلم .قسةم الملسةت بإنشةء وثد -
 قسةم الممتبس الرقمسس بإنشةء وثد  لالنتثة  العلم  بم  جةمعس. -
 قسةم اللجةن العلمسس بضرور  فثص أبثةل المتقدمسن للترقسس. -

وعلى الوجه ابخر قةمت أسضة العدسد من الجةمعةت بتدرسب مناوبسهة من خال  وثد  الممتبس الرقمسس 
 7ب المراجع وبرامج االنتثة   لذا فقد رأى البةث ل أن ه م ن األول ى توعس سبةلجةمعس على برامج إدار  وتبوس

ط  الب المرثل  س الجةمعس  س األول  ى بةالنتث  ة  العلم     ثت  ى ستا  نى للجةمع  ةت تخ  رسج ط  الب م  ؤهلسن للقس  ةم 
 بةلبثول العلمسس.

 تسامالت الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة على التسامالت التالية:
 ةمج التدرسب  المقترح لتوعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم امة البرن .1
 مة المهةرات الالزمس لمشف وتجنب االنتثة  العلم  لطالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرىا .2
بةالنتثة   مة فةعلسس البرنةمج التدرسب  المقترح ف  توعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى .3

 العلم  ف  م  من:
 مقسةس االتجةه.ج.        األداء العمل .ب.    التثصس  المعرف . .أ 
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 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

 .وعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم بنةء برنةمج تدرسب  إلمترون  لت .1

 ت مشف وتجنب االنتثة  العلم  لطالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى.تثدسد مهةرا .2

  للمش  ف ع  ن االنتث  ة  X Plagiarism Checkerإما  ةب الط  الب مه  ةرات التعةم    م  ع برن  ةمج  .3
 العلم .

لص   سةيس االاتش   هةدات  http://www.cite.comإما   ةب الط   الب مه   ةرات التعةم     م   ع موق   ع  .4
 المرجعسس.

وعس س ط الب قا م عل م المعلوم ةت بجةمع س أم الق رى ن ةمج الت درسب  االلمترون   ف   تقسةس فةعلس س البر .5
 .بةالنتثة  العلم 

 فروض الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفروض التالية:     

( ب سن متوا ط  درج ةت ط الب قا م عل م المعلوم ةت ف   0.01سوجد فرق دا  إثصةئسةً عند ماتوى ) .1
القبل    والبع  دي لالختب  ةر التثص  سل  للجةن  ب المعرف    الم  رتبط بتوعس  س ط  الب قا  م عل  م  التطبسق  سن

 المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم  لصةلح التطبسق البعدي.

( ب سن متوا ط  درج ةت ط الب قا م عل م المعلوم ةت ف   0.01سوجد فرق دا  إثصةئسة عند ماتوى ) .2
ثظس األداء العمل  لمهةرات مشف االنتثة  العلم   لص ةلح التطبس ق التطبسق القبل  والبعدي لبطةقس مال

 البعدي.

( ب  سن متوا  ط  درج  ةت ط  الب قا  م عل  م المعلوم  ةت 0.01سوج  د ف  رق دا  إثص  ةئسة عن  د ما  توى ) .3
بجةمع  س أم الق  رى ف    التطبسق  سن القبل    والبع  دي لمقس  ةس االتج  ةه نث  و البرن  ةمج الت  درسب  اإللمترون    

 دي".لصةلح التطبسق البع

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

(  وفسم ة SPSSلتثقسق أهداف الدرااس  ومعةلجس مة تم جمع ه م ن بسةن ةت  اا تخدم البةث ل برن ةمج )
 األاةلسب اإلثصةئسس الت  ااتخدمهة البةثل:سل  

 المتواط الثاةب  واالنثراف المعسةري. .أ 
 ختبةر القبل  واالختبةر البعدي.إلجراء المقةرنةت بسن اال t-testاختبةر )ت(  .ب 
 لتثدسد فةعلسس البرنةمج.   Blackالماب المعد  لـ  .ج 
  إلسج ةد نا بس االتف ةق واالخ تالف ب سن المثمم سن عل ى م   مه ةر  م ن copperااتخدام معةدلس موبر  .د 

 المهةرات.
   إلسجةد معةم  ثبةت االختبةر التثصسل .20(KR-20)ااتخدام معةدلس مودر رستشةرداون  .ه 
 لثاةب ثبةت مقسةس االتجةه. (Alpha Cronbach's) عةم  ألف مرو نبةلم .و 
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 حدود الدراسة:

بنةء برنةمج تدرسب  إلمترون  لتوعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم  الحدود الموضوعية: -
 القرى بةالنتثة  العلم .

 هـ. 1439/1440الفص  الدراا  األو  من العةم الجةمع   الحدود الزمنية: -
 قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى. الحدود المكانية: -
طالب مقرر "موضوع خةص" بقام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى والبةل   الحدود البشرية: -

 ( طةلبة.25عددهم )
 ( الماتخدم بجةمعس أم القرى.Desire2Learnااتخدام نظةم إدار  التعلم ) الحدود البرمجية: -

 منهج وأدوات الدراسة:

 أوالً: منهج الدراسة

تم االعتمةد على المنهج التجرسب   وه و الم نهج ال ذي سق وم عل ى أا ةس العالق س ب سن متغس رسن أث دهمة 
. بةاتخدام طرسقس المجموعس الواثد   وفسه ة 8 (2003المتغسر الماتق  وابخر المتغسر التةبع. )عبد الهةدى  
 9 (1994قوم بقسةس التغسر النةتج. )بدر  سضسف البةثل عةمالً واثداً على نفس المجموعس ثم س

 :وشملت الدراسة المتغيرات التالية

 وهو في هذه الدراسة "البرنامج التدريبي اإللكتروني"المتغير المستقل : 

  توعية طالب قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى باالنتحال العلمي: المتغير التابع. 

 ثانياً: أدوات الدراسة:

 :10 التحصيلياالختبار   .1

 ط  الب قا  م عل  م المعلوم  ةت بجةمع  س أم الق  رى بةالنتث  ة  العلم    م  ر االختب  ةر التثص  سل  لتوعس  س
 بمجموعس من المراث   وه :

 تحديد الهدف من االختبار: .1
هدف االختبةر التثصسل  إلى قسةس مدى إلمةم الطالب )عسنس الدرااس( للمثتوى العلم  بةلبرنةمج 

  .ب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلمطال اإللمترون  لتوعسس
 مصادر بناء االختبار: .2

اعتمد البةثل على الدرااةت الت  تنةولت االنتثة  العلم  لدى طالب الجةمعةت والوارد  بمثور 
 الدرااةت الاةبقس.

 تحديد نوع مفردات االختبار: .3
د" وهو واثد من أنواع االختبةرات تم صسةيس مفردات االختبةر ف  شم  "االختسةر من متعد

 الموضوعسس  الت  تتام بعدم تدخ  ذاتسس المصثح  ألن االجةبةت مثدد  ومعروفس.
 صياغة مفردات االختبار: .4

 روع  عند صسةيس االختبةر مة سل :
 وضوح العبةرات وخلوهة من الملمةت الصعبس. .أ 
 قصر االجةبةت وتجةناهة قدر االممةن. .ب 
 مثتوى البرنةمج.شمولسس األائلس لجمسع  .ج 
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 إعداد الصورة المبدئية لالختبار: .5
بعد تثدسد الهدف من االختبةر  وتثدسد مفرداته  تم صسةيس صور  مبدئسس لالختبةر تمونت من 

 ( اختسةرات  واثد  منهة فقط ه  االجةبس الصثسثس.3( اؤاال ستبع م  اؤا  منهة )30)
 تحديد صدق االختبار: .6
 الصدق الظاهري: -

ختبةر على مجموعس من المثممسن ف  تخصص الممتبةت والمعلومةت  وتخصص تم عرض اال
 المنةهج وطرق التدرسس.

 التجربة االستطالعية لالختبار: .7
بعد التثقق من الصدق الظةهري لالختبةر  تم تطبسقه على عسنس عشوائسس من الطالب بل  عددهة 

 ( طالب  ومةن الهدف من التجربس االاتطالعسس:3)
 وضوح التعلسمةت بةالختبةر.معرفس مدى  .أ 
 تثدسد صدق االتاةق الداخل  لالختبةر. .ب 
 تثدسد معةمالت الاهولس والصعوبس لمفردات االختبةر. .ج 
 ثاةب معةمالت ثبةت االختبةر. .د 
 ثبات االتساق الداخلي لالختبار: .8

تم ثاةب صدق االتاةق الداخل  من خال  ثاةب معةم  االرتبةط بسن درجس م  مجة  من 
 ( سوضح ذلك:1ختبةر والدرجس الملسس  والجدو  رقم )مجةالت اال
 د معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االختبار والدرجة الكلية لالختبار1جدول م

 معةم  االرتبةط المجة 

 856.** االنتثة  العلم  

 884.** صسةيس االاتشهةدات المرجعسس

 0.01دا  إثصةئسة عند ماتوى داللس أق  من 

( أن معةم  االرتبةط بسن درجس م  مجة  من مجةالت االختبةر 1ستضح من الجدو  الاةبق رقم )
 والدرجس الملسس لالختبةر دا  إثصةئسة ممة سد  على اتاةق مجةالت االختبةر وصالثستهة للتطبسق.

 معامل السهولة ألسئلة االختبار: .9
وتم ثاةب معةم  الاهولس ألائلس  ( طالب 3تم تطبسق االختبةر على عسنس ااتطالعسس عددهة )

االختبةر من خال  النتةئج  ثسل سفسد معةم  الاهولس ف  معرفس مدى اهولس أو صعوبس أائلس 
االختبةر  وهو عبةر  عن النابس المئوسس للطالب الذسن أجةبوا إجةبةت صثسثس  وستم ثاةبه 

 مةلتةل :
 ص

 ––––––––معامل السهولة = 
 ص + خ

 لصثسثس.ص= عدد اإلجةبةت ا
 ل = عدد اإلجةبةت الخةطئس.

( أو 0.2وبنةء على تطبسق ه ذه المعةدل س ت م ث ذف المف رد  الت   سم ون معةم   ا هولتهة أق   م ن )
 (. ممة تم ثاةب معةم  الصعوبس من خال  المعةدلس التةلسس:0.8أمبر من )

 معةم  الاهولس. - 1معةم  الصعوبس = 
( بسنم  ة تراوث  ت مع  ةمالت الص  عوبس ب  سن 0.90 -0.70وق  د تراوث  ت مع  ةمالت الا  هولس ب  سن )

 .( وه  تعد معةمالت اهولس وصعوبس مقبولس0.60 -0.20)
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%. 100ع دد الطلب س ال ذسن تق دموا لالختب ةر  ÷ معةم  الاهولس = عدد الطلبس الذسن أجةبوا إجةبس ص ثسثس 
 11 د2003مزيتون، 

 للطالب عينة الدراسةد نتائج معامل السهولة ألسئلة االختبار التحصيلي 2جدول م

 معامل السهولة المفردة
معامل السهولة المصحح من أثر 

 التخمين
 معامل الصعوبة

1 0.70 0.40 0.60 

2 0.80 0.70 0.30 

3 0.75 0.40 0.50 

4 0.85 0.80 0.20 

5 0.90 0.70 0.30 

6 0.75 0.60 0.40 

7 0.80 0.70 0.30 

8 0.85 0.80 0.20 

9 0.85 0.80 0.20 

10 0.90 0.80 0.20 

11 0.80 0.70 0.30 

12 0.80 0.70 0.30 

13 0.85 0.60 0.40 

14 0.90 0.80 0.20 

15 0.90 0.80 0.20 

16 0.80 0.70 0.30 

17 0.85 0.70 0.30 

18 0.80 0.70 0.30 

19 0.85 0.70 0.30 

20 0.90 0.80 0.20 

21 0.85 0.60 0.40 

22 0.75 0.40 0.60 

23 0.70 0.40 0.40 

24 0.90 0.80 0.20 

25 0.85 0.70 0.30 

26 0.80 0.70 0.30 

27 0.85 0.70 0.30 

28 0.90 0.80 0.20 

29 0.80 0.60 0.40 

30 0.90 0.80 0.20 
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 ثبات االختبار:

  وذل  ك ألنه  ة األمث  ر 20(KR-20)ت  م ثا  ةب ثب  ةت االختب  ةر بةا  تخدام معةدل  س م  ودر رستشةردا  ون 
 شسوعة ف  االختبةرات الت  تعطى فسهة درجس واثد  لإلجةبس  وذلك وفق المعةدلس التةلسس:

 ممجموع ص*خدد÷ ند *معد ÷1-= ممن 20كودر ريتشاردسون 
 ثسل إن:

 تبةرن = عدد فقرات االخ
 ع = التبةسن الملى لالختبةر

 )مجموع ص ل( = نابس اإلجةبةت الصثسثس   نابس اإلجةبةت الخةطئس 

 وبتطبسق المعةدلس الاةبقس مةنت نتسجس ثبةت االختبةر ممة هو موضح بةلجدو  التةل :

 د معامل ثبات اختبار توعية الطالب باالنتحال العلمي3جدول رقم م

 (KR-20) ممجموع ص*خد ع ن

30 11.83 4.05 .071 

  وه ذا س د  عل ى أن االختب ةر عل ى درج س 071.( أن معةم  الثبةت 3ستضح من الجدو  الاةبق رقم )
 عةلسس من الثبةت.

 الصورة النهائية لالختبار:

بعد الت مد من صدق وثبةت االختبةر  وثاةب م  من معةم  الاهولس والص عوبس أص بح االختب ةر ف   
( اؤاال لم  اؤا  ثالثس بدائ  مقترثس واثُد منهة فق ط ه و الص ثسح  وم ن 28ة من )صورته النهةئسس  ممون

 ثم تم ثذف اؤالسن من االختبةر.

 وضع جدول مواصفات االختبار التحصيلي بصورته النهائية:

ت  م وض  ع ج  دو  المواص  فةت لالختب  ةر التثص  سل  م  ن خ  ال  تثدس  د الموض  وعةت الت    سثتوسه  ة  
توسةتهة المعرفسس المراد قسةس وزنهة الناب   وعدد فقرات االختبةر ف  م  ما توى االختبةر  واألهداف وما

( 4معرف     وع  ددهة ف    م    موض  وع وبةلت  ةل  ع  ددهة اإلجم  ةل . وسوض  ح الج  دو  الت  ةل  ج  دو  رق  م )
مواصفةت االختبةر التثصسل  وستضمن الموضوعةت الت   سثتوسه ة االختب ةر والما توسةت المعرفس س الم راد 

 ة ووزنهة الناب  وعدد فقرات الماتوى وتوزسع عدد الفقرات ف  م  ماتوى لم  موضوع.قسةاه

 د مواصفات االختبار التحصيلي بصورته النهائية4جدول م

 الوحدة التدريبية
 

 المستويات المعرفية
 الوزن النسبي للمحتوى

 المجموع التطبيق الفهم التذكر

 42.8 12 4 4 4 االنتثة  العلم 

 57.2 16 6 6 4 االاتشهةدات المرجعسسصسةيس 

 %100 28 10 10 8 المجموع

 %100 35.7 35.7 28.5 الوزن الناب  للماتوسةت المعرفسس
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 :12 بطاقة المالحظة 

 قام الباحث بإعداد بطاقة المالحظة وفقا للخطوات التالية: 

 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: .1

لتنميية ى أداء ط الب قا م عل م المعلوم ةت بجةمع س أم الق رى هدفت بطةقس المالثظس إل ى قس ةس ما تو
 قب  وبعد درااس البرنةمج التدرسب .  مهارات كشف وتجنب االنتحال العلمي

 تحديد األداءات التي تضمنتها بطاقة مالحظة األداء العملي: .2

واش  تملت ت  م تثدس  د األداءات م  ن خ  ال  االعتم  ةد عل  ى الص  ور  النهةئس  س لقةئم  س مه  ةرات البرن  ةمج  
مشف االنتثة  العلم   وص سةيس ( مهةر  فرعسس مرتبطس بمهةرات 108( مهةر  رئساس و)16البطةقس على )

   وقد ُروَع  ف  صسةيس أداءات بطةقس المالثظس ابت :االاتشهةدات المرجعسس

 أن تمون مثدد  بصور  إجرائسس سممن مالثظتهة باهولس. .أ 
ً  .ب   .أن تقسس م  عبةر  الومةً مثدداً واضثة
 وضوح العبةرات ودقتهة. .ج 
 أال تثتوي العبةر  على أداوت نف . .د 
 أن تبدأ العبةرات بفع  الوم  ف  زمن المضةرع. .ه 

 التقدير الكمي لبطاقة المالحظة: .3

ااتخدم البةثل التقدسر المم   بةل درجةت ثت ى سمم ن التع رف عل ى ما توسةت ط الب مق رر موض وع 
داء م   مه ةر   وألن مه ةرات البطةق س مرتبط س بةا تخدام خةص بقام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى ف  أ

لم سؤد( بثس ل سُعط    –الثةاب ابل   ف داء المهةر  ال سثتم  وجود تدرج لألداء يسر التدرج التةل  )أدى 
 للمتدرب درجس واثد  إذا أدى المهةر   وسُعطى صفًرا إذا لم سؤد المهةر .

( أم  ةم ما  توى أداء المه  ةر   وبتجمس  ع ه  ذه الم  س )وس  تم تا  جس  أداء المت  درب للمه  ةرات بوض  ع ع
الدرجةت ستم الثصو  على الدرجس الملسس له  والت  من خاللهة ستم الثمم على أدائ ه فسم ة ستعل ق بةلمه ةرات 

 المدونس بةلبطةقس. 

 ضبط بطاقة المالحظة: .4

سنس البثل  من هنة قةم سهدف ضبط البطةقس إلى الت مد من صالثسس البطةقس للتطبسق ومنةابتهة لع       
به دف  مجموع س م ن الا ةد  المثمم سنالبةثل بةلتثقق من ص دق البطةق س  وذل ك م ن خ ال  عرض هة عل ى 

 الت مد من: 

 االمس الصسةيس اإلجرائسس لمفردات البطةقس ووضوثهة. . أ

 دقس تمثس  المهةرات الفرعسس للمهةر  الرئساس. . ب

 تالا  خطوات أداء المهةر .  . ت

جد البةثل ا تفةقًة مبسًرا بسن آرائهم من ثسل االمس وصثس الصسةيس العلمسس واإلجرائسس لمفردات وقد وه
البطةق  س  ووض  وح ودق  س التعلسم  ةت  وتمثس    المه  ةرات الفرعس  س للمه  ةر  الرئسا  س  ومنةا  بس البطةق  س مم    

ض ح ج دو  وسو للتطبسق ومالثظس األداء من خاللهة  ممة تم إجراء التعدسالت المقترثس من قب   المثمم سن.
 ( توزسع المهةرات الرئساس والفرعسس على الموضوعةت المتضمنس ببطةقس مالثظس األداء العمل .5)
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 د توزيع المهارات الرئيسة والفرعية ببطاقة مالحظة األداء العملي5جدول م

 ثبات بطاقة المالحظة: .5

اةب معةم  االتفةق بسن تم ثاةب ثبةت بطةقس المالثظس ب الوب مالثظس أداء المتدرب الواثد  ثم ث

تقدسرهم لألداء  وذلك بمالثظس أداء ثالثس من المتدربسن  ثم ثاةب معةم  االتفةق لم  متدرب بةاتخدام 

 ( نابس االتفةق بسن المالثظسن على أداء المتدربسن الثالثس.6معةدلس موبر  وسوضح جدو  )

 د معامل االتفاق على أداء الطالب الثالثة6جدول م

 فاق فينسبة االت
 حالة المتدرب األول 

 نسبة االتفاق في
 حالة المتدرب الثاني

 نسبة االتفاق في
 حالة المتدرب الثالث

87% 89% 91% 

%( وهذا سعنى  89( أن متواط نابس االتفةق ف  ثةلس المتدربسن الثالثس ساةوى )6ستضح من الجدو  رقم )
 صةلثس م دا  للقسةس.أن بطةقس المالثظس على درجس عةلسس من الثبةت وأنهة 

 13 :االتجاه مقياس  .6

قةم البةثل بإعداد مقسةس االتجةه نثو البرنةمج التدرسب  اإللمترون  لدى طالب موضوع خةص بقا م 
علم المعلومةت بجةمعس أم القرى من خال  االطالع على الدرااةت والبثول ذات الصلس بموضوع الدرااس 

 :وذلك وفقة للخطوات التةلسس

قةم البةثل بإعداد مقسةس االتجةه بهدف الثصو  على أدا  ثةبتس  :دف من المقياساله تحديد .1
بجةمعس وصةدقس سممن االعتمةد علسهة ف  قسةس اتجةه طالب موضوع خةص بقام علم المعلومةت 

 أم القرى نثو البرنةمج التدرسب  اإللمترون .
 :المحاور على الخبراء عرض .2

صصسن ف  مجة  الدرااس الثةلسس  بهدف تثدسد المثةور تم عرض المثةور على الخبراء المتخ
 المنةابس واألهمسس النابسس لم  مثور وعدد العبةرات. 

 :عبارات مقياس صياغة .3
قةم البةثل بصسةيس عبةرات المقسةس ف  ضوء المعةسسر الت  سجب أن تتوافر ف  صسةيس 

( مثةور ف  3لى عدد )( عبةر  موزعس ع24العبةرات  وفى ضوء مثةور المقسةس تم صسةيس )
 .( عبةرات البسس7( عبةر  إسجةبسس و )17صورته المبدئسس  بواقع )

 :وقد راعى البةثل عند صسةيس عبةرات المقسةس مة سل 
 

 المحور م
عدد المهارات 

 الرئيسة
عدد المهارات 

 الفرعية

1 
 X heckerPlagiarism Cمهةرات التعةم  مع برنةمج 

 لمشف االنتثة  العلم 
10 50 

2 
لصسةيس  http://www.cite.comمهةرات التعةم  مع موقع 

 االاتشهةدات المرجعسس
6 58 

 108 16 المجموع

http://www.cite.com/
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 .أن تمون العبةرات مبةشر  وبعسد  عن الغموض .أ 
 تتضمن العبةرات معنى الت سسد أو المعةرض. .ب 
 .ارتبةط مثةور المقسةس بةالتجةهةت الت  تقساهة .ج 
 .تجنب ااتخدام العبةرات الطوسلس .د 

 :عدد فقرات المقياس تحديد .7

( عب ةر  ممثل س للجوان ب المختلف س للمقس ةس وموزع س 24بعد إج راء التع دسالت اش تم  المقس ةس عل ى )
 على مثةوره الثالثس.

 :طريقة قياس االتجاه تحديد .8

تمت ةز بةلا هولس ف    هنةك طرق عدسد  لقسةس االتجةهةت  ومن أش هرهة ش سوعة "طرسق س لسم رت وه  
التصمسم والتطبسق والتصثسح بةإلضةفس ال  أنهة شةملس ودقسقس نابسة" وبةلتةل  أمثر ثبةتة"  ويةلبة" م ة تش م  

 :المقةسسس المبنسس على طرسقس لسمرت على نوعسن من العبةرات

 .عبةرات تد  على قبو  لموضوع االتجةه :عبارات إيجابية -
 .ى رفض لموضوع االتجةهعبةرات تد  عل :عبارات سلبية -

يس ر -مثةس د -ولقد اتبع البةثل طرسقس لسمرت ف  تقدسر درجةت المقس ةس ذي الب دائ  الثالث س: )مواف ق 
( والدرج س 2( ودرجس العبةر  المثةسد  )1( ودرجس العبةر  الاةلبس )3موافق( بثسل تمون العبةر  الموجبس )

 .ة لم  عبةرات المقسةسالملسس للطةلب ه  مجموع الدرجةت الت  تم تصثسثه

 :صياغة تعليمات المقياس .9

لقد راعى البةثل عند صسةيس تعلسمةت المقس ةس أن تم ون ص سةيتهة اللغوس س ا هلس وواض ثس وبا سطس 
ومنةابس لماتوي الطالب  ت م تثدس د اله دف م ن المقس ةس للط الب  ث م ع رض ع د  تعلسم ةت تسا ر للطةل ب 

 :تلك التعلسمةت ممة سل  مسفسس اإلجةبس على عبةرات المقسةس ومةنت

 .متةبس اام الطةلب .1

 .( عبةر  وعلسه أن سجسب عن م  عبةر  بمة ستوافق مع رأسه الشخص 24ستمون المقسةس من ) .2

تثدسد مسفسس اإلجةبس على م  عبةر  تثدسدا "دقسقة" من خال  عرض مثة  مثلو  سوضح مسفس س اإلجةب س  .3
خةن س الت   تش سر إل ى م ة ستنةا ب م ع رأي الطةل ب ف   ال)√( ف  ورقس األائلس ثسل س تم وض ع عالم س 

 .مثةسد( -يسر موافق -اواء )موافق 

 .التنبسه عل  الطةلب بضرور  قراء  م  عبةر  جسدا " قب  أن سثدد درجس ااتجةبته نثوهة .4

 .سجسب الطةلب عن م  عبةر   وال سترك عبةر  دون إبداء رأسه .5

 .د تثدسد االاتجةبس نثو م  عبةر لفت أنظةر الطةلب إل  تثري األمةنس والصدق عن .6

 .ممة اشتملت التعلسمةت توضسًثة لزمن المقسةس .7

 .قراء  التعلسمةت وتوضسثهة للطلبس للت مد من مدي فهمهم لهة .8

 ضبط مقياس االتجاه: .9

تق   دسر ص   دق المثت   وى للمقس   ةس: وذل   ك بعرض   ه بص   ورته األولس   س عل   ى مجموع   س م   ن المثمم   سن 
 رأسهم ثو : المتخصصسن ف  علم النفس إلبداء
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 مدى انتمةء العبةرات ألبعةد المقسةس. .أ 
 إعةد  الصسةيس اللغوسس ألسس عبةر  تاتدع  ذلك. .ب 
 مالءمس الصسةيس اللغوسس لعسنس الدرااس. .ج 
 ثذف إضةفس العبةرات الت  سراهة المثممون منةابس للهدف من المقسةس.  .د 

لنه  ةئ  لعب  ةرات المقس  ةس نث  و وت  م إج  راء التع  دسالت الت    اقترثه  ة المثمم  ون وب  ذلك سص  بح الع  دد ا
 .( عبةر 24الوثدات التدرسبسس عن موضوع "االنتثة  العلم " )

 حساب صدق االتساق الداخلي: .4

( طالب  تم ثا ةب معةم   ارتب ةط 3بعد تطبسق المقسةس على العسنس االاتطالعسس ذاتهة والممونس من )
للبعد الذي تنتم  إلسه ه ذه الفق ر   ث م ثا ةب بسراون بسن درجس م  فقر  من فقرات االتجةه والدرجس الملسس 

معةم    االرتب  ةط ب  سن الدرج  س الملس  س لم    بع  د والدرج  س الملس  س للمقس  ةس  وت  م اا  تخالص النت  ةئج بةا  تخدام 
وتبسن أن جمسع قسم معةمالت االرتبةط بسن درجةت م   فق ر  والدرج س الملس س  (SPSS) البرنةمج اإلثصةئ 

جةه نثو البرنةمج التدرسب  اإللمترون  جةءت دالس إثصةئسة عن د ما توى دالل س  لم  بعد من أبعةد مقسةس االت
( وه  ذا س  د  عل  ى أن جمس  ع فق  رات المقس  ةس تتمت  ع بدرج  س مرتفع  س م  ن الص  دق واالتا  ةق ال  داخل . 0.01)

وم  ذلك ت  م تثدس  د مع  ةمالت االرتب  ةط ب  سن درج  س م    بع  د والدرج  س الملس  س لمقس  ةس االتج  ةه نث  و الوث  دات 
 بسس عن موضوع "االنتثة  العلم " و "صسةيس االاتشهةدات المرجعسس"التدرس

 د معامل الثبات العام لمقياس االتجاه نحو البرنامج التدريبي اإللكتروني7جدول م

 بطريقة ألفا كرونباخ

 (aقسمس معةم  الثبةت العةم ) التبةسن االنثراف المعسةري متواط درجةت المقسةس عدد فقرات المقسةس

24 33.12 8.39 87.22 0.912 

( مم ة س د  عل ى أن 0.912( أن قسم س معةم   الثب ةت الع ةم تا ةوي )7ستبسن من الجدو  الا ةبق رق م )
مقس  ةس االتج  ةه نث  و البرن  ةمج الت  درسب  اإللمترون    ستا  م بدرج  س مرتفع  س م  ن الثب  ةت سص  لح معه  ة للتطبس  ق 

 .التجرسب  للدرااس

 :تحديد زمن اإلجابة على المقياس .5

سق ثاةب الزمن الذي انته ت فس ه أو  طةل ب وال زمن ال ذي انته ت فس ه آخ ر طةل ب  وثا ةب عن طر
 .( دقسقس30المتواط الثاةب  للزمنسن وقد مةن الزمن المنةاب للمقسةس )

 مواصفات المقياس: .6

 تم توزسع المقسةس على ثالثس مثةور  ممة سوضح الجدو  التةل : 
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 د مواصفات مقياس االتجاه 8جدول م

 اورالمح
المجموع  سالبة موجبة

 العدد الرقم العدد الرقم الكلي

طبسعس 
 المثتوى

7 1 8 9 18 19 4 5 

أهمسس 
 المثتوى

3 11 12 13 15 16 17 21 22 9 4 20 2 11 

االاتمتةع 
 بةلمثتوى

1 2 5 6 10 14 24 7 23 1 8 

 24 7 المجموع الكلي 17 المجموع الكلي

 مصطلحات الدراسة:

 الفاعلية: 

 14 د2003مزيتون،  ى مقدار مة سثدثه المتغسر الماتق  من أثر أو تثان ف  المتغسرات التةبعس.ه

: مقدار م ة سثدث ه البرن ةمج الت درسب  اإللمترون   م ن أث ر أو تثا ن ف   ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها
 توعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم .

 يبي اإللكتروني:البرنامج التدر

هو البرنةمج الذي سعتمد على التقنسس بشم  عةم  وعلى الثةا ب ابل   واإلنترن ت بش م  خ ةص  وس تم 
فسه تهسئس بسئس تفةعلسس ينسس بةلمصةدر المتع دد  واألنش طس المتنوع س الت   تمم ن المت درب م ن تثقس ق أهداف ه 

 201015مالكردي ،أي وقت ومن أي ممةن. التدرسبسس وذلك من خال  التفةع  مع المصةدر واألنشطس ف  

( الما  تخدم Desire2Learn: دور  تدرسبس  س عل  ى نظ  ةم إدار  ال  تعلم )ويعرفييه الباحييث إجرائيييا بأنييه
 بجةمعس أم القرى  تهدف إلى توعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم . 

واإلتق ةن  م ع اقتص ةد ف   الجه د المب ذو   وتنم و  ه  القسةم بعم   م ة بدرج س م ن الا رعس المهارات:
 16 د2003مشحاته، والنجار، نتسجس لعملسس التعلم"

Plagiarism مجموع  س اإلج  راءات ال  الزم اتبةعه  ة ف    برن  ةمج  ويعرفهييا الباحييث إجرائيييا بأنهييا:

X Checker     م  ع م  ن ثس  ل )تا  جس  ال  دخو   وتثمس    الملف  ةت  وتثدس  د ن  وع وثج  م الملف  ةت  والتعةم
الملفةت من خال  الناخ واللصق  وتثرس ر بسةن ةت الوث ةئق  وع رض التثم سالت األخس ر   وع رض تقرس ر 

 التطةبق  والتعةم  مع الفالتر واالاتبعةد  والتعةم  مع تقرسر التشةبه(.

ه و اا تخدام ملم ةت أو أفم ةر ش خص آخ ر دون إعط ةء الفض   للمةت ب األص ل  أو  االنتحال العلمي:
 17(Kavita, M. Joshi. ,2018) (ل .المتثدل األص

االاتخدام المتعم د لط الب قا م عل م المعلوم ةت ألفم ةر ش خص آخ ر أو  ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه:
 ملمةته  دون إانةد واضح لمصدرهة.
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 الدراسات السابقة:

 أوالً: الدراسات العربية

  ت ف   دراا تهة عل ى مثةول س ثس ل رم ز 18 د2018معييد، ت تى ف  مقدمس الدراا ةت العربس س دراا س
التعرف على م دى وع   ط الب قا م عل وم المعلوم ةت بجةمع س بن ى ا وسف لالنتث ة  العلم   بص وره 
المختلفس  وأابةبه  وطرق الثد منه. واعتمدت البةثثس على المنهج المسدان  ثس ل اا تخدمت االا تبسةن 

ء العب ةرات الت    ت  د  عل  ى معرف  س م  دا  أاةا  سس للقس  ةس القبل    والبع  دي وال ذي اعتم  دت فس  ه عل  ى بن  ة
ال -ووع    الط  الب بةالنتث  ة  وأا  بةبه م  ن خ  ال  اختس  ةرات ثالث  س سخت  ةر منه  ة الط  الب  وه    )مواف  ق

 يسر موافق(. -أعرف

ومةن من نتةئج الدرااس  أن من أهم أابةب ارتمةب الطالب لالنتثة  العلم  هو عدم معرفتهم بمفهوم 
ف س مةفس س بقواع د البث ل والمتةب س األمةدسمس س  مم ة أن مع رفتهم ق د تغس رت االنتثة   ممة أنه لسس ل دسهم معر

وازدادت بش  م  ملث  وظ بع  د ت  درسس المثت  وى الخ  ةص بتنمس  س وع  ى الط  الب  واقترث  ت الدراا  س ض  من 
توصسةتهة ااتراتسجسس شةملس لتجنب االنتثة  العلم  بسن ط الب الجةمع ةت المص رسس ممون س م ن ا ت آلس ةت 

 إلى هذا الهدف.تاهم ف  الوصو  

  وزم الؤه ورق س عم   ث و  ب رامج مش ف االنتث ة  لتثقس ق النزاه س العلمس س  19 د2017عطيية، موقدم
قةموا فسهة بةاتعراض أشهر برامج مشف االنتثة  العلم ؛ لم  تم ون أدا  ما ةعد  للط الب والب ةثثسن 

 عملهة. على ثد اواء  وتم هذا االاتعراض من خال  عرض شةشةت لهذه البرامج وآلسس

  إل  ى التع  رف عل  ى اتجةه  ةت هسئ  ةت تثم  سم ونش  ر البث  ول ف     20 د2015مهيكييل، وه  دفت دراا  س
الممتب  ةت والمعلوم  ةت ف    امتش  ةف الا  رقةت العلمس  س  ومقةرن  س ع  دد م  ن أدوات مش  ف االنتث  ة  م  ن 

هر   النةثستسن الوظسفسس والتقنسس  ومثةولس وضع أاس أدا  عربسس لمش ف االنتث ة  للث د م ن ه ذه الظ ة
واعتمد البةثل على أدات  االاتبسةن الموجه لرؤاةء تثرسر دورس ةت الممتب ةت والمعلوم ةت المثمم س  
وإلى أعضةء لجنس فثص اإلنتةج العلم  لش غ  وظ ةئف األا ةتذ  واألا ةتذ  الما ةعدسن  للتع رف عل ى 

 األاةلسب المتبعس ف  مشف االنتثة  من أج  التخطسط ألدا  عربسس.

النتةئج الت  توصلت إلسهة الدراا س ع دم وج ود اسةا س واض ثس لالنتث ة  واالعتم ةد  ومةن من أهم  
على الواةئ  والطرق التقلسدسس دون األدوات الثدسثس لمشف االنتثة   ممة توصلت الدرااس إلى أنه ال توجد 

ن عقوب  ةت ص  ةرمس ض  د المنتثل  سن  وال تتع  دى إب  الغ الجه  س الت    سعم    به  ة  أو رف  ض البث  ل. وم  ةن م  
توصسةت الدرااس ضرور  تضةفر الجه ود لبن ةء أدا  ت دعم اللغ س العربس س بص ور  مبس ر   واهتم ةم الب ةثثسن 

 بةألرشفس الذاتسس لثمةسس ثقوقهم الفمرسس.

  ف    دراا  ته ال  ى التعرس  ف بظ  ةهر  االنتث  ة  وأنمةط  ه والعوام    وراء  21د2014مالجنييدى،واا  تهدف
رز برامج مشف االنتثة   ومعرفس الصعوبةت الت   تعت رض انتشةره  وواةئ   تجنبه  وأسضة رصد أب

عم  هذه البرامج  وأخسرا هدفت الدرااس لتجربس أث د ب رامج امتش ةف االنتث ة  لمعرف س م دى مفةءته ة 
ودقتهة ف  امتشةف واقعةت االنتث ة  ب سن الط الب المتق دمسن لاللتث ةق بةلا نس التمهسدس س للمةجا تسر ف   

وذل ك للوق  وف عل  ى  2013/  2012بجةمع  س المنوفس س ف    الع ةم الج  ةمع  قا م الممتب  ةت والمعلوم ةت 
مدى قدر  البرنةمج ف  مش ف واقع ةت االنتث ة   ورص د م دى انتش ةر ه ذه الظ ةهر  ب سن فئ ةت ط الب 
الدرااةت العلسة  ورصد البةثل عدد مبسر من برامج مشف االنتثة  ف  بسئس الوسب  ومةن من أفض لهة 

  Plagiarism.netبرنةمج   من ثسل المفةء  والدقس
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وأظه  رت نت  ةئج الدراا  س أن ط  الب الدراا  ةت العلس  ة وقع  وا ف    دائ  ر  االنتث  ة  بنا  بس مبس  ر   ث  م    
انخفضت هذه النابس وتالشت تمةمة بع د تلق ى الط الب مثةض رات علمس س تنةول ت أا س وأخالقس ةت البث ل 

 العلم  وطرق صسةيس االاتشهةدات المرجعسس.

ت توعسس البةثثسن بخطور  االنتثة  من خال  إعداد أدل س إرش ةدسس بخط وات البث ل ومن أهم التوصسة
العلم  الالسم  وضرور  توثسق االاتشهةدات المرجعسس  وتنب   المؤاا ةت العلمس س ودور النش ر والممتب ةت 

 العربسس مشروع إعداد برنةمج عرب  المتشةف االنتثة  سدعم اللغس العربسس وسراع  طبسعتهة.  

 دراا س ه دفة م ن خالله ة التع رف عل ى األنش طس والخ دمةت الت    22د2013مصالح، والسييد، ةو  وتن
تق وم به ة الممتب ةت األمةدسمس س لمن ع الا رقةت العلمس س  وامتش ةفهة ومقةرنته ة م ع مثسالته ة م ن الممتب ةت 

س  وق د اعتم دت األمةدسمسس األجنبسس  إضةفس إلى رصد برامج  االنتثة  العلم   الت   ت دعم اللغ س العربس 
الدرااس على المنهج الوصف  التثلسل  عن طرسق قةئمس المراجعس لجمع البسةنةت  إضةفس إل   االعتم ةد 

( موقع ة 34على مثرمةت البثل لثصر برمجسةت مشف االنتثة   وقد اش تملت عسن س الدراا س عل ى )
( 36جنبس س  بةإلض ةفس ال ى  )( موقع ة  لممتب س أ21( موقع ة لممتب س عربس س و)13لممتبس أمةدسمسس  منهة )

 برنةمجة لمشف االنتثة .

%( من الممتبةت األمةدسمسس األجنبس س تق دم أنش طس لمن ع االنتث ة    81وتوصلت الدرااس إلى أن )  
%( م ن الممتب ةت  17%( تشترك بخدمةت برمجسةت مشف االنتثة  ف   مقةب   ) 35أو امتشةفه من بسنهة )

س  تق دم ش مال أو أمث ر م ن أنش طس من ع االنتث ة  وامتش ةفه م ن بسنه ة ممتب س األمةدسمس س العربس س مث   الدراا 
 واثد  فقط تشترك بإثدى خدمةت برمجسةت مشف االنتثة .

 ثانياً: الدراسات األجنبية، ويمكن تقسيمها إلى محورين:

 األول: دراسات تتعلق بتوعية الطالب باالنتحال العلمي من خالل التدريب في البيئة الرقمية

 مةم قGi Z. Liu, et al, 2018وزم الؤه بتص مسم برن ةمج لتعل سم المتةب س العلمس س به دف التوعس س   23 د
  وم ن أج   التثق ق م ن فعةلس س DWrightبةالنتثة  بإثدى جةمعةت تةسوان  أطلقوا على هذا البرن ةمج 

( 14ف   ال دور  ) أابوعة. بل  ع دد المش ةرمسن 13البرنةمج  قةم البةثثون بإجراء دور  تدرسبسس مدتهة 
من الذمور( وتم ااتخدام االختبةر التثص سل  قبلس ة وبع دسة م  دا  رئسا س ف    3من اإلنةل  و 11طةلبة )

 تصمسم البثل.

أظه رت نت  ةئج الدراا  س أن معرف  س المش  ةرمسن ع  ن االنتث ة  مةن  ت مث  دود  بش  م  خ  ةص فسم  ة ستعل  ق 
دون ذمر المص در  بةإلض ةفس إل ى ذل ك م ةن هن ةك بةاتخدام أفمةر ابخرسن دون االشةر   وإعةد  الصسةيس 

% من المشةرمسن لدسهم قنةعس ب همسس االشةر  إلى ذمر المصدر ف  ثةل س تنزس   الص ور أو الفس دسوهةت 86
 من اإلنترنت  ممة أثبت البرنةمج فعةلسته ف  تثاسن ماتوى مهةرات المتةبس العلمسس.

 ملث د م ن االنتث  ة  العلم    ق ةم وف ى ا سةق اهتم ةم المؤاا ةت البثثس  س بةلتوعس س لHan, L. Yen. 

( بةلمملم  س العربس  س الا  عودسس  بتص  مسم KAUSTبجةمع  س المل  ك عب  د هللا للعل  وم والتقنس  س )  24 د2017,
( ال ذى تا تخدمه LMSمواث د م ن أنظم س إدار  ال تعلم ) Blackboardبرنةمج تدرسب  من خال  نظةم 

ةئط المتعدد  واالختبةرات التثصسلسس  تم التخطسط للبرنةمج الجةمعس  اشتم  مثتوى البرنةمج على الوا
التدرسب  عبر اإلنترنت مدور  اختسةرسس للطالب بدعم من الشؤون األمةدسمسس وشؤون الدرااةت العلس ة  

 وتم اعتبةره بعد ذلك إلزامسة لجمسع الطالب الجدد سقدم من خال  الممتبس. 

ه  ذا البرن ةمج التعلسم   عب  ر اإلنترن ت والموافق س علس  ه  مم ة اعتب رت البةثث س أن نج  ةح الثص و  عل ى
مبرنةمج تدرسب  إلزام   لسس فقط لجمسع الطالب ولمن أسًضة لجمسع الب ةثثسن  وسُظه ر القسم س الت   تض عهة 
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قسةد  الجةمعس ف  الخدمةت التعلسمسس الت  توفرهة ممتبس الجةمع س ل دعم التعل سم وال تعلم  واالثتسةج ةت البثثس س 
وأعضةء هسئس التدرسس والطالب. وربمة سُعطى الممتبس "قةلبًة" أو "خرسط س طرس ق" لمتةبع س ال دورات  للملسس

 األخرى المخطط لهة ف  مهةرات البثل ف  الممتبةت والمعلومةت.

  موأج رىGomez-Espinosa, M.,& Francisco, V. & Moreno-Ger, P. , 201625 د  
ضسةت التممسلسس" والت  تع د ج زءا م ن درج س المةجا تسر المقدم س بثثة ف  اسةق الدور  التدرسبسس "الرسة

(. اعتم دت الدراا س عل ى الم نهج التجرسب   UNIRف  شم  مةم  عبر اإلنترنت ف  جةمع س الرسوخ ة )
طةلب ة ما جلسن ف   الع ةم  94ذي المجموعتسن )التجرسبسس والضةبطس( ثسل شملت المجموعس الض ةبطس 

تب  رت الدراا  س المجموع  س التجرسبس  س ه  م ط  الب الع  ةم الدراا      بسنم  ة اع2013 – 2012الدراا   
 طةلبة. 65والبةل  عددهم  2012 – 2011

اهتمت الدرااس ببنةء اختبةر قبل  وبعدي لمعرفس أثر برنةمج تدرسب  للوع  بةالنتثة  بعد االنتهةء  
رسب  ف    الث  د م  ن م  ن برن  ةمج المةجا  تسر ف    الرسةض  سةت  وتوص  لت الدراا  س إل  ى فعةلس  س البرن  ةمج الت  د

 االنتثة  لدى طالب الدرااةت العلسة.

  موقةمHolt, E. A., Fagerheim, B., & Durham, S. ,2014 ببنةء برنةمج تدرسب  عل ى   26د
اإلنترنت لطالب البسولوجى بجةمعس جةمعس والسس سوتة للتوعسس بةالنتثة  العلم   اشتملت الدرااس عل ى 

% م   ن ال  ذمور  أجرس   ت الدراا  س ف     األا  ةبسع األول   ى 65و % م   ن اإلن  ةل35طةلب  ة بنا  بس  173
(. واا تخدم البةث ل االا تبسةن الا تطالع 2012  وربسع 2011  وربسع 2010واألخسر  من )خرسف 

 .Surveymonkeyالرأي عن المفةهسم المتعلقس بةالنتثة   وتم جمع الردود عن طرسق موقع 

ن   ةت الدسموجرافس   س للط   الب  والث   ةن  خ   ةص تم   ون االا   تبسةن م   ن ج   زأسن: األو : خ   ةص بةلبسة 
 بةلمفةهسم المتعلقس بةالنتثة .

% أن مع رفتهم لالنتث ة  مةن ت جس د   أم ة النا بس البةقس س 54أفةد أمث ر م ن نص ف الط الب بنا بس  
 أفةدت ب ن معرفتهم مةنت ضعسفس.

تثلس   تجرسب    وأش ةر الب ةثثون ف    خةتم س دراا  تهم إل ى أن النت  ةئج الت   توص  لوا إلسه ة تع  د أو   
لفعةلسس البرنةمج التدرسب  لالنتثة  عبر اإلنترنت ف  العلوم مقةرنس ببةثثسن آخرسن ف  العلوم اإلناةنسس  مم ة 
أشةروا إلى أن هنةك ثةجس إلى مزسد من العم  مع فئةت متعدد   ستم تدرساهة بوااطس العدسد م ن الم دربسن  

لتثقق من صثس النتةئج الت  توصلوا إلسهة. وعالو  عل ى ذل ك  وتنفسذ برامج تدرسبسس متعدد  عبر اإلنترنت ل
سجب أن تاسطر الدرااةت الماتقبلسس على أي تبةسن ف  جهود الطالب ف  التدرسب  من خال  إجراء التقس سم 
لم  من الواجبةت المنزلسس والتقسسم التعلسم  عبر اإلنترنت بقسمس متاةوسس م ن الدرج س النهةئس س  أو بةا تخدام 

ةمج تدرسب  عبر اإلنترنت  ستضمن تقسسمةت المهةرات المعرفسس العلسة. وأخسًرا  هن ةك ثةج س إل ى البث ل برن
ال  ذي ستواف  ق بش  م  أفض    م  ع أه  داف الت  درسب  وتقس  سم الما  ح والترمس  ز عل  ى تقس  سم االثتف  ةظ بمث    ه  ذه 

 المهةرات على المدى الطوس .

  موم ع زس ةد  األع داد بةلفص و  الدراا سس  س رىDaly C., Horgan J. M. ,2007أن ه ذه  27 د
طةلب ة بةلا نس  283الظةهر  ابُب رئسُس ف  تقلس  امتشةف االنتثة  لدى الطالب  ثسل راقب البةثث ةن 

 مدتهة عةم بجةمعس دبلن للت مد من وجود االنتثة . JAVAاألولى خال  دور  تمهسدسس عن 

ط  الب ودعمه  م نث و تجن  ب االنتث  ة   م  ع ولتثقس ق ذل  ك ق  ةم البةثث ةن ببن  ةء موق  ع وس  ب لتوجس ه ال 
وضع اسةاس على هذا الموقع نصت على أن تقةام العم  أمُر يسر مقبو   وفى ثةلس وجود انتثة  ا تمون 

% م ن 40العقوبس شدسد  ااتنةدا إلى وجود ب رامج للمش ف ع ن االنتث ة   وب ريم ذل ك  ف إن م ة سق رب م ن 
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من األعمة  الت  رجعوا إلسهة ري م إباليه م بةلنت ةئج المثتمل س الطالب قةموا بةنتثة  فقر  واثد  على األق  
 وفقة لاسةاس الجةمعس.

وااتخدم البةثثةن نموذج االنثدار الثنةئى لتثدسد امةت الطالب  وتثدسد العوام  الت  ت ؤثر عل ى  
إل ى أن  الالوك االنتثةلى  ثسل وجدا أن طالب المؤهالت العلسة أق  م ن نظ رائهم األق   م ؤهال  بةإلض ةفس

الطالب الذسن سقدمون تملسفةتهم ف  بداسس الفص  الدرااى أق  انتث ةال م ن ال ذسن سق دمون تملسف ةتهم ف   نهةس س 
 الفص  الدرااى  ممة وجدوا أن الطالب الذمور أمثر انتثةال من اإلنةل.

  ممم ة ه دفOlt, M. ,2007م   إل ى تط وسر نم وذج تعلسم   سه دف إل ى التوعس س بةالنتث ة  العل  28 د
 واعت الدرااس لإلجةبس عن األائلس التةلسس:

مة العنةصر األاةاسس لنموذج التصمسم التعلسم  الذي اساةعد على الثد من االنتثة  من خال   .1
 الدورات التدرسبسس عبر اإلنترنتا

مسف تؤثر بنسس الدور  التدرسبسس والتطوسر والتصمسم على تجنب االنتثة  ف  الدورات التدرسبسس  .2
 نترنتاعبر اإل

مسف ساةعد التصمسم التعلسم  على الثد من األابةب الموثقس لالنتثة  ف  الدورات الدرااسس عبر  .3
 اإلنترنتا

اش  تملت عنةص  ر التص  مسم التعلسم    عل  ى )خص  ةئص المت  دربسن  تنظ  سم المثت  وى  خص  ةئص  
علسم   لب رامج الث د م ن تمنولوجسة التعلسم عن بعد  التقسسم النه ةئ (  وتوص لت الدراا س إل ى أن التص مسم الت

 االنتثة  له أهمسس مبسر  ف  تنمسس مفةهسم تجنب االنتثة  لدى الطالب والداراسن.

  وهدفJackson, P. ,2006).)
إلى إجراء درااس ثو  فهم طالب الجةمعس لالنتثة   من خ ال   29 

ى طالب الجةمع س  ااتخدام برنةمج تعلسم  تفةعل  على شبمس اإلنترنت سهدف إلى الثد من االنتثة  لد
قةم على بنةئه وتطوسره فرس ق مم ون م ن ا تس أف راد م ن قا م الخ دمةت األمةدسمس س بجةمع س والس س ا ةن 

 هوزسه.

طةلب ة  3224( ثس ل ت م تا جس  2005إل ى م ةسو - 2004تم إجراء الدرااس ف  الفتر  من )أيا طس 
ب ة ل م تنطب ق عل سهم ش روط االلتث ةق طةل 395طةلبة وتم اا تبعةد  2829ف  البرنةمج التعلسم   اختسر منهم 

 بةلبرنةمج.

اش   تم  البرن   ةمج التعلسم     عل   ى ثالث   س مث   ةور أاةا   سس ه    : الملمس   س الفمرس   س  االنتث   ة   ص   سةيس 
االاتش  هةدات المرجعس  س. واعتم  د البةث  ل عل  ى االختب  ةر التثص  سل  م   دا  أاةا  سس ف    الدراا  س. وتوص  لت 

من التدرسب على المتةبس العلمسس  ممة أشةر الطالب إلى ضرور  الدرااس إلى أن الطالب بثةجس إلى المزسد 
تعمسم فمر  البرامج التعلسمسس لطالب الجةمعةت  ومنةشد  أعضةء هسئس التدرسس بتزوسد الط الب بةلمعلوم ةت 

 والمفةهسم ثو  النزاهس األمةدسمسس واالنتثة .

 الثاني: دراسات تتعلق بمعرفة ووعي الطالب باالنتحال العلمي 

 ( أج رىKavita, Manoj Kumar Joshi. , 2018)30  دراا س عل ى ال وع  بةالنتث ة  ب سن ط الب
( م  ن 259الدراا  ةت العلس  ة ف    جةمع  ةت مخت  ةر  م  ن والس  س هةرسةن  ة  ثس  ل أجرس  ت الدراا  س عل  ى )

الماتجسبسن. واتبعت الدرااس طرق الماح  ممة تم ااتخدام أدا  االاتبسةن لجم ع البسةن ةت. وتص ف ه ذه 
رااس جوانب مختلفس من االنتثة  مث  الوع  بمفهوم االنتثة   والوع  ببرمجسةت مش ف االنتث ة   الد

واا  بةب االنتث  ة   وم  ذلك ال  وع  بعقوب  س االنتث  ة . توص  لت الدراا  س إل  ى أن يةلبس  س الما  تطلعسن ال 
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أن هن ةك فق ط  سعرفون أي برنةمج لممةفثس االنتثة   ممة أنهم لسس ل دسهم دراس س بعقوب ةت االنتث ة . إال
 ٪ من الطالب سعرفون مسفسس االاتشهةد بةلمصةدر المطبوعس.28.18

  موبث لEva Jereb E. et al., 2018ع  ن م  ة إذا مةن  ت العوام    مث    الن  وع االجتم  ةع    31 د
والتنشئس االجتمةعسس  وامتاةب المفةء   والدافع للدرااس  واهولس الوصو  إلى المعلوم ةت اإللمترونس س 

رنت والتمنولوجسةت الجدسد  ال تزا  فعةلس  وإذا مةنت هنةك أسس اختالفةت بسن عوام  الطالب عبر اإلنت
األلمةن والالوفسنسسن تجةه االنتثة  العلم . تم إجراء ماح مم  ف  ألمةنسة والوفسنسة ف  العةم الدراا   

الرئسا  س له  ذا  ( طةلبً  ة م  ن مؤاا  ةت التعل  سم الع  ةل . ومش  فت النت  ةئج485  عل  ى عسن  س )2017/2018
البث  ل أن الوص  و  الا  ه  إل  ى تقنس  ةت االتص  ةالت والمعلوم  ةت والوس  ب ه  و الا  بب ال  رئسس وراء 
االنتثة . وف  هذا الصدد  ال توجد فروق ذات دالل س إثص ةئسس ب سن الط الب األلم ةن والا لوفسنسسن م ن 

 ثسل العوام  الشخصسس مث  الجنس  والدافع للدرااس  والتنشئس االجتمةعسس.

   موتنةوCamara, S. K., el. , 2017وزمالؤه ف  درااتهم مة إذا مةنت األعمة  أو الدرااةت  32د
طةلب  ةً  517الت  ى س  تم انتثةله  ة قةبل  س للتنب  ؤ. م  ن خ  ال  طرسق  س ممس  س اا  تنتةجسس  تبث  ل ه  ذه الدراا  س 

سً ة أخالقسً ة سا مى ودافعتهم ونواسةهم ف  الارقس. وبشم  أمثر تثدسًدا  تاتخدم ه ذه الدراا س إط ةًرا نظر
لتق دسم خم س فرض سةت ث و  المعةلج س   (TPB)والا لوك المخط ط  (TORA)نظرسس اإلجراء المعقو 

اإلدرامسس والعالئقسس واالجتمةعسس ذات الصلس بص نع الق رار األخالق  . تش سر نت ةئج المعطس ةت إل ى أن ه 
 أن الط الب ال ذسن ل دسهم نواس ة على الريم من أن معظم الماتجسبسن أفةدوا ب  ن االنتث ة  م ةن خط  ً  إال

قوسس لالنتثة  مةن لدسهم موقف أمثر إسجةبس س تج ةه االنتث ة   واعتق دوا أن ه م ن المه م أن سظ ن م   م ن 
العةئلس واألصدقةء أن االنتثة  يسر مقبو   واعتب روا أن الا رقس العلمس س ق د تم ون مهم س ا هلس. وبن ةًء 

ر المهم  س ألعض  ةء هسئ  س الت  درسس وأخص  ةئسى الممتب  ةت عل  ى ه  ذه النت  ةئج  تراع    ه  ذه الدراا  س ابث  ة
 .وموظف  دعم الطالب ف  منع االنتثة  من خال  برامج التعةون والتواص 

  مومشفت نتةئج درااسJereb E, et al., 2017والت  أجرست ف ى جةمع س م ةرسبور ف   ا لوفسنسة  33د
دى الطالب. خةص س  ل دى الطةلب ةت عن فروق ذات داللس إثصةئسس بسن الجناسن ف  الوع  بةالنتثة  ل

ثسل وجد أنهن أمثر البسس تجةه االنتثة  من الطالب. وفسمة ستعلق ب ةلوع   سمم ن تقا سم الط الب إل ى 
( الطالب الذسن هم على بسنس من االنتث ة  ولم ن ال سعدون ه أن ه م ن الخط   أو 1ثالل مجموعةت ه : )

( الط  الب ال  ذسن ه  م عل  ى بسن  س م  ن 3تث  ة   و)( الط  الب ال  ذسن ال سعلم  ون ع  ن االن2يس  ر أخالق     )
االنتثة  وساتمرون ف  االنتثة  على الريم م ن مع رفتهم بةلخط  . واا تنةدا إل ى نت ةئج الدراا س  تق دم 
هذه الورقس توص سةت لمن ع االنتث ة . تش م  ض رور  تنفس ذ اسةا س مقةوم س االنتث ة  داخ   المؤاا ةت 

ث  ة   وتعل  سم الط  الب مسفس  س تجن  ب االنتث  ة  وتعزس  ز األمةدسمس  س  وف  رض عقوب  ةت ص  ةرمس عل  ى االنت
 النزاهس األمةدسمسس.

 م وسرىLow, H., 2017أن العدسد من الط الب سرتمب ون االنتث ة  إم ة ع ن يس ر قص د أو نق ص  34 د
المهةرات  وسهدف هذا البثل أوالً إلى إظهةر أن االنتثة  سثدل يةلبً ة با بب أوج ه القص ور التربوس س 

ف االنتث  ة  بدق  س. وسوض  ح مس  ف تت  داخ  التعرسف  ةت الش  عبسس للا  رقس األدبس  س م  ع با  بب ص  عوبس تعرس  
الما  توسةت ال  دنسة م  ن تص  نسفةت ال  تعلم  ومس  ف أن مف  ةهسم الج  د  وإع  ةد  الص  سةيس وتطبس  ق المعلوم  ةت 

م ن  810طةل ب  17000ثاةاس للاسةق ف  األواةط األمةدسمسس. تم ااتخدام ااتبسةن تم توزسع ه عل ى 
لتثدس د التص ورات المختلف س للط الب والم وظفسن ف    West -Northالتدرسس ف  جةمعس أعضةء هسئس

تعرسف االنتثة . أظه رت نت ةئج الدراا س االاتمش ةفسس أن الط الب والم وظفسن ل دسهم تعرسف ةت مش ةبهس 
نابسًة لالنتثة . وعلى الريم من ذلك  فإنه من المثسر للقلق أن بعض المثةضرسن سامح للطالب لتقدسم 
العم  من دون مراجع ص ثسثس  أو إدراج قةئم س مراج ع ف   نهةس س البث ل. مم ة تؤم د نت ةئج االا تبسةن 
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أسًضة أن تعرسف االنتثة  ستمةش ى م ع م ة ه و متوق ع م ن الط الب  م ع األخ ذ ف   االعتب ةر الما توسةت 
ضرسن . وبمة أن ردود م  من الطالب والمثةSOLO  Bloomاألدنى من تصنسفةت التعلم الخةصس بـ 

تشسر إلى أن الابب الرئسس لالنتثة  هو ف  الغةل ب نق ص ف   المعرف س والمه ةر  م ن جةن ب الط الب  
سبدو أنه سجب تطبس ق التعل سم والما ةعد  المتم رر  والمرم ز  لممةفث س االنتث ة   ب دالً م ن مج رد تق دسم 

 المعلومةت على عواقب االنتثة .

  موه دفت دراا سStarovoytova, D. & Namango, S., 2016إل ى معةلج س االنتث ة  ف    35 د
للت مد من مسفس س فه م االنتث ة   ؛التعلسم المهن  الجةمع  من قب  الطالب المتمسزسن ف  الهنداس الجةمعسس

م  ن قب    الط  الب؛ والعوام    الت    س  رون أنه  ة ت  ؤدي إل  ى تف  ةقم االنتث  ة . ومس  ف سب  ررون االنتث  ة  
. ااتخدمت الدرااس منهًج ة وص فسًة م ن خ ال  االا تبسةن. ت م والخطور  والعقوبس المتعلقس باوء الالوك

(  ومع د  اا تجةبس 25تطبسق تقرسر ذات  ا ري مص مم م  دا  رئسا س له ذه الدراا س  م ع ثج م العسن س )
٪(. ت  م اختب  ةر األدا  ما  بقًة لض  مةن ص  الثستهة وموثوقسته  ة. خض  عت أدا  جم  ع البسةن  ةت للتثلس    84)

< aهة من خال  معةم  ألفة مرونبةل  ووجدت اتاةقًة عةلسًة ب سن البن ود )اإلثصةئ  لتثدسد مدى موثوقست
(. ومش  فت النت  ةئج الرئسا  س له  ذه الدراا  س وج  ود نق  ص ع  ةم وواا  ع االنتش  ةر ف    فه  م الط  الب 9 0

لالنتثة . تم تقدسم العدسد من التوصسةت المثدد   ثو  مسفسس ممةفثس االنتثة   إلى جةنب تثدسد منةطق 
من البثول. ممة ت وفر ه ذه الدراا س ال وع  للط الب الج ةمعسسن والمثةض رسن وأعض ةء  إلجراء مزسد

 هسئس التدرسس اإلدارسسن  ثو  خطور  أعمة  االنتثة  ومسفسس تجنبهة ف  الجةمعس. 

  موااتقص ىIdiegbeyan-ose, J., Nkiko, C., & Osinulu, I.,2016وع   وإدراك  36 د
خت ةر  ف   والس س أوج ون ف   نسجسرس ة ث و  االنتث ة  العلم  . ت م طالب الدرااةت العلسة ف  جةمعةت م

ما تجسبةً م ن  338ااتخدام المنهج الماث  م ع تبن   ط رق أخ ذ العسن ةت الطبقس س والعش وائسس الختس ةر 
لل  وع  بةالنتث  ة  ب  سن ط  الب الدراا  ةت جةمع  ةت فسدرالس  س وثمومس  س. مش  فت النت  ةئج ما  توى متوا  ط 

رسب عل ى وع سهم. وم ذلك مثةول س االلت زام للوف ةء بةلمواعس د النهةئس س لتق دسم العلسة  وت  ثسر ما توى الت د
مم ة سعن   أن ه  p <0.05و  r = 0.294البثول  ومشفت الدرااس عن وجود عالقس إسجةبسس مبس ر  عن د

مع زسةد  الوع   فإن اإلدراك اإلسجةب  لالنتثة  اوف ستثان أسًضة. وم ع ذل ك  مش فت الدراا س ع ن 
مم ة س د  عل ى أن م ة  P <0.05و f (2  327) = 25 000مبسر ف  إدراك االنتثة  ف وجود اختالف 

العلسة على أنه انتثة  سختلف بسن أنواع المؤااةت. وخلصت الدراا س إل ى أن الدرااةت سدرمه طالب 
االنتثة  جرسمس أمةدسمس س ش نعةء تنم ر اله دف ال رئسس للبث ل ال ذي سا عى إل ى امتش ةف ثق ةئق جدس د  

دود المعرف  س. وأوص  ت الدراا  س بتمثس  ف ب  رامج التوعس  س بةالنتث  ة  ع  ن طرس  ق مؤاا  ةت وتوا  سع ث  
ف   جمس ع     Turnitinبرن ةمج  مختلفس مع ضرور  أن تقوم لجنس الجةمع ةت الوطنس س بتطبس ق اا تخدام

 .الجةمعةت النسجسرسس وإدخة  أخالقسةت المعلومةت مماةر دراا  إلزام  ف  مؤااةت التعلسم العةل 

 مدفت درااس ممة هAzizollah A., et al., 2015إلى معرفس وع  الطالب بممةراةت االنتثة   37 د
ف  جةمعس أصفهةن للعلوم الطبسس. وااتخدم البةثثون المنهج الوص ف  م ن أج   جم ع بسةن ةت الدراا س  

ةم   ممة تم ااتخدام االاتبسةن لغرض جمع البسةنةت  وت م التثق ق م ن موثوقس س االا تبسةن م ن خ ال  مع
ممة سؤمد موثوقس س االا تبسةن. سش م  اإلثص ةء الا مةن  له ذه  0.84ألفة مرونبةل. ثسل بل  معةم  الفة 

طةلبًة من هذا المجتم ع اا تنةًدا إل ى  380الدرااس طالب جةمعس أصفهةن للعلوم الطبسس. تم اختسةر عسنس 
نس من خال  طرسقس . وتم اختسةر أعضةء العسMorgan Table of Samplingجدو  عسنةت موريةن 

أخذ العسنةت الطبقسس العشوائسس. ومشفت نتةئج الدرااس أن أفراد العسن س ل م سم ن ل دسهم وع   جس د وم ةف 
 عن ثةالت االنتثة .
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 مه دفت دراا س وPrasantha K., & Lakshmi S. , 2015إل ى التوعس س بةالنتث ة  ب سن  38 د
م تص مسم االا تبسةن لجم ع البسةن ةت م ن عسن س البةثثسن ف  جةمعس اري فسنمةتساوارا  تسروب ةت  ثس ل ت 

ااتبسةنة. وتصف الدرااس جوانب مختلف س م ن االنتث ة  مث   التوعس س  123بةثثة تم ااتالم  135قدرهة 
ثو  االنتثة  بسن البةثثسن  ونوع نمط االاتشهةد الذي ساتخدمه البةثثون  والمش مالت الت   سواجهه ة 

س ف    الرا  ةلس وم  ة إل  ى ذل  ك  مم  ة تص  ف الدراا  س االقتراث  ةت الب  ةثثون أثن  ةء متةب  س أفم  ةرهم الخةص  
 المقدمس من البةثثسن ف  جةمعس اري فسنمةتساوا.

  مف  ث سن قةم ت دراا سStrittmatter, C. & Bratton, V. K., 2014بتقس سم ت  ثسر إرش ةدات  39د
ب تج ةه الممتبس من منظور أواع م ن خ ال  فث ص ما توسةت م ة قب   وبع د االختب ةر لتص ورات الط ال

م  ن الط  الب اا  تبسةنًة ت  م إج  راؤه قب    وبع  د االختب  ةر لقس  ةس إدرامه  م  86أخالقس  ةت االنتث  ة   أمم    
( MESاألخالق     لا   سنةرسوهةت االنتث   ة . اا   تخدم الما   ح مقس   ةس األخالقس   ةت المتع   دد  األبع   ةد )

Multidimensional Ethics Scale   دت وال  ذي سا  تخدم ع  ةد  ف    أبث  ةل أخالقس  ةت العم   . وج
ه  أدا  موثوقس لقسةس التغس رات ف   التص ورات األخالقس س للا رقس األدبس س. ع الو   MESالدرااس أن 

على ذلك  تشسر النت ةئج إل ى أن الط الب ل دسهم تص ورات بعدس س أعل ى ألخالقس ةت االنتث ة  عم ة م ةنوا 
ةل س وم ةن له ة ت  ثسر سفعلون قب  إرشةدات الممتبس. تشسر ه ذه النت ةئج إل ى أن إرش ةدات الممتب س مةن ت فع

 ملموس على تصورات الطالب تجةه أخالقسةت االنتثة .

  موفث صGhias K, et al, 2014وزم الؤه ف ى دراا تهم عوام   انتش ةر االنتث ة  ب سن ط الب  40 د
. وم ةن 2015-2014الطب ف  بةماتةن. أجرست الدرااس ف  ملسس طبسس ثمومسس خال  العةم الدراا  

٪  معظمه م م ن 29ثسل بل  الوك االنتثة  العةم الذي مةراه المش ةرمون ٪  58.5معد  االاتجةبس 
الطالب الذمور. مةن المشةرمون الذسن سعسشون مع عةئالتهم أمثر عرضس لممةراس االنتث ة  بةلمقةرن س 
مع أولئك الذسن سعسشون بعسداً عن عةئالتهم. وشملت األابةب الت  قدمهة المشةرمون لتبرس ر ا لومسةتهم 

لس  س الثص  و  عل  ى درج  ةت أفض     اجتس  ةز المق  رر الدراا     وع  دم االا  تعداد للم  ذامر   م  ع االنتثة
اإلق  رار ب   ن االنتث  ة  ه  و "خط   ". وبش  م  ع  ةم  ت  م العث  ور عل  ى ا  وء ا  لوك أم  ةدسم  مه  م ستعل  ق 
بةالنتث ة  ب  سن ط  الب الط ب البةما  تنسسن. ه  ذا الا لوك سن  ذر ب  ةلخطر ف   مؤاا  س ثمومس  س ذات ا  معس 

ر البةثثون إلى إن تطبسق عقوبةت ص ةرمس  تتطل ب دورات أخالقس س وإسج ةد وع   أخالق   طسبس. وسشس
 .من خال  ااتغال  إممةنةت العقسد  الدسنسس اإلاالمسس الذي قد ساةعد ف  الاسطر  على هذه المشملس

  موم ةن الغ رض م ن دراا سHalupa, C. & Bolliger, D. U. , 2013 تقس سم إدراك أعض ةء  41د
رسس فسمة ستعلق بةالنتثة  الذات  للطالب أو إعةد  تدوسر بثوثهم الاةبقس. ونظر  أعضةء هسئس هسئس التد

التدرسس إلى الطالب الذسن سعسدون ااتخدام م  أو جزء من مهمس منتهسس اةبقًة )بثل اةبق( ف  مهم س 
ن ذوي م  ن أعض  ةء هسئ  س الت  درسس م   340ثةنس  س )بث  ل س  تم إج  راؤه ثةلس  ة(. ت  م إج  راء الدراا  س عل  ى 

٪. وسشسر 26.2االختصةصةت ف  هذه المرثلس. تجةوزت نابس وجود انتثة  ذات  لدى الطالب بنابس 
البةثثةن إلى أنه ال توجد اسةاةت مؤااسس ثو  االنتثة  الذات  مع عدم وع   أعض ةء هسئ س الت درسس 

 لمة سقوم به الطالب.

  موم ةن اله دف م ن دراا سMurtaza, G., et al. ,2013م نظ ر  الطةل ب وا لومه تج  ةه تقس س 42 د
جةمع س ف    35تخصص ةت أمةدسمس س ف    6االنتثة  ف  الجةمعةت البةماتةنسس. ت م إج راء الدراا س ف   

( قةم البةثثون بإجراء المقةبالت من خال  اا تبسةن م نظم لتقس سم 2013-2011بةماتةن خال  األعوام )
 HEC: Higher Educationس ( معرف  س الطةل  ب باسةا  1معرف  س الطةل  ب ث  و  االنتث  ة  مث    )

Commission (2(  ا  لوك الطةل  ب تج  ةه االنتث  ة )4( رض  ة الطةل  ب تج  ةه االنتث  ة  والغ  ش  و)3 )
 25742م ن ث دول االنتث ة (  طب ق االا تبسةن عل ى  2  1وجهةت نظرهم للعقوبةت )العقوبةت عل ى 



 د. مثمد مثمد النجةرأ.  /فةعلسس برنةمج تدرسب  إلمترون  للتوعسس بةالنتثة  العلم : درااس تجرسبسس على طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى 

  

 -46 -                                                                    ( 2019 ابتمبر  –سولسو  ) 3  ع 6الممتبةت والمعلومةت . مج المجلس الدولسس لعلوم

االنتث ة  مةن ت منخفض س ثو   HECطةلبًة. أظهرت نتةئج الدرااس أن معد  االاتجةبس للوع  باسةاس 
٪( وأنهة يسر مدرمس لهذه الاسةاس. وأن هنةك نقصة ف  فهم الطالب نثو االنتثة  ف   94ثسل بلغت )

 جمسع الجةمعةت. 

  موا  لطRamzan, M., et al., 2012وزم  الؤه الض  وء عل  ى خط  ور  االنتث  ة  ب  سن ط  الب  43 د
الجةمع ةت بةالنتث ة . ش ةرك ف   ه ذه  الدرااةت العلسة ف  بةماتةن. ممة ااتمشف ماتوى وع  ط الب

طةلبً  ة م  ن خرسج    الدراا  ةت العلس  ة والط  الب م  ن جةمع  ةت  365الدراا  س االاتمش  ةفسس التجرسبس  س 
القط  ةعسن الع  ةم والخ  ةص ال  ذسن ت  م اختس  ةرهم عش  وائسةً. ت  م اا  تخدام االا  تبسةن لجم  ع البسةن  ةت األولس  س. 

  االنتث ة  واسةا ةت االنتث ة  الج ةمع  ب سن ومشفت النتةئج أن هنةك ماتوى منخفض من الوع  ث و
الطالب. مشفت النتةئج أسضة أن العدسد من الطالب ال سفهمون مة هو االنتثة ا وقد اعت رف ع دد مبس ر 
من الطالب إلى ثد مة ب نهم قةموا بةنتثة  مواد ممتوب س ع ن قص د. واا تنةداً إل ى نت ةئج الدراا س  تق دم 

فسم  ة ستعل  ق بةلا  رقس األدبس  س مم  ة تق  دم أدل  س إثص  ةئسس لص  سةيس  ه  ذه الورق  س توص  سةت لتوعس  س الط  الب
اسةاةت وإرشةدات لممةفثس االنتثة  ف  مؤااةت التعلسم العةل  ف  بةماتةن. وعالو  على ذل ك  تق دم 

 .الورقس توصسةت لتقلس  االنتثة  إلى الثد األدنى

 و( ش  هد قا  م عل  وم الممبس  وتر وال  نظمDSV  ف    جةمع  س ا  تومهولم زس  ةد ) ف    ع  دد الط  الب األجةن  ب
الملتثقسن بةلبرامج بةإلضةفس إلى تزاسد القلق بش ن ما لس االنتثة  ف  الث رم الج ةمع  وال دورات عب ر 

إل ى معرف س م ة إذا م ةن ال وع   43 دRazera, D. ,2011ماإلنترنت  وف ى ض وء ذل ك ه دفت دراا س 
ن متا  ةوسس ف    مه  ةم المتةب  س والبرمج  س  والمف  ةهسم واإلدراك للمف  ةهسم االنتثةلس  س ب  سن الط  الب والمعلم  س

ومذلك مسفسس ت ثسر التدرسس عب ر اإلنترن ت والفص و  الدراا سس ف   قض سس االنتث ة . ت  لف البث ل م ن 
 24طةلبً ة و 47مش ةرًمة ) 71ااتبسةنةت عبر اإلنترنت بةإلضةفس إلى مقةبالت ش به منظم س  م ةن هن ةك 

معلمسن( ف  المرثل س الثةنس س م ن  4طةلبًة و 97شةرًمة )م 101معلًمة( ف  المرثلس األولى من البثل  و
البثل. أظهرت النتةئج الرئساس الت  تم الثصو  علسهة أن ما لس االنتثة  ل م تم ن واض ثس تمةًم ة لم   

 .من الطالب والمعلمسن

  مورم زت دراا سKim, A., & Wise, J. M. ,2009عل ى قس ةس ت  ثسر اا تخدام أدوات مش ف  44 د
عل  ى ا  لوك الط  الب وم  واقفهم تج  ةه االنتث  ة . ت  م   Plagiarism Tools (APT’s)-Antiاالنتث  ة 

تط  وسر أدا  اا  تطالعسس والتثق  ق م  ن ص  ثتهة م  ن أج    جم  ع بسةن  ةت ذاتس  س اإلب  الغ ع  ن التص  ورات / 
أدوات مش ف االنتث ة   المواقف والالوك والمعتقدات والثمم األخالق  فسمة ستعل ق بةالنتث ة  واا تخدام

). (APT’s م تعمسم االاتبسةن على ط الب قا م البم ةلورسوس ف   جةمع س جن وب ش رق للبث ول  مم ة ت
  APT(. وج دت النت ةئج ترابًط ة مبس ًرا ب سن إدراك133٪ )ن =  72.3أافر ع ن مع د  اا تجةبس م ن 

 والوك االنتثة   والثمم األخالق   وتبرسر الالوك يسر األخالق . 

  004مممة ذهبت درااسMelissa M. Dearth. ,2تثدسد فهم الطالب ف  المدارس العلسة عن إل  45د
( طةلبً  ة ف    مدرا  س ثةنوس  س رسفس  س ف    الغ  رب األوا  ط. أج  ةب 46االنتث  ة   ش  ةرك ف    ه  ذه الدراا  س )

ع  ن أا  ئلس االا  تطالع المتعلق  س بةالنتث  ة  قب    التعل  سم المبةش  ر  ف    ش  م   46الط  الب الب  ةل  ع  ددهم 
ا س م ن ه ؤالء الط الب بةلبةث ل قب   وبع د تق دسم الم ةد  ف   مثةضر   ثو  الموضوع  ممة التق ى خم

مقةبلس جمةعسس. تم جمع البسةنةت من هذه االاتطالعةت والمقةبالت لمعرفس م ة إذا م ةن هن ةك تغسس ر ف   
فهم االنتث ة  ومس ف سمم ن تجنب ه ثس ل. أش ةرت البسةن ةت الم  خوذ  م ن البث ل إل ى أن الط الب زادت 

 .من تجنبهمعرفتهم بةالنتثة  ومسف سم
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 ومن خالل استعراض الدراسات ذات الصلة بالموضوع يتبين ما يلي:
تنوعت الدرااةت الاةبقس إلى درااةت تتعلق بتوعسس الطالب بةالنتثة  العلم  من خال  التدرسب  .1

 ف  البسئس الرقمسس  ودرااةت تتعلق بمعرفس ووعى الطالب بةالنتثة  العلم .

 –س الطالب بةالنتثة  العلم  من خال  التدرسب ف  البسئس الرقمسس قلس الدرااةت الت  تتعلق بتوعس .2
مقةرنس بةلدرااةت الت  تتعلق بوع  البةثثسن والطالب  –على ثد البثل الذي قةم به البةثل 

 بةالنتثة  العلم .

ندر  الدرااةت العربسس ف  مجة  الممتبةت والمعلومةت الت  تهتم بةالنتثة  العلم   ثسل تنوعت  .3
  وأخرى بدور الممتبةت ف  منع االنتثة  د2018معيد، سن درااةت تهتم بوع  الطالب مة ب

مهيكل، و  د2014مالجندى،   وأخرى اهتمت بتقسسم برمجسةت االنتثة  د2013مصالح، السيد، 
  بةإلضةفس إلى وجود درااس اهتمت ف  صسةيس عنوانهة بقضةسة التدرسب والمهةرات  د2015

نهة لم تشتم  على أي منهة وإنمة جةء مضمونهة عبةر  عن شةشةت لبرامج   إال أد2017عطية، م
االنتثة  المجةنسس ومدفوعس األجر  ومن ثم لم توجد درااس عربسس اهتمت بتصمسم برنةمج تدرسب  
إلمترون  لتنمسس وعى الطالب بةالنتثة  العلم   والتعةم  مع برمجسةت االنتثة  وإماةب 

 عهة.الطالب مهةرات التعةم  م

ف  فمر  الموضوع  ثسل نشرت تلك الدرااس  د2018معيد، تشةبهت الدرااس الثةلسس مع درااس  .4
أثنةء إجراء البةثل للمعةلجس التجرسبسس  ولمن بعد االطالع علسهة  وجد البةثل ثمس اختالف بسن 

الدرااس  الدرااتسن؛ ثسل اعتمدت تلك الدرااس على االاتبسةن مقسةس قبلسة وبعدسة  بسنمة اعتمدت
الثةلسس على االختبةر التثصسل   وبطةقس مالثظس األداء العمل   ومقسةس االتجةه م دوات أصسلس 
ف  المنهج التجرسب   وال سصح هذا المنهج بدونهة أو بعض منهة. ومن ثم اختلفت طرسقس معةلجس 

 الموضوع ف  ملتة الدرااتسن.

ةت الت  تنةولت فةعلسس ااتخدام البرامج من أوائ  الدراا دJackson, P. , 2006متعد درااس  .5
التدرسبسس اإللمترونسس ف  التوعسس بةالنتثة  العلم   وه  درااس متخصصس ف  مجة  الممتبةت 

 والمعلومةت.

ندر  الدرااةت الت  عةلجت موضوع االنتثة  العلم  بةاتخدام المنهج التجرسب  من خال   .6
 , .Gomez-Espinosa, M., Francisco, V. & Moreno-Ger, Pماالختبةر التثصسل  

( مقةب  وفر  ف  الدرااةت الت  ااتخدمت المنهج الماث  المسدان  من خال  2016
د و Holt, E. A., Fagerheim, B., & Durham, S. ,2014مود 2018معيد، االاتبسةن

 Starovoytova, D. andد و مKavita, Manoj Kumar Joshi. , 2018م

Namango, S., 2016 و مدStarovoytova, D. and Namango, S., 2016د و 
و  دPrasantha K, Lakshmi S , 2015 و  دAzizollah A., et al., 2015م
 .دRamzan, M., et al., 2012م

 Strittmatter, C. veمتنوعت الدرااةت الت  طبقت على الطالب  مة بسن تخصصةت الطب  .7

Bratton, V. K. ,2014 مد وGhias K, et al, 2014 موالهنداس دStarovoytova, D. 

and Namango, S., 2016موالرسةضسةت  دGomez-Espinosa, M., Francisco, 

V. & Moreno-Ger, P. , 2016بسنمة ندرت الدرااةت الت  طبقت على طالب تخصص د  
 .د2014مالجندى، د و 2018معيد، الممتبةت والمعلومةت 
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المشف عن االنتثة  من خال  األعمة  الاةبقس لآلخرسن ااتهدفت أيلب الدرااةت الت  تنةولت  .8
  بسنمة ندرت الدرااةت الت  تنةولت االنتثة  الذات  دKim, A., & Wise, J. M. ,2009م
 .دHalupa, C. & Bolliger, D. U. , 2013م

أجرست أيلب الدرااةت اواء الت  تتعلق بتصمسم البرامج التدرسبسس أو تلك الت  تهتم بدرااس  .9
 وع  عن االنتثة  على ماتوى دولس بةماتةن.  ال

أفةد البةثل من هذه الدرااةت ف  بنةء اإلطةر النظري والمنهج  للبثل  وفى تصمسم أدوات  .10
ممة أفةد من النتةئج والتوصسةت الت  انتهت السهة هذه الدرااةت ف  اختسةر  جمع البسةنةت 

 موضوع البثل الثةل  والتخطسط له.

من أوائ  الدرااةت الت  تنةولت تصمسم برنةمج تدرسب  إلمترون  عن االنتثة  تعد هذه الدرااس  .11
 العلم  وتجرسبه ف  مجة  الممتبةت والمعلومةت.

 اإلطار النظري

إن ممةراس االنتثة  وانتهةك ثقوق النشر لسات جدسد   ثس ل م ةن اعتم ةد ق وانسن ثق وق الت  لسف  
الفمرس س ف   الق رن العش رسن خط وات رئسا س لثمةس س ثق وق والنشر ف  القرن الاةبع عشر وثق وق الملمس س 

المؤلفسن والنةشرسن. ومع ذلك  فإن صوتًة قوسًة ضد االنتثة  العلم   مةلارقس الفمرسس والجرسم س األمةدسمس س 
الخطسر   لم سبدأ ف  الظهور إال ف  التاعسنسةت  وقد ورد بةألدبسةت العلمس س ع ن مص طلح "االنتث ة " تث ت 

ف  س  مث    ا  وء الا  لوك البثث     واالفتق  ةر إل  ى الا  المس األمةدسمس  س  واخ  تالس الملمس  س الفمرس  س  أا  مةء مختل
والتص  نسع األم  ةدسم . مم  ة ال س  ؤثر االنتث  ة  عل  ى ج  ود  البث  ل فثا  ب  ب    س  ؤثر ا  لبًة أسًض  ة عل  ى ا  معس 

سس النزاهس المؤاا سس المؤااةت األمةدسمسس. لذلك  تمس  المؤااةت األمةدسمسس إلى اتخةذ تدابسر صةرمس لثمة
 46دSmith, 2008-Sutherlandمواألمةدسمسس. 

ممة أصبثت برامج مشف االنتثة  )مؤش ر التش ةبه( أدا  للثم م عل ى االنتث ة ؛ ش ةئعس للغةس س ف    
عةد  مة توفر خدمةت برمجسةت ممةفثس االنتث ة   (عملسس تقسسم األبثةل ف  الجةمعةت ف  جمسع أنثةء العةلم 

 & ,.Davis, Mم ماتوى التشةبه بسن عم  البةث ل والم واد المتةث س للجمه ور عب ر اإلنترن ت واسلس لتقسسم

Carroll, J. , 200947 .د 

ممة إن ااتخدام برامج مشف االنتثة  ف  المؤاا ةت األمةدسمس س ق د أث دل أث رسن إسج ةبسسن. أوالً   
س  ة  اا  تخدام أا  ةلسب بدسل  س لمن  ع زس  ةد  ال  وع  بوج  ود ا  رقس أدبس  س  والمش  ف ع  ن االنتث  ة  المتعم  د. وثةن

ومع ذلك  من المهم أن نضع ف  االعتبةر أن امتشةف نابس عةلسس من مطةبق س ال نص ف   األبث ةل  .االنتثة 
 & ,.Macdonald, Rم من خال  هذه البرامج ال سثبت أن الطةلب يسر صةدق على الماتوى األمةدسم .  

Carroll, J. ,2006م  48دs, N. ,2007Introna, L., & Haye49 د، Stapleton, P.(،(2012 
50  

وبمة أن هذه البرمجسةت ال سممنهة قسةس نسس االنتثة  والخب ر  البثثس س للبةث ل  ف إن تعل م المه ةرات الالزم س 
  51 دLampert, L. , 2014ملالاتخدام األخالق  للمعلومةت مهم بنفس القدر 

س جن وب آا سة الت   ط ورت اسةا س مش ف أو  مؤااس أمةدسمسس ف  منطق  HEC Pakistanوتعد 
 HEC)-االنتثة   وتممنت من الوصو  بثرسس إلى برامج ممةفثس االنتثة  لجةمعةتهة المعترف بهة ف  عةم

Pakistan, 2007 قةم ت مم ةHEC Pakistan   بتقسس د جمس ع أش مة  البث ل األم ةدسم  2012ف   ع ةم
النهةئ . تقوم الجةمعةت بإدار  خدمس هذه الب رامج  للثصو  على تصرسح من خال  هذا البرنةمج قب  التقدسم

م  ن خ  ال  وث  دات أمةدسمس  س وإدارس  س مختلف  س مث    أعض  ةء هسئ  س الت  درسس ومرام  ز تمنولوجس  ة المعلوم  ةت 
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والممتبس المرمزسس إلخ. مم ة تتب ع مؤاا ةت التعل سم الع ةل  األخ رى ف   جن وب آا سة خط وات ممةثل س؛ عل ى 
  52 دMurtaza, G., et al. ,2013م الهندسس أسًضة تنفسذ هذه اللوائح. UGC ابس  المثة   اقترثت شرمس

 M., & Carroll, J. ,2009(Davis ,(ممة اقترح 
أربع مثةور لممةفثس االنتثة  ه  : "نه ج  53

مؤاا  ثةبت تجةه االنتث ة   وإزال س أقص ى ق در ممم ن م ن الف رص لالنتث ة   وتثقس ف الط الب بدراا ةت 
ثة  ومسف سممن تجنبه؛ وتشجسع الالوك األخالق  ف  عملهم األمةدسم   وسشسرا أسضة فهم مة هو االنت ثو 

إلى أن اسةاةت االنتثة  قد تم تنقسثهة ف  العدسد من البلدان لتشم  الماؤولسس المؤااسس ف  ضمةن ثصو  
ف     الط الب عل ى مه ةرات تجن ب االنتث ة   ب دالً م ن مج رد افت راض أن الط الب سمتا بون ه ذه المه ةرات

 .الجةمعس أو ستعلمون المهةرات بشم  يسر رام 

وع  ن دور اختصةص  ى الممتب  ةت ف    الجةمع  س وم  ة له  م م  ن دور ه  ةم ف    تعزس  ز ثقةف  س البث  ل  
األمةدسم  الخةلسس من االنتثة   سقدم اختصةصسو الممتبةت األمةدسمسس نوعسن من الخ دمةت المتعلق س بةلمش ف 

ص   الممتب ةت بما ةعد  أعض ةء هسئ س الت درسس ف   المش ف ع ن عن االنتثة   ثسل سق وم ع دد م ن اختصة
االنتثة  ف  مهةم الطالب  وبعضهم ابخر سلعب دوراً مهًمة ف   إدار  خ دمةت ب رامج مش ف االنتث ة  الت   

 . 54 د Piracha, H. A. ,2011. متم شراؤهة من قب  إداراتهم ف  الجةمعةت

مص ةدر المعلوم ةت ب   تع داه ال   ت وفسر برمجس ةت ولم سقف دور الممتبس على مجرد تساسر الوصو  ل
للمش  ف ع  ن االنتث  ة   وتثا  سن وتنمس  س مه  ةرات الط  الب والب  ةثثسن ف    تجن  ب االنتث  ة   ثس  ل تا  تخدم 

والت   م ن بسنه ة ب رامج تجن ب االنتث ة  مم ة ت وفر الممتب ةت   الممتبةت برامج لتعلسم مثو األمسس المعلومةتسس
(عل  ى مواقعه  ة مث    مسفس  س ص  سةيس االاتش  هةدات المرجعس  س Tutorials)الجةمعس  س أسض  ة دروا  ة تعلسمس  س 

والبثل ف  الفهةرس وتجنب االنتثة  أسضة  والت  من ش نهة تعلسم الماتفسدسن وتنمسس مهةراتهم ف   التعةم   
 .55 دGibson, N. S., & Chester-Fangman, C. , 2011ممع مصةدر المعلومةت

 أنواع االنتحال:

  واضثس من االنتثة   ثسل وجدت الدرااةت أن هنةك العدسد من الطرق الت  م ن ال توجد أشمة  
خالله  ة سظه  ر االنتث  ة  أو ع  دم األمةن  س األمةدسمس  س ف    وجه  ةت نظ  ر مختلف  س  مث    الغ  ش وع  دم األمةن  س 

 األمةدسمسس  والتعدي على ثق المؤلف  ومة إلى ذلك. 

األم  ةدسم . ت  تم منةقش  س بعض  هة عل  ى النث  و  وسص  نف العدس  د م  ن المت  ةب فئ  ةت مختلف  س م  ن االنتث  ة 
 57 دRai,P., Singh A., Bakshi, S. Iqbal. , 2016م  56 د2014مالجندى، التةل :

سشسر إلى ناخ عم  شخص آخر أو متةبته دون إانةد أو اقتبةس عم  المؤلف  االنتحال المباشر: .1
اخ فقر  مةملس أو جملس واثد  دون األصل . وسممن اعتبةره نوعة من عدم األمةنس األمةدسمسس اواء ن

 إقرار. 
سثدل هذا النوع من االنتثة  عندمة سعةد تنظسم المتةبةت األصلسس ف  أشمة  مختلفس  االنتحال المزيج: .2

 بدالً من ناخ عم  شخص مة بشم  مبةشر.
 ستم تعرسف إعةد  الصسةيس على أنهة إعةد  متةبس صسةيس فقر  أو إعةد  إعادة صياغة المفردات: .3

ترتسب المتةبس ف  إطةر عم  جدسد دون اإلانةد. وهمذا  فعندمة ساتبد  المةتب الملمةت بملمةت أو 
عبةرات مترادفس من النص األصل  دون إعةد  صسةيس الجملس األصلسس أو سقوم بتغسسرات تجمسلسس  فإنه 

 سعتبر بمثةبس ارقس متةبسس.
ةبس أو ااتعةر  من مصدر خةص به دون ذمر وسثدل عندمة سعسد المةتب مت االنتحال المجازي: 4. .4

 المصدر األصل   فإنه سخضع لالنتثة .
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وفسه سقوم المةتب بناخ النص  ولصقه ف  المتةبس بدون إثةلس. وهذا النوع من  النسخ واللصق: .5
 االنتثة  موجود ف  معظم المشروعةت الطالبسس.

أجزاء من متةبةته الاةبقس أو بسةنةته بدون  وسثدل عندمة سعسد المؤلف متةبس مةملس أو االنتحال الذاتي: .6
االقتبةس ف  أوراقه البثثسس. ولع  القضةسة المشترمس ف  االنتثة  الذات  ه  نشر االزدواجسس  النشر 

 الزائد  النشر المعزز  النشر المجزأ.

 األسباب األساسية لالنتحال:

دم التمنول وج  توا ع م ن الوص و  إن رقمنس مصةدر المعلومةت والواةئ  الجدسد  للتواص  والتق   
إلى المثتوى الرقم  وزسةد  نابس االنتثة  بسن الطالب عن قص د أو ع ن يس ر قص د. ولع   الا بب األمث ر 
شسوًعة لالنتثة  هو اإلهمة  وإتمةم المهةم ف  آخر لثظس. بةإلضةفس إلى نقص الوع  ث و  إع ةد  الص سةيس 

 أسضة اهولس الناخ واللصق. أو نقص المعرفس ثو  مصدر االقتبةس الصثسح  

ف   دلس   جةمع س ألبرت ة للنزاه س األمةدسمس س األا بةب المختلف س  58دEerkes, D. , 2013م ودرس 
لعدم األمةنس األمةدسمسس  مث  اوء مه ةرات المتةب س والمه ةرات البثثس س  وا وء المف ةهسم األاةا سس والعوام   

 ب األاةاسس لالنتثة  األمةدسم  على النثو التةل : الخةرجسس والداخلسس والثقةفسس. تم عد بعض األابة

 نقص مهةرات المتةبس. .أ 
 وعدم معرفس قواعد اللغس. .ب 
 واالاتراتسجسس يسر الفعةلس لبنةء الملمةت. .ج 
 ومبررات االاتدال  والثجج. .د 
 واألهم من ذلك  عةدات القراء  الاسئس.  .ه 
 .عدم معرفس طرق االاتشهةد المرجعى .و 

 تحال:االنعكاسات القانونية لالن

وضعت العدسد من الجةمعةت والمؤااةت مبةدئ توجسهسس واض ثس ث و  العقوب ةت عل ى االنتث ة   
بوض   وح العقوب   ةت المترتب   س عل   ى ا   وء الا   لوك  59(2016المتعم   د  ثس   ل ث   ددت جةمع   س برانف   ورد )

ؤثر ذل ك األمةدسم ؛ إذا ثبت أن أي بةثل  ا واء م ةن طةلبً ة أم هسئ س ت درسس  ب ن ه م ذنب بةالنتث ة   فل ن س 
 على مهنته فثاب  ب  قد سواجه ااتبعةًدا دائًمة من الجةمعس. 

ل  وائح تتعل  ق ب  إجراء االختب  ةرات يس  ر الرا  مسس مث     60 (2016مم  ة ش  ملت جةمع  س أما  فورد ) 
األطروثس  مقة  أو يسرهة من الدورات الدرااسس. وذمر أنه إذا م ةن هن ةك ش ك ف   االنتث ة  ف   أي ج زء 

استم اعتبةره خرقة للنظةم واسفرض عقوبةت صةرمس  بمة ف   ذل ك ع دم الثص و  عل ى من العم  المقدم  ف
 الدرجس أو الطرد من الجةمعس.

وعل  ى الص  عسد العرب     قةم  ت جةمع  س اإلم  ةم مثم  د ب  ن ا  عود اإلا  المسس بوض  ع مجموع  س م  ن  
ش  رت اإلج  راءات لط    قس  د بع  ض م  ن أعض  ةء هسئ  س الت  درسس به  ة الرتم  ةبهم ا  رقةت علمس  س م  ن بث  ول ن

بوااطس بةثثسن من داخ  المملمس وخةرجهة  وتش م  العقوب ةت: الخص م م ن الرات ب  إلغ ةء الع الو   خص م 
  61 راتب شهر  االسقةف عن العم .

أن عقوب  ةت  62( 1433وسب  سن ال  دلس  الص  ةدر ع  ن )جةمع  س اإلم  ةم مثم  د ب  ن ا  عود اإلا  المسس   
 الارقس العلمسس للمنتث  سترتب علسهة مة سل :
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 ط  القسد لفص  دراا  أو أمثر.. 2        من الجةمعس.الفص .1
 إعةد  إعداد جمسع األبثةل. .3          اإلنذار الرام . .2
 الراوب ف  المقرر..4              الراوب ف  التملسف المقدم. .3
 إعةد  بعض المقررات.. 5

الع راق الض وابط  وأصدرت دائر  البثل والتطوسر ف  وزار  التعل سم الع ةل  والبث ل العلم   ف   
الخةصس بمعةسسر وناب االاتال  ف  بثول وأطروثةت ط الب الدراا ةت العلس ة  وتمثل ت العقوب س ف   أن ه: 
إذا ثبت للجنس المرمزسس أو العلمسس أو المقسم العلم  تعمد انتثة  الطةلب لجهد يسره مدعسة أن ه جه ده العلم   

فص  و  )التطبسق  ةت العملس  س  والنت  ةئج العملس  س ف    أج  زاء معسن  س م  ن الرا  ةلس أو األطروث  س وخةص  س ف    
والتوص  سةت والخالص  س( سط  وى قس  د الطةل  ب  وتع  ةد الرا  ةلس أو األطروث  س إل  ى الطةل  ب إلع  ةد  المتةب  س 

 63 والصسةيس.

لع ةم  354واهتم الق ةنون المص ري بمج ة  ثمةس س ثق وق الملمس س األدبس س والفنس س وص در الق ةنون    
ت علسه لتوامب الماتجدات على صعسد االتفةقسةت الدولسس  فصدر قةنون ثمةس س   ولقد توالت التعدسال1954

ااتهدف التعدس  الثةلل منه شموله لنوعسن من المصنفةت  هم ة المص نفةت الا معسس 1992ثق المؤلف عةم 
 64 والبصرسس ومصنفةت الثةاب  وتشدسد العقوبس المقرر  ألي فع  من ش نه الماةس بثقوق المؤلفسن.

 البرنامج التدريبي لتوعية طالب قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى باالنتحال العلميبناء 

إن تص  مسم الت  درسب سرم  ز عل  ى العالق  س والتف  ةعالت الت    ت  تم ب  سن المت  دربسن والم  دربسن والم  واد 
ت درسب التدرسبسس  ثسل إن مص مم الم نهج الت درسب  سق وم بتط وسر الم واد التدرسبس س الما تخدمس ف   ب رامج ال

مالطعييانى، به  دف ال  ربط ب  سن العالق  ةت والتف  ةعالت الت    ت  تم ب  سن العنةص  ر الثالث  س ب فض    طرسق  س مممن  س 
  وسممن تثدسد أهم الخطوات لتص مسم ب رامج الت درسب اإللمترونس س والت   ت م تنةوله ة ف   الش م  64 د2007

 :التةل 

  
   ية باالنتحال العلميد مراحل تصميم البرنامج التدريبي اإللكتروني للتوع1شكل م

 تعدس  البرنةمج

 تقسسم البرنةمج

 صدق البرنةمج

 تصمسم البرنةمج التدرسب  اإللمترون 

 تثدسد المثتوى التدرسبى

 تثدسد األهداف العةمس للبرنةمج

 تثلس  خصةئص المتدربسن
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( ستض ح أن م   خط و  ف   التص مسم تعتم د عل ى م ة قبله ة وم ة بع دهة م ن 1ومن الشم  الا ةبق رق م )
خطوات وبةلتةل  تبدو العملسس ب مملهة ف  ص ور  ثلق س مغلق س بمج رد أن تب دأ خطواته ة األول ى تا تمر ب ةق  

 :وات الاةبقس بش ء من التفصس  فسمة سل العملسةت إلى نهةستهة ثم تعود مر  أخرى. وسممن تنةو  الخط

 : المرحلة األولى :متحليل خصائص المتدربيند

تم تثدس د خص ةئص المت دربسن  وه م ط الب مق رر موض وع خ ةص بقا م عل م المعلوم ةت بجةمع س أم 
 .القرى

 المرحلة الثانية: تحديد األهداف العامة للبرنامج التدريبي اإللكتروني: 

ثد العنةصر المهمس ألى برنةمج تدرسب  وتعتب ر عملس س تثدس د األه داف م ن أه م تعتبر األهداف أ      
الخطوات اإلجرائسس ف  تصمسم وإعداد البرامج التدرسبسس  ثسل تفس د ف   تثدس د عنةص ر المثت وى الت درسب  

ن، .معثمياالمنةاب واختسةر الوا ةئ  واألا ةلسب المنةا بس لتثقس ق األه داف المرج و  م ن البرن ةمج الت درسب 
الص لس ثسل تم تثدسد الهدف العةم للبرنةمج من خ ال  االط الع عل ى األدبس ةت  والدراا ةت ذات 65د2002

بموضوع البثل الثةل  والذي ستمث   ف  : توعس س ط الب قا م عل م المعلوم ةت بجةمع س أم الق رى بةالنتث ة  
 ألهداف التةلسس:العلم   ثم قةم البةثل بصسةيس األهداف للبرنةمج التدرسب  بصور  مثدد  ف  ا

 بعد االنتهةء من درااس هذا البرنةمج التدرسب  سرجى من الطةلب أن سمون قةدًرا على أن: 
 سوضح المقصود بةالنتثة  ف  البثول العلمسس.  .1
 سفار أهمسس ااتخدام برامج مشف االنتثة  ف  البثول العلمسس. .2
 سذمر العدسد من برامج مشف االنتثة . .3
   المختلفس.سفرق بسن أنواع االنتثة .4
 ستعرف على عقوبةت االنتثة . .5
 ستممن من تاجس  الدخو  لبرامج مشف االنتثة . .6
 ستممن من رفع الملفةت على برامج مشف االنتثة . .7
 ستعةم  مع الملفةت ف  برامج االنتثة  عن طرسق الناخ واللصق. .8
 سنش  قةئمس بةلفقرات الماتبعد  ف  برامج االنتثة . .9

 الوثةئق المدرجس ف  برامج االنتثة .ستممن من تثرسر بسةنةت  .10
 سعرض تقةرسر التطةبق بسن الملفةت المرفوعس والملفةت الموجود  بقةعد  بسةنةت برامج االنتثة . .11
 ستممن من ااتبعةد العبةرات والفقرات من نتةئج التقةرسر ببرامج االنتثة . .12
 سوضح المقصود بصسةيس االاتشهةدات المرجعسس. .13
 لمطلوب لصسةيس مصدر المعلومةت.سثدد نمط االاتشهةد ا .14
 ستممن من تاجس  الدخو  لمواقع صسةيس االاتشهةدات المرجعسس. .15
سصس  االاتشهةد بةلمتب من خال  ادخة  البسةنةت الببلسوجرافسس للمتةب بموقع صسةيس  .16

 االاتشهةدات المرجعسس.
س االاتشهةدات سصس  االاتشهةد بمواقع االنترنت من خال  ادخة  بسةنةت الموقع بموقع صسةي .17

 المرجعسس.
سصس  االاتشهةد بمقةالت الدورسةت من خال  ادخة  بسةنةت المقة  بموقع صسةيس االاتشهةدات  .18

 المرجعسس.
 من خال  مواقع صسةيس االاتشهةدات المرجعسس. RTFسثفظ صسةيس االاتشهةد ف  صسغس  .19
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ع صسةيس االاتشهةدات سنش  قةئمس بةلمصةدر الماتشهد بهة وفق نمط االاتشهةد من خال  مواق .20
 المرجعسس.

 حيث تضمن البرنامج وحدتين تدريبيتين: المرحلة الثالثة: تحديد المحتوى التدريبي

 د الوحدات التدريبية للبرنامج التدريبي اإللكتروني9جدول م

وحدات البرنامج 
 التدريبي

 العناصر الفرعية

الوثد  التدرسبسس 
 األولى

 االنتثة  العلم 
 

 ة تعرسف االنتث

 أنواع االنتثة 

 واةئ  تجنب الوقوع ف  االنتثة 

قراء  ف  االرشةدات الت  تضعهة عمةدات شؤون الطالب والبثل العلم  
 لتجنب االنتثة 

دور الجةمعةت الاعودسس ف  فرض العقوبةت: جةمعس اإلمةم مثمد بن اعود 
 اإلاالمسس نموذجة

 العم فمر  عةمس عن برامج مشف االنتثة  وآلسس 

 نموذجة X Plagiarism Checkerبرامج مشف االنتثة : 

 الجهود العربسس إلعداد برامج امتشةف االنتثة 

الوثد  التدرسبسس 
 الثةنسس

صسةيس االاتشهةدات 
 المرجعسس

 االاتشهةدات المرجعسس: التعرسفةت والمفةهسم

 وظةئف االاتشهةدات المرجعسس

 العم  موقع االاتشهةدات المرجعسس ف 

 طرق ترقسم االاتشهةدات المرجعسس

 أنمةط صسةيس االاتشهةدات المرجعسس

 http://www.cite.comاالاتشهةدات المرجعسس ف  البسئس الرقمسس: موقع 
 نموذجة

 

 المرحلة الرابعة: تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي اإللكتروني:

ط الب قا م عل م المعلوم ةت بجةمع س  المرثلس تطبسق "البرنةمج التدرسب  اإللمترون  توعس س تم ف  هذه
( على عسن س الدراا س. وذل ك م ن Desire2Learn" من خال  نظةم إدار  التعلم )أم القرى بةالنتثة  العلم 

ستممنوا من  خال  تاجس  الطالب على النظةم من خال  البرسد اإللمترون  الجةمع  الخةص بم  طةلب ثتى
 الوصو  للمثتوى التدرسب  من أي ممةن وف  أي وقت.

  

http://www.cite.com/
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 دDesire2Learnد شكل يوضح المحتوى التدريبي بنظام إدارة التعلم م2شكل م

 المرحلة الخامسة: صدق البرنامج:

تم عرض البرنةمج على مجموعس من المثممسن ف   مج ة  الممتب ةت والمعلوم ةت إلب داء ال رأي ث و  
 لتةلسس:النقةط ا

 منةابس البرنةمج لتثقسق أهدافه. .أ 
 منةابس مثتوى البرنةمج للطالب. .ب 
 مد  ومنةابس المةد  التدرسبسس. .ج 
 منةابس وتنظسم مثتوى البرنةمج. .د 

 93 -%  72وتراوثت نابس اتفةق المثممسن على عنةصر التثمسم الخةصس بةلبرنةمج مة بسن )
 %( وه  نابس عةلسس تشسر إلى صدق البرنةمج.

  :تقييم البرنامج: لة السادسةالمرح

بع   د اا   تممة  تص   مسم البرن   ةمج ت    ت  عملس   س تقس   سم مثتوس   ةت البرن   ةمج للت م   د م   ن دقته   ة وفعةلسته   ة 
 .ووضوثهة

 :تعديل البرنامج: المرحلة السابعة

تتمث    ه  ذه الخط  و  لمراجع  س نق  ةط الق  و  ونق  ةط الض  عف  بةلبرن  ةمج  به  دف زس  ةد  فةعلس  س البرن  ةمج 
 لمترون .التدرسب  اإل

 عرض ومناقشة النتائج:

للتثق  ق م  ن ص  ثس الف  روض اإلثص  ةئسس للدراا  س  ت  م ثا  ةب المتوا  طةت الثا  ةبسس واالنثراف  ةت 
المعسةرسس لنتةئج التطبسق القبل  والبعدي لالختبةر التثصسل   وذلك للتعرف على ماتوى الطالب قب   وبع د 

 تطبسق البرنةمج.

 التحقق من صحة الفرض األول:

( بسن متواط  0.01فرض اإلثصةئ  األو  على أنه "سوجد فرق دا  إثصةئسةً عند ماتوى )سنص ال
درج  ةت ط  الب قا  م عل  م المعلوم  ةت ف    التطبسق  سن القبل    والبع  دي لالختب  ةر التثص  سل  للجةن  ب المعرف    

 عدي".المرتبط بتوعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم  لصةلح التطبسق الب

وللت م  د م  ن ص  ثس ه  ذا الف  رض ت  م ثا  ةب المتوا  طةت الثا  ةبسس واالنثراف  ةت المعسةرس  س ل  درجةت 
الط  الب ف    التطبس  ق القبل    والبع  دي لالختب  ةر التثص  سل  وللتثق  ق م  ن ص  ثس الف  رض األو  ت  م اا  تخدام 

 .اختبةر )ت( لبسةن الفروق ف  االختبةر البعدي للتثصس  والجدو  التةل  سوضح نتةئج ذلك

د المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوى الداللة في التطبيقين القبلي 10جدول م
 د25والبعدي لالختبار التحصيلي من=

 مستوى الداللة قيمة متد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التطبيق

 2.54 12.47 25 قبل 
13.07 0.01 

 2.98 24.78 25 بعدى
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( بسن متواط 0.01( وجود فرق ذي داللس إثصةئسس عند ماتوى )10ن الجدو  الاةبق رقم )ستضح م
درجةت االختبةر التثصسل  المرتبط بتوعسس طالب قام علم المعلومةت بجةمع س أم الق رى بةالنتث ة  العلم   

( 12.47)( ف   مقةب   24.78ف  التطبسقسن القبل   والبع دي لص ةلح التطبس ق البع دي  ال ذي بل   متوا طس )
( مم ة س د  عل ى أن البرن ةمج 0.01( وه   دال س عن د ما توى )13.07للتطبسق القبل    وبلغ ت قسم س "ت" )

التدرسب  اإللمترون  ثقق أثرا مبسرا ف  تثصس  الطالب  وبنةء علسه س تم قب و  الف رض األو  م ن ف روض 
سن متواط  درجةت طالب ( ب0.01البثل  والذي سنص على أنه " سوجد فرق دا  إثصةئسةً عند ماتوى )

قا  م عل  م المعلوم  ةت ف    التطبسق  سن القبل    والبع  دي لالختب  ةر التثص  سل  الم  رتبط بتوعس  س ط  الب قا  م عل  م 
 المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم  وذلك لصةلح التطبسق البعدي".

دى فةعلس  س مم  ة ت  م ثا  ةب نا  بس الما  ب المع  د  الختب  ةر التثص  س  المعرف     وذل  ك به  دف معرف  س م  
البرنةمج اإللمترون  ف  تثصس  الطالب للجةنب المعرف   ثسل ت م ثا ةب نا بس الما ب المع د  بةا تخدام 

( ممؤش ر لفةعلس س البرن ةمج الت درسب   وذل ك م ن خ ال  المعةدل س 1.2معةدلس ب الك  والت   ث ددهة ب الك ب ـ )
 التةلسس:

 ص + س     س        –ص                                         

      +                      = نسبة الكسب المعدل لبالك

 د                  س -د           

 ثسل س= متواط درجةت االختبةر البعدي.
 ص= متواط درجةت االختبةر القبل .

 د= النهةسس العظمى لدرجس االختبةر.

 ( البسةنةت الت  توص  إلسهة البةثل.11وسوضح جدو  ) 

د نسبة الكسب المعدل لبالك الختبار التحصيل المعرفي لتوعية طالب قسم علم المعلومات 11ول مجد
 بجامعة أم القرى باالنتحال العلمي في التطبيقين القبلي والبعدي

 المتغير
متوسط درجات 
 االختبار القبلي

متوسط درجات االختبار 
 البعدي

نسبة الكسب 
 المعدل

 1.21 54.71 26.01 االختبةر التثصسل 

( أن نا بس الما ب المع د  الختب ةر التثص س  المعرف   بلغ ت 11ستضح من الجدو  الاةبق رق م )     
 (. 1.2( وه  نابس أعلى من الثد األدنى للفةعلسس ممة ثددهة بالك بـ )1.21)

ف  ضوء مة ابق ستضح صثس الفرض األو  للبثل والمنصوص علسه اةبقةً  ممة دلت نابس الماب  
على فةعلسس البرنةمج التدرسب  اإللمترون   وبذلك تمت اإلجةبس عن الاؤا  الثةلل م ن أا ئلس البث ل  المعد 

 والذي سنص على:

ما فاعلية البرنامج اإللكتروني المقترح في التحصيل المعرفي المرتبط بتوعية طالب قسم علم المعلومات 
 بجامعة أم القرى باالنتحال العلمي؟

( ب سن 0.01( إل ى وج ود ف رق دا  إثص ةئسةً عن د ما توى )10ف  الج دو  رق م ) تشسر النتةئج المبسنس
متوا  ط  درج  ةت الط  الب ف    التطبسق  سن القبل     والبع  دي الختب  ةر التثص  س  المعرف     لص  ةلح التطبس  ق 
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البعدي  ممة سعد مؤشراً سد  على فةعلسس البرنةمـج اإللمترون   المقت رح ف   تنمس س الجةن ب المعرف   لط الب 
 علم المعلومةت بجةمعس أم القرى بةالنتثة  العلم   وقد سرجع ذلك إلى:قام 

للبرنةمج اإللمترون   وصسةيتهة ف  عبةرات واضثس  وضوح األهداف الخةصس بةلوثدات التدرسبسس -1
سممن قسةاهة  وإطالع الطةلب علسهة قب  البدء ف  درااس البرنةمج  ممة سؤدي إلى معرفته بمة هو متوقع 

  .ةتهةئه  وبةلتةل  ساعى جةهدا إلى تثقسقهمنه بعد ان
عرض المثتوى التدرسب  ف  شم  وثدات تعلسمسس  بثسل سمون المثتوى متدرجة من الاه  إلى  -2

الصعب مشتمال على مةد  علمسس نظرسس وتطبسقسس  األمر الذي اةعد بدوره على فهم الطالب لمثتوى 
 البرنةمج.

ى البرنةمج  ثسل تم تقدسمه من خال  بسئس تدرسب إلمترونسس  الطرسقس الت  تم من خاللهة تقدسم مثتو -3
تتمسز بةثتوائهة على العدسد من العنةصر مث : الصور الثةبتس  والصوت  ولقطةت الفسدسو  ويسرهة من 
العنةصر الت  تعم  على جذب وترمسز انتبةه الطالب نثو المثتوى التدرسب   وتتسح فرصةً أمبر للتعلم 

 .ةد  التعلم لدى الطالبممة ساةهم ف  زس
أتةح البرنةمج التدرسب  للطالب الفرصس ف  درااس المثتوى  وفقةً لمهةراته  وارعته ف  التعلم  ثتى  -4

سص  إلى ماتوى التممن المطلوب  ممة ستسح له فرصة متمرر  إلعةد  درااس م  وثد  على ثد  إذا لم 
بةلتةل  انعمس على درجةته ف  االختبةر سثقق ماتوى التممن المطلوب ف  االختبةر البعدي له  و

 .التثصسل 
البسئس المنةابس للتدرسب  ثسل تم تدرسب الطالب بإثدى معةم  ملسس الثةاب ابل  ونظم المعلومةت  -5

على أثر انتقة  قام علم المعلومةت إلى تلك الملسس والت  ثتمة تختلف ف  بنسس معةملهة عن ملسس العلوم 
 م علم المعلومةت واثدا من أقاةمهة.االجتمةعسس والذي مةن قا

توفسر البرنةمج للعدسد من االختبةرات  مث  االختبةر القبل  والبعدي  وإعطةء الطةلب تقرسًرا بةلدرجس  -6
ونابتهة المئوسس ف  نهةسس م  اختبةر  وتزوسد الطةلب بةلتغذسس الراجعس المنةابس عند   الت  ثص  علسهة

قةء اإلجةبةت الصثسثس  والتقلس  من اإلجةبةت الخط  لدسه  وبةلتةل  اإلجةبس عنهة  م  ذلك اةعد ف  ب
 .انعمس على ماتوى تثصسله

والبرسد  WhatsAppإممةنسس تواص  الطالب مع البةثل ف  أي وقت عبر مجموعس الواتاةب  -7
 اإللمترون  لإلجةبس عن أسس ااتفاةرات.

 التحقق من صحة الفرض الثاني:

بسن متواط   (0.01عند ماتوى ) سوجد فرق دا  إثصةئسة"على أنه  سنص الفرض االثصةئ  الثةن 
لمه  ةرات لبطةق  س مالثظ  س األداء العمل    ف    التطبس  ق القبل    والبع دي ط  الب قا  م عل  م المعلوم ةت درج ةت 

 ".مشف االنتثة  العلم  لصةلح التطبسق البعدي

الداللة في التطبيقين القبلي د المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوى 12جدول م 
 د25والبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي من=

 مستوى الداللة قيمة متد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التطبيق

 2.68 14.62 25 قبل 
11.21 0.01 

 2.89 25.41 25 بعدي

( بسن متواط 0.01ماتوى ) ( وجود فرق ذي داللس إثصةئسس عند12ستضح من الجدو  الاةبق رقم )
درجةت الطالب لدرجةت بطةقس مالثظس األداء العمل  لمهةرات مشف االنتثة  العلم  ف  التطبسقسن القبل   

( للتطبس ق القبل    وبلغ ت 14.62( ف  مقةب  )25.41والبعدي لصةلح التطبسق البعدي  الذي بل  متواطس )
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مة سد  على أن البرن ةمج الت درسب  اإللمترون   ثق ق ( م0.01( وه  دالس عند ماتوى )11.21قسمس "ت" )
أثرا مبسرا ف  تنمسس مهةرات مشف االنتثة   وبنةء علسه ستم قبو  الفرض الثةن  من فروض البثل  وال ذي 

( ب  سن متوا  ط  درج  ةت ط  الب قا  م عل  م 0.01س نص عل  ى أن  ه " سوج  د ف  رق دا  إثص  ةئسةً عن  د ما توى )
البع  دي لبطةق  س مالثظ  س األداء العمل    لمه  ةرات مش  ف االنتث  ة  العلم    المعلوم  ةت ف    التطبسق  سن القبل    و

 لصةلح التطبسق البعدي".

ممة تم ثاةب نابس الما ب المع د  لبطةق س مالثظ س األداء العمل    وذل ك به دف معرف س م دى فةعلس س 
الما  ب    ثس  ل ت  م ثا  ةب نا  بس مش  ف االنتث  ة  العلم   البرن  ةمج اإللمترون    عل  ى األداء العمل    لمه  ةرات

 ( البسةنةت الت  توص  إلسهة البةثل.13المعد  بةاتخدام معةدلس بالك  وسوضح جدو  )

في  كشف االنتحال العلميد نسبة الكسب المعدل لبالك لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات 13جدول م
 التطبيقين القبلي والبعدي

 بة الكسب المعدلنس متوسط الدرجات البعدية متوسط الدرجات القبلية المتغير

 1.23 24.32 9.41 بطةقس المالثظس

أن نا  بس الما  ب المع  د  لبطةق  س مالثظ  س األداء العمل    بلغ  ت ( 13ستض  ح م  ن الج  دو  الا  ةبق رق  م )
 (. 1.2( وه  نابس أعلى من الثد األدنى للفةعلسس ممة ثددهة بالك بـ )1.23)

علسه اةبقةً  ممة دلت نا بس الما ب ف  ضوء مة ابق ستضح صثس الفرض الثةن  للبثل والمنصوص 
الثةل ل م ن أا ئلس البث ل  المعد  على فةعلسس البرنةمج التدرسب  اإللمترون   وب ذلك ت م اإلجةب س ع ن الا ؤا 

 والذي سنص على:

لدي طالب كشف االنتحال العلمي  ما فاعلية البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية األداء العملي لمهارات
 مات بجامعة أم القرى؟قسم علم المعلو

( ب سن 0.01( إل ى وج ود ف رق دا  إثص ةئسةً عن د ما توى )12تشسر النتةئج المبسنس ف  الج دو  رق م )
مش  ف متوا  ط  درج  ةت الط  الب ف    التطبسق  سن القبل     والبع  دي لبطةق  س مالثظ  س األداء العمل    لمه  ةرات 

لى فةعلسس البرنةمـج اإللمترون  المقترح ف     لصةلح التطبسق البعدي  ممة سعد مؤشراً سد  عاالنتثة  العلم
 لدى طالب العسنس  وقد سرجع ذلك إلى:مشف وتجنب االنتثة  العلم   تنمسس األداء العمل  لمهةرات

  ثس ل إن تنمس س لتنمس س وع   الط الب ال ذي ث دل ف   الجةن ب المعرف  بةلتقدم ارتبةط هذه النتسجس  .1
 مل  لدى الطالب.الجةنب المعرف  ساةعد ف  تثان األداء الع

الطرسق  س الت    ت  م م  ن خالله  ة تنظ  سم المه  ةرات داخ    البرن  ةمج الت  درسب   ثس  ل ت  م تقا  سمهة إل  ى  .2
خطوات  وأداءات باسطس متالالس  ومترابطس  وذلك من خال  تقاسم المهةر  الرئساس إلى مهةرات 

ب تعلمه  ة  فرعس  س ت  ؤدي ف    النهةس  س إل  ى تثقس  ق أداء المه  ةر  الرئسا  س  مم  ة ا  ه  عل  ى الط  ال
 وممةراتهة  وبةلتةل  إتقةنهة.

تصمسم البرنةمج اإللمترون  والذي سعتمد على التعلسم الف ردي  ست سح لم   طةل ب الت درسب عل ى م    .3
مهةر  وفق ةً لا رعته  وتمراره ة العدس د م ن الم رات عل ى جه ةز الممبس وتر الخ ةص ب ه  بعس داً ع ن 

س  مم  ة سا  ةعد الطةل  ب عل  ى الوص  و  إل  ى زمالئ  ه  دون الخج    م  نهم أو م  ن عض  و هسئ  س الت  درس
 درجس إتقةن عةلسس.

توفسر البرنةمج اإللمترون  للعدسد من األنشطس العملسس والت  توجه الطةلب إلى القسةم بةألداء العمل    .4
 لمجموعس مهةم فرعسس الت  من ش نهة التوص  ألداء جمسع المهةرات.
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من الواةئط الت  تتمةم  مع بعضهة لع رض  تصمسم البرنةمج اإللمترون  اعتمد على عرض العدسد .5
المهةرات  والت  من أهمهة لقطةت الفسدسو  مم ة أدى إل ى إتق ةن المه ةرات بص ور  مسا ر   انعم س 

 بدوره على أدائهم لمهةرات بطةقس المالثظس ف  التطبسق البعدي. 
التع رض ألس س  إتةثس البرنةمج للطةلب فرص الت درسب العمل   عل ى المه ةر   ب ا ةلسب مختلف س دون .6

ضغوط  ممة اةهم ف  تموسن بنسس معرفسس السمس عن مراث  األداء المهةري  وإتةثس الوقت الم ةف  
 وصوالً إلى ماتوى اإلتقةن.

 التحقق من صحة الفرض الثالث:

( ب  سن 0.01س  نص الف  رض اإلثص  ةئ  الثةل  ل عل  ى أن  ه "سوج  د ف  رق دا  إثص  ةئسة عن  د ما  توى )
المعلوم ةت ف   التطبسق سن القبل   والبع دي لمقس ةس االتج ةه نث و البرن ةمج  متواط  درجةت طالب قام عل م

 ." التدرسب  اإللمترون  لصةلح التطبسق البعدي

د المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوى الداللة في التطبيقين القبلي 14جدول م
 د25والبعدي لمقياس االتجاه من=

 مستوى الداللة قيمة متد االنحراف المعياري سابيالمتوسط الح العدد التطبيق

 2.45 11.42 25 قبل 
11.11 0.01 

 2.88 23.21 25 بعدي

( بسن متواط 0.01( وجود فرق ذي داللس إثصةئسس عند ماتوى )14ستضح من الجدو  الاةبق رقم )
لبع  دي لص  ةلح التطبس  ق درج  ةت الط  الب لمقس  ةس االتج  ةه نث  و البرن  ةمج الت  درسب  ف    التطبسق  سن القبل    وا

( 11.11( للتطبس  ق القبل     وبلغ  ت قسم  س "ت" )11.42( ف    مقةب    )23.21البع  دي  ال  ذي بل    متوا  طس )
( ممة سد  على أن البرنةمج التدرسب  اإللمترون  ثقق أثرا مبسرا ف   التوعس س 0.01وه  دالس عند ماتوى )

ن ف روض البث ل  وال ذي س نص عل ى أن ه " سوج د بةالنتثة  العلم   وبنةء علسه ستم قبو  الف رض الثةل ل م 
( ب سن متوا ط  درج ةت ط الب قا م عل م المعلوم ةت ف   التطبسق سن 0.01فرق دا  إثصةئسة عند ما توى )

 القبل  والبعدي لمقسةس االتجةه نثو البرنةمج اإللمترون  لصةلح التطبسق البعدي ".

م ثاةب نابس الما ب المع د  بةا تخدام ممة تم ثاةب نابس الماب المعد  لمقسةس االتجةهةت  ثسل ت
 ( البسةنةت الت  توص  إلسهة البةثل.15معةدلس بالك  وسوضح جدو  )

 د نسبة الكسب المعدل لبالك لمقياس االتجاهات15جدول م

 في التطبيقين القبلي والبعديي للبرنامج التدريب

 المعدلنسبة الكسب  متوسط الدرجات البعدية متوسط الدرجات القبلية المتغير

مقسةس 
 االتجةهةت

8.41 21.30 1.22 

(  وه  1.22( أن نابس الماب المعد  لمقسةس االتجةهةت بلغت )15ستضح من الجدو  الاةبق رقم )
 (. 1.2نابس أعلى من الثد األدنى للفةعلسس ممة ثددهة بالك بـ )

دلت نابس الماب ف  ضوء مة ابق ستضح صثس الفرض الثةلل للبثل والمنصوص علسه اةبقةً  ممة  
الثةلل م ن أا ئلس البث ل  المعد  على فةعلسس البرنةمج التدرسب  اإللمترون   وبذلك تمت اإلجةبس عن الاؤا 

 والذي سنص على:
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ما فاعلية البرنامج اإللكتروني المقترح في تنمية اتجاه طالب قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى نحو 
 البرنامج التدريبي؟

 :ان اتجةه الطالب نثو البرنةمج التدرسب  إلىوقد سعزى تث

أن ااتخدام التدرسبةت العملسس لبرامج االنتثة  ومواقع صسةيس االاتشهةدات المرجعسس تعد  .1
بسئس إلمترونسس جدسد  بةلنابس للطالب  ممة أثةر دافعستهم وتولد لدسهم الفضو  للتعلم والتعرف 

 على هذه البرمجسةت الجدسد .
ب على بعض مهةرات برمجسةت االنتثة  ومواقع صسةيس االاتشهةدات أن تدرسب الطال .2

المرجعسس وممةراتهم لهذه المهةرات قد عمق لدسهم اإلثاةس ب همسس توظسف هذه البرمجسةت 
والمواقع ف  التدرسس  وعمق لدسهم الريبس ف  التدرسب  وأدى إلى التغلب على ثةجز 

 .ك البرمجسةت والمواقعالرهبس لدى هؤالء الطالب من التعةم  مع تل
أن طرسقس التدرسب وتعدد المصةدر الماتخدمس اةعدتهم على تموسن اتجةه إسجةب  وفعة  نثو  .3

 .الطرسقس الماتخدمس ف  هذه الدرااس

 توصيات الدراسة:

  بنةء على مة توصلت إلسه الدرااس من نتةئج تم وضع بعض التوصسةت: 
 الب.تعزسز مهةرات المتةبس األمةدسمسس لدى الط .1
أن تتضمن المقررات الدرااسس مث  مقرر )منةهج البثل ف  علم المعلومةت( وثد  درااسس عن  .2

 "االنتثة  العلم "
تشجسع الطالب على ااتخدام مواقع صسةيس االاتشهةدات المرجعسس وإماةبهم مهةرات التعةم   .3

 معهة.
ثة  وإماةبهم مهةرات أن تقوم أقاةم الممتبةت والمعلومةت بتدرسب طالبهة على برامج االنت .4

 التعةم  معهة.
أن تقوم مؤااةت المعلومةت بإتةثس دروًاة تعلسمسس على مواقعهة للتعرسف ب نمةط صسةيس  .5

 االاتشهةدات المرجعسس وبرمجسةت االنتثة  ومسفسس التعةم  معهة.
أن تقوم الجةمعةت بوضع اسةاةت سعلن عنهة للطالب والبةثثسن والت  من ش نهة فرض عقوبةت  .6

 على من سقوم بةالنتثة .

 دراسات مقترحة:

 تطبسقةت برمجسةت االنتثة  على الهواتف الذمسس: درااس تثلسلسس مقةرنس. .1
 فةعلسس جولس إرشةدسس بموقع الممتبس لتوعسس الطالب بةالنتثة  العلم : درااس تجرسبسس. .2
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   .أ 

   .ب 

     .ج 
 صف الشخص بأنه منتحل في أي حالة من الحاالت التالية: يمكن و .13

 ااتخدام أعمة  ابخرسن لتجمسع معلومةت.  .أ 
 ااتخدام أعمة  آخرسن ونابهة لنفاه.  .ب 
 ااتخدام أعمة  آخرسن لدعم طروثةته الخةصس.  .ج 

 " :االستشهاد بمصدر في متن البحث يطلق عليه .14
 األعمة  الماتشهد بهة  .أ 
 صسصاالاتشهةد بسن عالمت  تن  .ب 
 ااتشهةدات التعلسقةت الختةمسس .ج 

 أي من العبارات التالية تتطلب مرجعا في البحث:  .15
  .هنةك ابع قةرات على األرض .أ 
 الثةلس الضرورسس النثراف إشعةع الطو  الموج  من جام مرساتةل  صلب هو مة قدمه قةنون علم . .ب 
  .معظم النةس ستثدثون ف  الهواتف الخلوسس وهم سقودون الاسةر  .ج 

 

http://www.cite.com/
http://www.cite.com/
http://www.cite.com/
http://www.cite.com/
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ن مواقع الويب التالية ال يمكن االعتماد عليه كمصدر موثوق به للمعلومات بشأن فحص أي م .16
  .الحيوانات

  .ف  المواوعس البرسطةنسس” التجةرب على الثسوانةت“مدخ  لـ  .أ 
  .تدوسنس شخص بش ن فثص الثسوانةت .ب 
  .مقة  دورسس سقدم بثثة عن فثص الثسوانةت .ج 

 ل إنجاز عمله له، يسمى ذلك:عندما يدفع الفرد لشخص ما أمواال من أج .17
 انجةز علمسة. .أ 
 انتثةال. .ب 
 تعةونة. .ج 

 ما أفضل وصف من وجهة نظرك لمفهوم االنتحال؟ .18
 خط  دائًمة ألنه ارقس واثتسة .  .أ 
 االنتثة  لسس شسئة صثسًثة.   .ب 
 سممن األخذ به ف  بعض الثةالت.   .ج 

 أي مما يلي ليس مثااًل على االنتحال: .19
 خر.تغسسر بعض الملمةت من بثل شخص آ .أ 
 ااتعةر  فمر  موجود  وتقدسمهة مفمر  جدسد . .ب 
 ترجمس أعمة  ابخرسن الممتوبس إلى لغس أخرى مع إشةر  إلى المصدر.  .ج 

  أي مما يلي يتطلب االستشهاد المناسب؟  .20
 .عندمة أقوم بتضمسن أفمةري الخةصس الت  أمتبهة .أ 
  .عندمة أشسر إلى أعمةل  الخةصس الت  منت قد متبتهة اةبقة  .ب 
 ء ممة ابق.ال ش   .ج 

 :إلعادة صياغة العبارة بشكل صحيح، تحتاج إلى  .21
 إشةر  إلى المصدر   وضع عالمةت اقتبةس ثو  النص مع  .أ 
 ااتخدام الفمر  فقط من النص دون ذمر المصدر. .ب 
 .تلخسص النص مع عدم االاتشهةد بةلمصدر  .ج 

ر بكتابة النتائج؛ يعد فى حالة قيام طالبين بتكليف دراسي، قام أحدهما بجمع اإلطار النظري، واآلخ .22
 هذا األمر:

 انتثةال. .أ 
 تعةونًة يسر أخالق    .ب 
 تعةونًة مقبوال  .ج 

 

  أي مما يلي تعتبر نتائج واقعية لالنتحال:  .23
 امعس اسئس.  .أ 
 الثرمةن من الفص  الدراا .  .ب 
 أ  ب .ج 

 يعد الطالب متهما باالنتحال إذا قام بأي مما يلي: .24
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 االاتفةد  من أعمة  ابخرسن لجمع المعلومةت. .أ 
 االاتشهةد بعم  شخص آخر ونابس المعلومةت إلى نفاه. .ب 
 االاتفةد  من أعمة  ابخرسن لدعم أبثةثه. .ج 

 كتابة بحث حول موضوع في تخصصك دون قراءة أي شيء أو وضع أي مصدر في النص هو: .25
 ارقس أدبسس. .أ 
 اوء ممةراس. .ب 
 ممةراس مقبولس. .ج 

يصل  Plagiarism Checker Xتحميل ملف مضغوط يحتوي على مستندات متعددة في برنامج  .26
 إلى:

 مسجةبةست 200 .أ 
 مسجةبةست 400 .ب 
 مسجةبةست 600 .ج 

 :Plagiarism Checker Xأي صيغة من صيغ الملفات التالية يتعامل معها برنامج  .27
 Word XML .أ 
 HTML .ب 
 أ  ب .ج 

 :Plagiarism Checker Xأي مما يلي يتم استبعاده أثناء إجراء التطابق ببرنامج  .28
 اإلطةر النظري .أ 
 الماتخلص .ب 
 ةقشس النتةئجمن .ج 
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 د2ملحق م

 الصورة النهائية لبطاقة المالحظة األداء العملي
 

بطـاقة مالحظـة األداء العملي للمهارات ممحل الدراسةد الالزم تنميتها لدى طالب قسم علم المعلومات 
  بجامعة أم القرى لكشف وتجنب االنتحال العلمي

 هدف البطاقة:
طالب قسيم عليم المعلوميات بجامعية أم القيرى لكشيف وتجنيب تهدف هذه البطاقة إلى قياس أداء    

 االنتحال العلمي
 يَعطى لكل مهارة مستويان لألداء: 

 (         سعطى درجس واثد 1أدى المهةر  بشم  صثسح = ) -         
 (          سعطى صفرا0لـم سـؤد المهـةر       = ) -         

 م
 

 المهارة

 
 أدى المهارة

 يمدلم  أدى

لمشف االنتثة   X Plagiarism Checkerالمثور األو : مهةرات التعةم  مع موقع 
 العلم  

  

   تاجس  الدخو 

   سذهب إلى صفثس تاجس  الدخو  1-1

   سمتب البرسد اإللمترون  وملمس المرور الخةصس به. 1-2

   سضغط تاجس  الدخو  1-3

   تثمس  الملفةت 

   Submit a document menuمن قةئمس  Upload A Fileسختةر  2-1

   الختسةر المجلد الذي تريب ف  تثمس  الملف علسه.  Destination Folderسختةر 2-2

   ثم افتح متصفح الملفةت وثدد موقع الملف على الممبسوتر Choose Fileسختةر  2-3

   Add another Fileسضسف ملفة آخر للتثمس   اختر  2-4

   لتثمس  الماتند أو الماتندات المثدد  Uploadى سنقر عل 2-5

   إللغةء التثمس  Cancel سنقر على 2-6

   تثدسد نوع وثجم الملفةت 

   (DOC and DOCXسرفع ملفًة بصسغس وورد ) 3-1

   Word XMLسرفع ملفًة بصسغس  3-2

   Plain Text (TXT)سرفع ملفًة بصسغس  3-3

   PDFسرفع ملفًة بصسغس  3-4

   HTMLسرفع ملفًة بصسغس  3-5

   WordPerfectسرفع ملفًة بصسغس  3-6

   RTFسرفع ملفًة بصسغس  3-7

   التعةم  مع الملفةت عن طرسق الناخ واللصق 

 Cut andثم اختر الرابط  Submit a document menuسنقر على الرابط  4-1
Paste 
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 م
 

 المهارة

 
 أدى المهارة

 يمدلم  أدى

   الذي تريب ف  تثمس  الملف علسه الختسةر المجلد Destination Folderسنقر 4-2

    Paste your Documentسناخ النص المريوب  ثم اختر  4-3

   لتثمس  الماتند أو الماتندات المثدد  Uploadسنقر على  4-4

   إللغةء التثمس  Cancel سنقر على 4-5

   ااتبعةد العبةرات

دسد  لستم ااتبعةدهة من إلنشةء جملس ج Add A New phraseالرابط  سنقر على 5-1
 التثقق من التشةبه. 

  

   سختةر العبةر  الت  سرسد ااتبعةدهة ف  مربع نص العبةر   5-2

   إلضةفتهة إلى قةئمس العبةر  الماتبعد  Createسختةر  5-3

   للرجوع عن ااتبعةد عبةر   Back to folderأو  Back to list linkسنقر على  5-4

   وثسقستثرسر بسةنةت ال

رمز التعدس  لتثرسر معلومةت الماتند الموجود على ساةر الماتند  سنقر على 6-1

 

  

   معلومةت الماتند  لتثدسل Document Propertiesسنقر على  6-2

   لتثرسر بسةنةت الوثسقس Updated سنقر على 6-3

   عرض التثمسالت األخسر 

   التثمسالت األخسر لعرض  Recent Uploadsسنقر على رابط  7-1

   لعرض التثمسالت األخسر  زمنسة Update Date & Timeسنقر على  7-2

   عرض تقرسر التطةبق

   Match Overviewسعرض تقرسر التطةبق بشم  عةم من خال   8-1

   لعرض النص المةم  للمصدر Full Source Viewسنقر على  8-2

   ص الممسز لفتح مربع المصدر سختةر الرقم الملون ف  بداسس الن 8-3

   المصدر لفتح المصدر األصل  ف  صفثس الوسب URLسنقر على عنوان / عنوان  8-4

   سثدد رموز األاهم للتنق  بارعس عبر ثةالت المطةبقس 8-5

   ف  الزاوسس السمنى العلسة من لوثس النص المةم  المصدر إليالقه x iconسنقر على  8-6

   تبعةدالفالتر واالا

   رمز الفالتر      ف  الجزء الافل  من الشرسط الجةنب  لعرض الفالتر سنقر على 9-1

 Exclude Quotes andسنقر على مربع االختسةر الموجود بجوار الخسةر  9-2
Exclude Bibliography الاتبعةد الببلسوجرافسةت 

  

   لتطبسق التغسسرات Apply Changesسنقر على  9-3

مربع سثدد ملمةت معسنس الاتبعةدهة )أامةء األشخةص  الدو   .....( من خال   9-4
 اختسةر الملمةت 

  

من خال   )أامةء األشخةص  الدو   ..... ( ستراجع عن ااتبعةد بعض الملمةت مث   9-5
Don’t exclude. 

  

   لتطبسق التغسسرات Apply Changesسنقر على  9-6
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 م
 

 المهارة

 
 أدى المهارة

 يمدلم  أدى

   الاتبعةد أقاةم معسنس مث  )الماتخلص  ( Exclude Sectionسنقر على مربع  9-7

   لتطبسق التغسسرات Apply Changesسنقر على  9-8

   الاتبعةد مصدر بةلمةم  Exclude Sourceسنقر على  9-9

ف  الجزء الافل  من الشرسط        فوق رمز المصةدر الماتبعد      سنقر على 9-10
 مصةدر الماتبعد للوصو  إلى قةئمس ال الجةنب 

  

الذي سريب ف  إعةد         سثدد مربع االختسةر الموجود بجوار المصدر    9-11
 تضمسنه ف  تقرسر التشةبه

  

   لتضمسن المصدر ف  تقرسر التشةبه Restoreسنقر على زر  9-12

   الاتعةد  جمسع المصةدر الت  تم ااتبعةدهة من التقرسر Restore Allسنقر على  9-13

   من تقرسر التشةبه  PDFتنزس  ناخس

ف  الجزء الافل  األسمن من "عةرض         رمز الطبةعس   سنقر على 10-1
 قةبلس للقراء  من التقرسر PDFالماتندات". اسقوم هذا بإعداد ناخس 

  

 
لصسةيس االاتشهةدات  cite.comhttp://www.المثور الثةنى: مهةرات التعةم  مع موقع 

 المرجعسس

  

   الدخو  للموقع

   /http://www.cite.comسذهب للموقع من خال  العنوان  1-1

   االاتشهةد بةلمتب من خال  البثل عن متةب

2-1 
لعلوي الخةص بةلمتب الموجود أعلى الشرسط ا        على رمز    سنقر

 بةلموقع

  

سمتب اام المؤلف أو العنوان أو الترقسم الدول  الموثد والمدعم من خال   2-2
WorldCat  ف  المربع أاف  ملمسCite a book 

  

   AUTO-CITEسنقر على  2-3

   االاتشهةد بةلمتب من خال  إدخة  بسةنةت المتب

   سمتب االام األو  للمؤلف  3-1

   خسر للمؤلفسمتب االام األ 3-2

3-3 
 سضسف مؤلفسن آخرسن من خال  

  

   سمتب عنوان المتةب 3-4

   سمتب رقم المجلد )إن وجد( 3-5

   سمتب رقم الطبعس )إن وجد( 3-6

   سمتب ممةن النشر 3-7

   سمتب اام النةشر 3-8

   سمتب تةرسخ النشر 3-9

   ADD TO BIBLIOGRAPHYسنقر على  3-10

http://www.cite.com/
http://www.cite.com/
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 م
 

 المهارة

 
 أدى المهارة

 يمدلم  أدى

   (MLA, APA, CMوع نمط االاتشهةد )سختر ن 3-11

   VIEW BIBLIOGRAPHYسنقر على  3-12

الموجود ف  أعلى  RTFف  صسغس  DOWNLOADسثفظ االاتشهةد من خال   3-14
 ساةر الشةشس 

  

   SAVE YOUR BIBLIOGRAPHYسثفظ االاتشهةد من خال   3-15

   سمتب ااًمة للببلسوجرافسس التى تم ثفظهة 3-16

   االاتشهةد من خال  رمز أدا  التثرسر   سثرر 3-17

3-18 
 االاتشهةد من خال   سثذف

  

   URLاالاتشهةد بمواقع اإلنترنت من خال  البثل عن 

4-1 
 ( الموجود أعلى الشرسط العلوي بةلموقع website)       سنقر على أسقونس  

  

   URLاالاتشهةد بموقع انترنت من خال  البثل عن  4-2

   AUTO-CITEسنقر على  4-3

   االاتشهةد بمواقع اإلنترنت من خال  إدخة  بسةنةت الموقع

   سمتب عنوان المقةلس   5-1

   سمتب االام األخسر للمؤلف 5-2

   سمتب االام األخسر للمؤلف 5-3

5-4 
 سضسف مؤلفسن آخرسن من خال  

  

   سمتب عنوان الموقع 5-5

   ةلس على اإلنترنتسمتب نةشر المق 5-6

   URLسمتب الرابط  5-7

   سمتب تةرسخ النشر اإللمترون  بةلسوم والشهر والانس 5-8

   سمتب تةرسخ الوصو  بةلسوم والشهر والانس 5-9

   ADD TO BIBLIOGRAPHYسنقر على  5-10

   (MLA, APA, CMسختةر نوع نمط االاتشهةد ) 5-11

   VIEW BIBLIOGRAPHYسنقر  5-12

الموجود ف  أعلى  RTFف  صسغس  DOWNLOADسثفظ االاتشهةد من خال   5-13
 ساةر الشةشس 

  

   SAVE YOUR BIBLIOGRAPHYسثفظ االاتشهةد من خال   5-14

   ااًمة للببلسوجرافسس التى تم ثفظهةسمتب  5-15

   االاتشهةد من خال  الرمز  سثرر 5-16

5-17 
 االاتشهةد من خال   سثذف

  

   االاتشهةد بمقةلس ف  دورسس
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 م
 

 المهارة

 
 أدى المهارة

 يمدلم  أدى

   الموجود أعلى الشرسط العلوي بةلموقع       على    سنقر 6-1

   سمتب عنوان المقةلس   6-2

   سمتب االام األو  للمؤلف 6-3

   سمتب االام األخسر للمؤلف 6-4

6-5 
 سضسف مؤلفسن آخرسن من خال  

  

   سمتب رقم المجلد 6-6

   قم االصدارسمتب نةشر ر 6-7

   سمتب تةرسخ النشر  6-8

   سمتب أرقةم صفثةت البداسس والنهةسس للمقةلس  6-9

   ADD TO BIBLIOGRAPHYسنقر على  6-10

   (MLA, APA, CMسختةر نوع نمط االاتشهةد ) 6-11

   VIEW BIBLIOGRAPHYاختسةر  6-12

لموجود ف  أعلى ا RTFف  صسغس  DOWNLOADسثفظ االاتشهةد من خال   6-13
 ساةر الشةشس 

  

   SAVE YOUR BIBLIOGRAPHYسثفظ االاتشهةد من خال   6-15

   سمتب ااًمة للببلسوجرافسس التى تم ثفظهة 6-16

   االاتشهةد من خال  الرمز  سثرر 6-17

6-18 
 االاتشهةد من خال  الرمز سثذف

  

 
 إللكتروني لتوعية طالبد مقياس االتجاه نحو البرنامج التدريبي ا3ملحق م

 قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى باالنتحال العلمي

 موافق العبارة م
غير 
 موافق

 محايد

أشعر أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  1
خال  البرنةمج التدرسب  االلمترون  اتصبح أمثر فةعلسس بةاتخدام البرنةمج 

 رون التدرسب  االلمت

   

أعتقد أن تثصس  المعلومةت ف  موضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات  2
 المرجعسس من خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسمون هدرا للجهد

   

أعتقد أن تثصس  المعلومةت ف  موضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات  3
 ح أفض المرجعسس من خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسصب

   

أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  4
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسعطسن  ثرسس أمثر.

   

   أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  5



 د. مثمد مثمد النجةرأ.  /فةعلسس برنةمج تدرسب  إلمترون  للتوعسس بةالنتثة  العلم : درااس تجرسبسس على طالب قام علم المعلومةت بجةمعس أم القرى 

  

 -76 -                                                                    ( 2019 ابتمبر  –سولسو  ) 3  ع 6الممتبةت والمعلومةت . مج المجلس الدولسس لعلوم

 موافق العبارة م
غير 
 موافق

 محايد

 ممةنخال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  استسح ل  التعلم من أي 

أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  6
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  استسح ل  التدرسب ف  أي وقت.

   

    أعتقد أن مهةرات  البثثسس اتتثان عن طرسق البرنةمج التدرسب  اإللمترون  7

االاتشهةدات المرجعسس من  أشعر أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس 8
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسقل  من التفةع  مع عضو هسئس التدرسس.

   

أشعر أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  9
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسقل  من التفةع  بسن زمالئ  الطالب

   

موضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من خال  أعتقد دراات  ل 10
 البرنةمج التدرسب  اإللمترون  استسح التواص  الدائم مع عضو هسئس التدرسس.

   

    أعتقد أنه من األفض  ااتخدام التدرسب اإللمترون  ف  أيلب الموضوعةت 11

ج التدرسب  أعتقد أنه بةإلممةن الرجوع باهولس لجمسع موضوعةت البرنةم 12
 اإللمترون 

   

أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس اسزسد  13
 عن طرسق البرنةمج التدرسب  اإللمترون 

   

أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس عن  14
  طرسق البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسزسد من ثقت  بنفا

   

أشعر أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  15
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسزسد من دافعست 

   

أشعر أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  16
 علم خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسجعلن  أمثر تثمال لماؤولسس ت

   

أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  17
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسامح ل  بتبةد  األفمةر مع زمالئ 

   

أعتقد أن ااتخدام البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسجهض ثقوق الملمسس لعضو  18
 هسئس التدرسس

   

م البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسجهض ثقوق الملمسس أعتقد أن ااتخدا 19
 للطالب

   

أشعر أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  20
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسشعرن  بةلما 

   

أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  21
 نةمج ا  التدرسب  اإللمترون  اسمدن  بةلتغذسس الراجعس ثو  تعلم خال  البر

   

أعتقد أن البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسمون واسلس جسد  لعرض موضوعةت  22
 االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس بطرسقس منظمس

   

 أشعر أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من 23
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  اسصسبن  بةلمل 

   

أعتقد أن دراات  لموضوع  االنتثة  وصسةيس االاتشهةدات المرجعسس من  24
 خال  البرنةمج التدرسب  اإللمترون  استسح ل  تبةد  ابراء مع يسري

   


