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Abstract: The field study aimed to investigate the causal relationship between the indicators of cognitive plagiarism
represented by weak research skills, lack of deterrent punishment, different culture, certainty of impunity, peer behavior,
feedback on the one hand, and the will to plagiarism on the other. It also aimed to examine the relationship between the
will of plagiarism and plagiarism behavior and its role on overall quality in Malaysian educational institutions. The study
followed the descriptive approach. The study sample consisted of 768 students (males = 292, females = 476). They were
appointed by way of random stratified. The result of the analysis showed that the indicators of cognitive plagiarism have a
positive and strong statistical relationship with the will of plagiarism, and that plagiarism has a positive statistical
relationship with the behavior of cognitive plagiarism. In addition, the study revealed that the behavior of cognitive
plagiarism has a strong statistical relationship with total quality factors. This finding indicates that intentional or
unintentional cognitive plagiarism affects overall quality at all levels. The study recommends amending university
regulations on offenses of scientific plagiarism. In addition, the development of universal laws of regulations and
procedures by global educational bodies.
Keyword: Academic Dishonesty. Research Production.The Comprehensive quality.
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امللخص :هدفت الدراسة إلى استقصاء العالقة السببية بين مؤشرات االنتحال املعرفي واملتمثلة في ضعف املهارات البحثية ،عدم وجود
عقوبة رادعة ،اختالف الثقافة ،التيقن من اإلفالت من العقوبة ،سلوك األقران ،والتغذية الراجعة من جهة ،وإرادة االنتحال من جهة
ً
ثانية .وهدفت أيضا إلى دراسة العالقة بين إرادة االنتحال ،وسلوك االنتحال ،ودوره على الجودة الشاملة في املؤسسات التعليمية
املاليزية .اتبع الدراسة املنهج الوصفي .تكونت عينة الدراسة من  768من الطلبة (الذكور =  ،292واإلناث =  )476تم تعيينهم بالطريقة
ً
ً
ً
العشوائية الطبقية .وأظهرت نتيجة التحليل ّأن ملؤشرات االنتحال املعرفي عالقة إحصائية موجبة وقوية بإرادة االنتحال ،وأن إلرادة
االنتحال عالقة إحصائية موجبة بسلوك االنتحال املعرفي .كما كشفت الدراسة ّأن لسلوك االنتحال املعرفي عالقة إحصائية قوية سالبة
بعوامل الجودة الشاملة .وتدل هذه النتيجة على أن االنتحال املعرفي املقصود أو غير املقصود يؤثر على الجودة الشاملة على جميع
األصعدة .وتوص ي الدراسة بتعديل األنظمة الجامعية املتعلقة بجرائم االنتحال العلمي .ووضع قوانين عاملية من األنظمة واإلجراءات من
قبل الهيئات التعليمية العاملية.
الكلمات املفتاحية :االنتحال املعرفي ،اإلنتاج البحثي ،الجودة الشاملة.

املقدمة

ي ّ
عد االنتحال املعرفي جريمة أكاديمية وأخالقية كبرى .وقد أصبحت هذه الجريمة منتشرة في أوساط
األكاديميين؛ يقترفها الكبير والصغير ،وطلبة العلم واألساتذة في جميع املستويات سواء بعلم أو بدون علم .ويمكن
تعريف االنتحال املعرفي بأنه عملية تبني أفكار اآلخرين بدون اإلشارة إلى املصدر أو تلفيق البيانات أو شراء الورقة
ً
البحثية أو استكتاب املقالة العلمية أو الرسالة الجامعية .ويعد هذا االنتحال املعرفي جريمة خطيرة وانتهاكا لحقوق
الناس سواء أكانت بوعي أو غير وعي .وقد أطلق على هذه العملية الشنيعة عدة مصطلحات في تراثنا العربي واإلسالمي
منها :السلخ ،والسرقة العلمية ،والقرصنة األدبية ،والسطو العلمي ،وغيرها .وقد أطلق بارهارت (Barnhart, )1988
على هذا النوع من االنتحال "السرقة األدبية" التي تعني سرقة الكلمات ،أو العبارات ،أو األفكار ،خارج ما يمكن
اعتباره معلومات عامة.
وقد وصفت رابطة املؤرخين األمريكيين "إساءة استخدام كتابات املؤلف اآلخر وكذلك التجاوز في استخدام
نتائج بحوث اآلخرين وأفكارهم ونظرياتهم وتحليالتهم واستنتاجاتهم بدون إسناد أو إحالة بالسرقة العلمية .كذلك
أطلقت على االنتحال املعرفي في املحافل األكاديمية عدة مسميات سلبية ،حيث نظر بعض األكاديميين إلى االنتحال
نظرة أخالقية ،وأسموها املعصية غير األصلية ( ،)Colon, 2001واملعصية ضد األصالة العلمية ()Anonymous, 1997
وأسوأ خطيئة يرتكبها الباحث ( ،)Miller, 1993ومنهم من نظر إلى االنتحال نظرة قانونية و ّ
عرفوه بأنه انتهاك حقوق
اإلنسان ،أو السطو على امللكية الفكرية ،أو االعتداء على الهوية الفردية .وبعضهم من أطلق عليه السرقة الفكرية،
مثلها مثل جرائم سرقة املمتلكات ،والتزوير ،وسرقة األفكار ،والجريمة املنظمة .وتأكد دراسة (عطية وآخرين)2017 ،
أن االنتحال املعرفي يعد جريمة أخالقية قبل أن تكون جريمة علمية ،تعمل على تدمير املجتمعات العلمية والبحثية.
ً
ً
ويحدث االنتحال املعرفي في أوجه مختلفة ،لكن ّ
أهم هذه األوجه هو نقل األفكار نقال حرفيا (االقتباس
املباشر) بدون أدنى محاولة إلعادة صياغة عباراتها بغض النظر عن طول العبارات أو قصره ،وبساطة األفكار
ً
ّ
التقيد بها ونقلت األفكار نقال مباشرا
املعروضة أو تعقيدها .إن لالقتباس املباشر معاييره وحدوده ،فإن لم يتم
ً
ً
ً
(حرفيا) فإن ذلك ّ
يعد انتحاال معرفيا حتى ولو تمت اإلحالة إلى املصدر الذي أخذت منه األفكار .وذكر سالم)2017( ،
في دراسته أنه توجد الكثير من املؤلفات القديمة اعتمدت على السرقة العلمية ،حيث ذكر في نتائج دراسته أن أبو
عذبة انتحل كتابه الروضة البهية من كتاب شرح الشيرازي على منظومة السبكي ،حيث رتبه ترتيبا مشابها للكتاب
املتحل منه ،ونقل نصوصه حرفيا.
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وعلى الرغم من أهمية االقتباس املباشر في بعض األحيان خشية ْ
أن تضيع املعاني بعد التصرف في األلفاظ
والعبارات ،فإن اإلفراط في االقتباس املباشر يوحي بأن الباحث يختبئ وراء أفكار املؤلف املقتبس منه ،وأنه لم
يستوعب املادة العلمية املقروءة بصورة كاملة .وكذلكّ ،
يعبر اإلفراط في النقل املباشر عن العجز في التفكير وعدم
ً
ْ
القدرة اللفظية على التعبير عن فكر الدارس بطريقة سليمة ،وإنه غير قادر على إعادة صياغة األفكار مستخدما
عباراته وأسلوبه الخاص .لذلك؛ ينبغي على الباحث اكتساب القدرة على التلخيص الوافي والتقاط أهم النقاط،
وإعادة صياغة األفكار امللخصة من الدراسات السابقة .وال يقتصر التأثير السلبي لالنتحال على الباحث ال ُـم َنتحل
ً
ً
فحسب بل تمتد آثاره إلى املؤسسة التعليمية التي ينتسب إليها أكان طالبا أو محاضرا ،ويعرقل الوصول إلى الجودة
الشاملة التي تسعى الجامعات دائما إلى تحقيقها .وهذا ما خلصت إليه دراسة (املوسوي ،والقالف  )2018إلى وجود
ضعف وقصور لدى أغلبية املشاركين في إدراكهم ملفهوم االنتحال وأشكاله ،كما اتضح اضطالعهم املتكرر في
ممارساته املختلفة ،وحاجتهم للدعم والتوجيه لتجنبه وتفاديه مستقبال.
مشكلة الدراسة
ّ
تعد السرقة العلمية من التصرفات املشينة التي تنتشر بصورة مذهلة في أوساط األكاديميين سواء الطلبة
منهم أو األساتذة .ودل على ذلك دراسة محمد ( )2019التي أظهرت ميل أعضاء الهيئة التدريسية إلى االنتحال أكثر من
غيرهم وخاصة في تخصص العلوم اإلنسانية ،حيث أنهم يميلون إلى االنتحال أكثر من غيرهم .ولم يكن يخلو مجتمع
من املجتمعات العلمية واألكاديمية إال وفيه ظاهرة السرقة العلمية .ولم تقتصر آثار السرقة العلمية في أخذ حقوق
اآلخرين من غير وجه الحق فحسب بل تعداه إلى عرقلة عجلة التقدم املعرفي ،والتمكن املعرفي ،والتحسين املستمر.
ً
وبمعنى آخر ،فإن ظاهرة االنتحال املعرفي تؤثر سلبا على االبتكارات العلمية ،والتفكير اإلبداعي على جميع املستويات.
وعلى الرغم من أن املؤسسات العلمية؛ الحكومية منها أو األهلية تبذل قصارى جهودها في الحد من االنتحال املعرفي
بين الطلبة من خالل سن القوانين وتدريب املتعلمين في كيفية استفادة من الدراسات السابقة فإن مشكلة االنتحال
املعرفي ما تزال مستمرة .وفيه دراسة أجرها عبد القادر ( )2019أوضحت أن من أبرز دوافع السرقة العلمية والتي
يلجأ إليها الطلبة ويبررون سلوكهم هو عدم معرفتهم بمفهوم السرقة العلمية ،والطرق الصحيحة لالقتباس بصورة
علمية ،وطرق توثيق املراجع ،كما أن عدم إملامهم ببرامج كشف االنتحال ،وقوانين السرقة العلمية والتشريعات
املترتبة عليها من أبرز أسباب وقوعهم في االنتحال العلمي .وهذا النتائج من األمور التي تأكد على أصالة مشكلة
الدراسة وأهميتها ،وأنها ضرورة ملحة للوقوف على أسباب االنتحال املعرفي .وقد ساعد توافر اإلنترنت وانتشارها
بصورة مذهلة في زيادة وتيرة السرقة العلمية ،حيث يظن املنتحلون أن جميع املعلومات املوجودة على اإلنترنت من
حقوقهم الشخصية ما داموا قد توصلوا إليها.
ً
ً
ّ
ّ
َّ
لذا ،يعد االنتحال أو السرقة العلمية ممارسة يجب تجنبها ،ألن أيا كانت ظروف وقوعها ،تعد تصرفا مشينا
ً
وغير أخالقي ،وممارسة مهينة ،وعدم احترام ألفكار اآلخرين ،كما ّ
أن عاقبتها وخيمة جدا ،ألنها قد تؤدي إلى الرسوب أو
الفصل من الجامعة أو فقدان الكرامة واالحترام وهي أخطر من سرقة األموال .وكما سبق أن ذكرنا ،فإن االنتحال
ً
املعرفي يؤثر سلبا على سمعة املؤسسة التعليمية ،والتحصيل العلمي ،والتحسن املستمر ،والتمكين الوظيفي ،والتي
ّ
تعد مرتكزات أساسية في الجودة الشاملة؛ لذلك على الباحث أن يتدرب على كيفية االقتباس وأنواعه وكيفية
التلخيص وينبغي أن يل ّم بأنواع السرقات العلمية وكيفية كتابة املفكرة ،وغير ذلك من املمارسات املتعلقة بالكتابة
العلمية .لذلك تحاول هذه الدراسة تقص ي االنتحال املعرفي وأثره على اإلنتاج البحثي في ضوء إدارة الجودة الشاملة
في املؤسسات التعليمية املاليزية .مستندتا على التوصيات التي توصلت لها كثير من الدراسات العلمية .حيث أوصت
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دراسة بوقصة ( )2018وساندتها دراسة كل من الدهشان ( ،)2018ودراسة أبو العينين ،وأخرين ( )2017إلى ضرورة
تطبيق التدابير الرقابية والوقائية للحد من ظاهرة السرقة العلمية .إجراء حمالت توعوية إلظهار خطر السرقة العلمية
على املجتمع العلمي واألكاديمي بشكل عام.
أسئلة الدراسة
 -1ما دور مؤشرات إرادة االنتحال املعرفي على سلوك االنتحال املعرفي؟
 -2ما تأثير االنتحال املعرفي عند التوسط بين إرادة االنتحال املعرفي وعوامل الجودة الشاملة؟
 -3هل توجد عالقة مؤثرة بين سلوك االنتحال املعرفي من ناحية والجودة الشاملة من ناحية أخرى؟
فرضيات الدراسة
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مؤشرات إرادة االنتحال املعرفي من جهة،
وسلوك االنتحال املعرفي من جهة أخرى.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين االنتحال املعرفي كمتغير وسيط في التحكم بين
إرادة االنتحال املعرفي وعوامل الجودة الشاملة.
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين سلوك االنتحال املعرفي من ناحية وبين الجودة
الشاملة من ناحية أخرى.
أهداف الدراسة
 -1التحقق من مؤشرات إرادة االنتحال املعرفي ودورها في سلوك االنتحال املعرفي.
 -2التحقق من تأثير االنتحال املعرفي كمتغير وسيط في التحكم بين إرادة االنتحال املعرفي وعوامل الجودة الشاملة.
 -3دراسة العالقة السببية املحتملة بين سلوك االنتحال املعرفي والجودة الشاملة.
أهمية الدراسة
تتركز أهمية الدراسة في جانبين:
األهمية النظرية للدراسة امليدانية في كونها تدرس العالقة النظرية بين مؤشرات االنتحال العلمي ،والتي
انضمت تحت لواءها مجموعة من املحاور وهي :ضعف املهارات البحثية ،وعدم وجود عقوبة رادعة ،واختالف
الثقافة ،والتيقن من اإلفالت من العقوبة ،وسلوك األقران ،والتغذية الراجعة ،ومن ثم إسقاطها على إرادة االنتحال،
للتحقق من العالقات القائمة بين كل املحاور والوقوف على مؤشرات االنتحال العلمي الحقيقية .كما تتعمق الدراسة
وتأكد أهميتها النظرية بدراسة العالقة بين إرادة االنتحال ،وسلوك االنتحال ،ودوره على الجودة الشاملة في
املؤسسات التعليمية املاليزية ،مما يعطي أهمية جوهرية ،وثقل نظري للدراسة الحالية.
األهمية التطبيقية فإنها تقف على األسباب الحقيقية لالنتحال املعرفي من خالل املؤشرات املدروسة ،ووضع
أطر نظرية حقيقية ألسباب واقعية لهذه املشكلة العويصة ،كما تسعى إلى وضع مجموعة من الحلول والتوصيات
للجهات ذات الصلة باالنتحال العلمي سواء للطلبة أو املشرفين األكاديميين .وإيجاد مقترحات عملية وقابلة للتطبيق
ً
للحد من ظاهرة االنتحال املعرفي ،منطلقا من أسباب مبنية على دراسة علمية متعمقة ،ومن خالل مجتمع دراس ي
واسع النطاق يضم مجموعة من الجامعات العريقة ،والتي يعتمد عليها في البحث العلمي في دولة ماليزيا.
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 -2اإلطار النظري للدراسة
قضية االنتحال في املجال األكاديمي
قضية االنتحال ليست مقتصرة على املجال األكاديمي فحسب بل تتعدى الحدود األكاديمية إلى مجاالت
أخرى متعددة ،مثل الفنون اإلنسانية املتنوعة واملتمثلة في مجال الصحافة واإلعالم ،ومجال السياسة ،ومجال
ُ
ّ
وتسبب هذا االتهام في
العلوم والتكنولوجيا ،وغيرها .وقد ُأتهم بعض كبار الك ّتاب في مجال السياسة باالنتحال،
ُ
سقوطهم من برجهم العاجي إلى أسفل سافلين .وممن أتـهم بهذه التهمة الشنيعة وتناولتهم وسائل اإلعالم العاملية
الكاتب املؤرخ ستفين أمبروس ( )Stephen Ambroseودوريس كيرنز ( )Doris Kearnsكاتب السيرة الذاتية للرئيس
األمريكي السابق كنيدي ،وديفيد روبنسون نائب املستشار السابق لجامعة موناس  Monarch Universityفي أستراليا.
ُ
وهناك العديد من الك ّتاب العامليين والباحثين البارزين ُاتهموا باالنتحال مثل وليام سكسبير ومارك توين Mark
 Twainوجورج أوريل  George Orwellوغيرهم (.)Park, 2003
ّ
وعلى الرغم من ّ
أن االنتحال قد يقع في جميع مجاالت الحياة كما سبق أن أشرنا ،إال أن االنتحال املعرفي هو
ً
ً
ً
ً ّ
أشد خطرا وأكثر فتكا وأسرع انتشارا ألنه -حسب قول الخبراء-غالبا ما يكون في املؤسسات التعليمية التي تربي
األجيال وتصنع القادة .وقد أشارت الدراسات العلمية امليدانية إلى أن خطورة االنتحال املعرفي ال تكمن في نقل أفكار
اآلخرين بطريقة غير مسؤولة والتعدي على ملكيتهم الفكرية ،أو اإلضرار بنزاهة ُ
املنتحل نفسه ،وإعاقة عملية تعلمه
الشخص ي ،وتعلم اآلخرين فحسب ،ولكن ألن االنتحال املعرفي في مجال التعليم يؤدي كذلك إلى االنتحال في مجال
العمل ،في املؤسسات الحكومية ،في التعليم عن بعد ( ;McCable, Trevino, & Butterfield, 2002; Martin, 2009
 .)Helm, 2003; Jackson, 2006إضافة إلى ذلك ،فقد أظهرت نتيجة الدراسة امليدانية عن طريق التقرير الذاتي أن ما
ً
ً
بين  7%إلى  55%من طلبة الجامعات العاملية العريقة اعترفوا علنا بأنهم يقترفون متعمدين نوعا من االنتحال املعرفي
(.)Carroll, 2005; Hale, 1987; Kraemer, 2008; McCable, Trevino, & Butterfield, 2002
ّ
إن من أهم أعمال املؤسسات التعليمية كيفية التعامل مع املعلومات واألفكار وأخذها من مصادرها
ً
املختلفة ،حتى تكون هناك شفافية في هذا التعامل واالستفادة من املصادر العلمية بأمانة وصدق تفاديا لالتهام
باالنتحال املعرفي أو السرقة األدبية .وتحدث عملية االنتحال املعرفي في أوجه شتى مثل عدم إسناد األفكار إلى
أصحابها الحقيقيين ،واختالق البيانات ،واستكتاب الرسالة الجامعية (املاجستير والدكتوراه) وانتحال املشرف أعمال
الطلبة وعزوها إلى نفسه وغير ذلك (.)Morgan & Thomson, 1997; Ashworth, Bannister, & Thorne, 1997

ميكائيل ,عصام الدين ,سيف ,محمد

()101

االنتحال المعرفي وأثره على اإلنتاج البحثي في ضوء إدارة
الجودة الشاملة

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد الثاني عشر ــ مارس 2020م

أنواع االنتحال في املجال األكاديمي
هناك دراسات علمية متعددة نظرية منها وميدانية عن االنتحال املعرفي ( ;Brown & Howell, 2001
 .)Carmack, 1983ويعد االنتحال املعرفي ً
جزء من الغش األكاديمي حيث يتبنى الباحث أفكار اآلخرين ومعلوماتهم
ُ
بدون أدني إشارة إلى مصدرها الحقيقي .وتركز الدراسات العلمية التي تتناول قضايا االنتحال املعرفي لدى الطلبة على
سلوكيات أخرى قد تنجم جراء االنخراط في الغش األكاديمي منها؛ الغش في االختبار ،والواجبات ،وتلفيق البيانات ،أو
تحريفها ،واالنتحال ،سوء باستخدام املصادر ،أو ادعاء ملكية األعمال األكاديمية لآلخرين ( .)Park, 2003وقد كشف
سيمز ( )Sims, 1993أن الطالب الذي يتورط في الغش التعليمي يستمر في الغش في جميع مهنه املستقبلية ونشاطاته
الالحقةّ .
إن االنتحال املعرفي ظاهرة أخالقية ألنه يثير أسئلة أخالقية وسلوكية مهمة عن الخير والشر والصحي،،
والخطأ ،واملقبول ،وغير املقبول .ومن أهم التحديات التي تواجه الجامعات هي كيفية التعامل مع "الجيل بال خوف"
حسب مصطلح ستال ( ،)Stahl, 2002أو "جيل ملاذا ال" حسب مصطلح  ،Strawوهو الجيل الذي يعتبر الجيل السابق
ً
ً
جاهال أو متشددا ،وأن نسخ املعلومات من اإلنترنت أو املصادر األخرى لعبة عادلة ال عيب فيها .ويعد اآلن تصرفا غير
مسؤول وغير حكيم أن تتفرج الجامعات وتقف مكتوفة األيدي تجاه هذه األعمال الشنيعة ،فقط بسبب أنها تريد
ُ
الزبائن لسد العجز في امليزانية ،وتترك املنتحلين يدمرون حصن الجامعة املنيع .ألنها لعبة خاسرة ،وسوف تنتج
للمجتمعات جهالء بألقاب علمية رفيعة (.)Park, 2003
أنواع االنتحال املعرفي
ً
ً
ّ
وعلى الرغم من أن مصطلح االنتحال املعرفي أو السرقة العلمية غامضا نسبيا؛ لتعدد طرق تفسيره ،فإنه
ّ
يدل على مدى التشابه املقبول ،والذي يرغب الباحث في الوصول إليه بين النص األصلي والنص املراد إعادة صياغته.
وقد أشار ) Roig (2001إلى أن معظم الطلبة يحاولون بشق األنفس التفريق بين االختصار ،والتلخيص .وعلى الرغم
من ذلك يقعون في االنتحال العلمي .كما أشار ) Plank (2003إلى ّ
أن االنتحال املعرفي يحدث في األفكار كما يحدث في
العبارات اللغوية؛ لذا ،فإن القول بأن وضع اإلحالة أو كتابة املراجع يبي ،نقل العبارات بصورة مباشرة دون إعادة
ً
صياغتهاّ ،
ألن ذلك أيضا يعد من قبيل االنتحال املعرفي .وتتنوع طرق االنتحال املعرفي ،ويمكن حصر هذه العمليات في
سبع طرق.)Howard, 2002; Brandt, 2002( :
ّ
أوال -سرقة املواد العلمية من مصادر أخرى وتبنيها باعتبارها ملكا له.
ثانيا -شراء املقالة من مراكز خدمة البحث العلمي ،أو غير ذلك.
ثالثا -نسخ الورقة العلمية كاملة من مصدر معين دون اإلقرار أو االعتراف أو اإلحالة.
رابعا -تقديم أعمال اآلخرين األكاديمية سواء بعلم الشخص أو بدون علمه.
خامسا -تقديم أعمال اآلخرين األكاديمية (املقالة ،والواجبات ،والرسالة العلمية) كأن يقدم واجبات
الزميل ،أو أحد أفراد األسرة.
سادسا -نسخ جزء أو أجزاء من مادة علمية واحدة ،أو مواد علمية متعددة مع مراجعها لكن دون عالمة
ً
التنصيص مما يعطي انطباعا أنه قد تمت إعادة صياغتها.
سابعا -إعادة صياغة املواد العلمية من مصدر واحد أو مصادر متعددة دون تقديم الوثائق املناسبة.
أسباب االنتحال املعرفي
ً
يقترف الطلبة أو الباحثون جريمة االنتحال املعرفي ألسباب عديدة ،ويحدث هذا االنتحال بغير عمد حينا
ً
ً
ً
ً
ً
وعمدا أحيانا كثيرة .وغالبا ما يعد االنتحال عمدا إذا خطط له الطالب أو الباحث قصدا للخداع ،ويكون في غاية
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ً
ً
الصعوبة في الغالب إثبات االنتحال املتعمد .لكن يحدث االنتحال أحيانا عفويا دون قصد ،وذلك عند ما يفتقر
الباحث إلى املهارات البحثية الالزمة التي تؤهله لتفادي الخطأ في اإلحالة ،وعزو األفكار إلى أصحابها ،وكتابة املراجع.
ويجب على التربويين بصفة عامة واملشرفين على وجه الخصوص معرفة أسباب انخراط الطلبة في االنتحال املعرفي،
ً
ً
جزءا من الحلّ .
ألن معرفة السبب تزيل العجب ،وتكون
إن إيجاد حلول جذرية ملشكلة االنتحال املعرفي مطلبا
ً
ً
أكاديميا أساسيا لتحقيق الجودة الشاملة في املؤسسات التعليمية .وقد لخص الخبراء أهم أسباب االنتحال املعرفي في
النقاط اآلتية (.)Steven & Steven, 1987
ً
أوال -االفتقار إلى املهارات البحثية األساسية :ينخرط الطلبة في االنتحال بغير قصد وذلك بسبب قلة مهاراتهم
البحثية وقلة معرفتهم لطرق القيام بمهام اإلحالة والتلخيص وكتابة املراجع .عالوة على ذلك ،فإن عدم القدرة على
التمييز بين املعلومات العامة واملعلومات التي تحتاج إلى إعادة صياغة يوقع بعض الطلبة في جريمة االنتحال.
ً
فاملهارات البحثية مهمة جدا ليست فقط في تفادي االنتحال املعرفي فحسب بل كذلك إلجراء البحث العلمي املتميز
ورفع مستوى املؤسسات التعليمية.
ً
ثانيا -عدم وجود قانون صارم يوازي حجم الجريمة أو وجود ضعف في تطبيق القانون وتنفيذ العقوبات .إن
ً
ضمنيا على ارتكاب جريمة االنتحالّ ،
ويروج اإلقبال عليه ،ألنه
عدم وجود قانون صارم أو تساهل في تنفيذه يشجع
ً
ً
يكون بمثابة موافقة على الجريمة .ويسبب نجاح املنتحلين وتفوقهم إحباطا نفسيا للطلبة اآلخرين خاصة ضعاف
اإلرادة ويشجعهم على البحث عن البديل واللجوء إلى ارتكاب جريمة االنتحال.
ً
ثالثا -القيمة الشخصية :إن عدم احترام الشخص نفسه أو الجامعة التي ينتمي إليها يجعله ينخرط دون
املباالة في األعمال الشنيعة مثل االنتحال بذريعة الضغط أو ضيق الوقت .بل ينظر إلى اإلنجاز املزيف عن طريق
االنتحال بش يء من الفخر للرفع من معنوياته الضعيفة وتعزيز مستواه االجتماعي.
ً
رابعا -التغذية الراجعة :إن تصرف بعض املشرفين يشجع الطلبة على اقتراف جريمة االنتحال وذلك عندما
ً
يبدي املشرف عدم املباالة بأعمال طالبه أو يعاني ضعفا في مستواه العلمي أو اإلشرافي .صحي ،أن املشرف ال يمكن
أن يحيط بكل ش يء وهو أيضا في مرحلة التطوير واكتساب املعلومات لكن في حالة كشف الطالب أن املشرف ال يقرأ
وليس له تعليق علمي ّبناء ّ
فإن ذلك بمثابة الضوء األخضر له باقتراف االنتحال والتورط في جريمة السلخ.
ً
خامسا -اختالف الثقافات :أشار عدد الدراسات العلمية إلى أن اختالف الثقافات عامل مؤثر في تورط
الطلبة في جريمة االنتحال بسبب النظرة إلى قضية االنتحال برمتها وفي أساسها ،حيث إن النظرة الغربية تختلف
ً
ً
اختالفا جذريا عن النظرة الشرقية .وقد أشار ( Hayes & Introna, (2005إلى أن املحاضرين اآلسيويين ،والصينيين،
ً
ً
ً
ً
واليونانيين ،دائما يختارون مقررا علميا لطالبهم ويطلبون منهم استرجاع نصوص هذا املقرر حرفيا في االختبار
للداللة على استيعابهم للمواد املدروسة ولحصولهم على درجات عالية .بل إن حفظ نصوص املقرر عن ظهر قلب
ً
ٌ
مطلب أساس ٌي في االختبار وله مكافئته في الدراجات .بينما في الغرب يستهجن استرجاع املعلومات حرفيا بل ينبغي على
الطالب التفكير ،والتفسير ،واالبتكار ،وإبداء اآلراء بتعبيراته الشخصية وأسلوبه الخاص .لذلك ،فإن نسخ العبارات
ً
ً
في الكتابة األكاديمية ال ً
يعد انتحاال مستهجنا لدى الشرقيين.
االنتحال املعرفي والجودة الشاملة
يمكن القول ّ
إن االنتحال املعرفي يؤثر على جودة املؤسسات التعليمية في جميع املستويات .وهذا ما أوص ى
به املوسوي ،والقالف ( )2018حول ضرورة احتواء مشكلة االنتحال املعرفي ومن أجل تحسين جودة األداء في البحوث
واملهام العلمية ملنتسبي الكليات الجامعية في الكويت .فاملنخرط في االنتحال املعرفي مفتقر إلى القدرة العلمية،
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والتفكيرية ،واللغوية إلنجاز عمله األكاديمي ،لذلك يلجأ إلى اآلخرين ليسرق من جهودهم العلمية الجاهزة ويدعي
ملكيتها .إن الهدف الرئيس لتأسيس املؤسسات التعليمية خاصة الجامعات هو تخريج اإلنسان السوي ،واملتوازن مع
ّ
ً
نفسه ،املتصالح مع بيئته ،ومن ثم يكون مؤهال لإلسهام في تطوير مجتمعه واملجتمع اإلنساني بأسره .وال يتأتى له ذلك
صاف .فهدف الجامعات إذن ال يتمثل في إقحام املعلومات والحقائق في أدمغة
منبع
ٍ
بالتسلح بالعلم النافع الصادر من ٍ
الطلبة فحسب ،ولكن في تعليمهم أيضا الفضيلة ،واألخالق النبيلة ،والصدق ،واألمانة .أظهرت نتائج دراسة عبد
هللا ،وخربيط ( )2018أن االنتحال يعد مشكلة خطيرة على املجتمع العلمي ،وعند طالب الكليات وان أغلب الواجبات
والبحوث التي يقدمونها تكون منقولة من مصادر أخرى دون اإلشارة إلى املصادر األصلية .وال شك أن االنخراط في
ً
االنتحال املعرفي يؤثر سلبا على الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية سواء من ناحية الحصيلة العلمية ،وجودة
البحث العلمي ،أو التمكين الوظيفي ،أو التحسن املستمر التي هي مرتكزات أساسية للجودة الشاملة .لقد أكد
ً
( Teodorescu & Andrei (2009أن االنخراط في االنتحال املعرفي أكثر تدميرا للشخص ،فيؤثر بصورة مباشرة في
سلوكياته وأخالقيات عمله .ويغادر الطالب املمارس لجريمة االنتحال الجامعة ،ومعه سوء أخالقيات العمل،
ً
وسلوكيات مشكوك فيها ،مما يؤثر في أداء الجامعة نفسها ،وكيان املجتمع الذي يعيش فيه .فالفاشلون علميا
ً
وأخالقيا هم الذين ال يستطيع أن يؤدوا األعمال املنوطة به على الوجه األكمل ،وينسخ أعمال اآلخرين أو يستأجر
اآلخرين للقيام بمهامه البحثية .أما آثاره غير املباشرة فتكمن في تأثيره السلبي على الشباب واألقران والنموذج الثقافي
للمنطقة ،ألنه يشير إلى أن هناك طريقة مختصرة في ركب سلم املعرفة.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة
تتبع الدراسة املنهج الوصفي في دراسة العالقات السببية بين مؤشرات االنتحال املعرفي والتي صنفها
الباحثون في :ضعف املهارات البحثية ،وعدم وجود عقوبة رادعة ،واختالف الثقافة ،والتيقن من اإلفالت من
العقوبة ،وسلوك األقران ،والتغذية الراجعة من ناحية ،وبين إرادة االنتحال من ناحية أخرى .كما تستقص ي الدراسة
الحالية العالقة بين إرادة االنتحال وسلوك االنتحال ودوره على الجودة الشاملة في املؤسسات التعليمية املاليزية.
مجتمع الدراسة وعينتها
ً
ً
يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات املاليزية املختارة .وبلغ عدد عينة الدراسة  768طالبا وطالبة.
وقد تم استخدام املعاينة العشوائية الطبقية ملحاولة املعادلة بين عدد الذكور واإلناث .وقد كان عدد اإلناث في
ّ
العينة أكثر من عدد الذكور حيث إن عدد اإلناث يساوي  )62%( 476وعدد الذكور يساوي .)38%( 292
أدوات الدراسة
استخدم الباحثون في هذه الدراسة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات الالزمة إلجراء التحليل .وفي هذا
ً
الشأن تبنى الباحثون عدة مقاييس .أوال :مقياس خيانة األمانة العلمية ،ويتكون من اثنتي عشرة فقرة ،من تصميم
ّ
) Witherspoon, Maldonado & Lacey (2010الختبار مدى انخراط املتعلم في االنتحال املعرفي .وتراوحت قيمة
ً
ً
معامل ألفا للمقياس ما بين  0.80إلى  0.86داال على جودته وأنه صالح إلجراء البحث العلمي .ثانيا مقياس إرادة
االنتحال املعرفي .تكون من خمس فقرات .من تصميم ) .Mayhem, Hubbard, Finelli & Harding (2009وقد صمم
هذا املقياس على أسس نظرية السلوك املخطط لـ بيك وأجزان ( .Beck & Ajzen )1991وصنف هذا املقياس إلى
ميكائيل ,عصام الدين ,سيف ,محمد
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أربعة محاور وهي :موقف سلوكي ،معيار شخص ي ،التحكم السلوك ،واإلرادة والسلوكي .ووصلت قيمة االتساق
الداخلي إلى  0.91دالة على ثبات عالي.
ً
ثالثا :مؤشرات االنتحال املعرفي ،وهو من تصميم  .McCabe & Trevino, 199ويتكون مؤشر االنتحال املعرفي
من عامل قبول سياسة النزاهة األكاديمية ،وسلوك األقران ،والعقوبة الرادعة ،والتغذية الراجعة ،واملهارات البحثية،
واختالف الثقافة ،والتأكد من اإلفالت من العقوبة .ويبلغ مجموع فقرات هذا املقياس من  25فقرةّ .
وتم اختبار
يدل على ّ
االتساق الداخلي عن طريق معامل ألفا ،ووصلت قيمته إلى  ،0.89مما ّ
أن املقياس صالح لالستخدام بسبب
ً
ً
ابعا :مقياس الجودة الشاملة وهو من تصميم الباحثينّ ،
وتكون من  20فقرة
جودته فضال عن قوة عالقته العضوية .ر
لقياس املحاور اآلتية :التمكين الوظيفي ،والتحصيل العلمي ،والتحسن املستمر .وقد تم اختبار االتساق الداخلي من
خالل معامل ألفا وتراوحت قيمته ما بين  0.88إلى  0.94مما يدل ثباته.
املعالجات اإلحصائية
واستخدم الباحثون التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من الصدق التكويني ،من أدوات الدراسة ومدى
ومالءمتها للعينة املدروسة .كما استخدم الباحثون املعادلة النموذجية البنائية في معالجة البيانات ،ألهميتها في
العلوم اإلنسانية ّ
خاصة في التربية ،وعلم النفس ،وتعليم اللغات وتعلمها .وألنها تجمع بين التحليل العاملي ،واالنحدار
الخطي املتعدد .كانت لها قوة في استقصاء العالقات السببية بين مجموعة التكوينات & Hair, Anderson, Tatham,
).)Black, 1998

 -4نتائج الدراسة ومناقشتها

ّ
مر تحليل هذه البيانات بعدة مراحل .ففي املرحلة األولى تم إجراء التحليالت العاملية املستقلة باستخدام
التدوير املتعامد ّ
لكل مقياس من املقاييس املستخدمة (مقياس االنتحال املعرفي ،ومقياس إرادة االنتحال ،ومقياس
مؤشرات االنتحال) .وعلى الرغم من أن مقياس االنتحال املعرفي ،ومقياس إرادة االنتحال وبعض عوامل مؤشرات
ُ
االنتحال متبناة من الدراسات السابقة لكن بسبب التغييرات الطفيفة التي أجريت عليها ،وإضافة عوامل أخرى
جديدة ّ
تم إجراء التحليل العاملي من جديد لهذه املقاييس؛ للتأكد من صدقها التكويني .وقد أظهرت نتيجة التحليل
العاملي ملقياس االنتحال املعرفي انسجام تام مع نتائج الدراسات السابقة ،حيث توصل إلى ثالثة عوامل مستقلة؛
ّ
والتباين  ،)39.3%ونسخ النصوص من اإلنترنت ،0.81 = α( ،التب ّاين = )19.1%
نسخ أفكار اآلخرين (،0.81= α
ْ
ّ
توصلت نتيجة مقياس إرادة االنتحال إلى
التباين =  .)44.2%كما
ونسخ النصوص من املصادر األخرى (،0.79 = α
ّ
التباين =  )52%وسياسة النزاهة األكاديمية (،0.80 = α
ثالثة عوامل مستقلة كذلك إرادة االنتحال (،0.85= α
ّ
التباين  )32.3%وسلوك األقران ( ،0.71 = αالتباين  .)18.2%أما مقياس مؤشرات االنتحال فقد تشعبت فقراته إلى
ّ
ّ
والتباين = ،)39.5%
والتباين =  ،)51.2%التغذية الراجعة (،0.93 = α
خمسة عوامل العقوبة الرادعة (،.88 = α
ّ
والتباين =  ،)46.2%واختالف الثقافات ( ،0.79 = αوالتبا ّين =  ،)33.1%التأكد من
واملهارات البحثية (،0.94 = α
ً
ّ
اإلفالت من العقوبة ( ،0.91 = αوالتباين = .)38.3%أخيرا فإن فقرات مقياس الجودة الشاملة تشعبت إلى ثالثة
ّ
والتباين =  ،)65.2%والتحصيل العلمي (α
عوامل حسب التوقعات ،وهذه العوامل هي التمكين الوظيفي (،0.89 = α
ّ
ّ
والتباين = .)70.1%
والتباين =  ،)54.6%التحسن املستمر (،0.94 = α
= ،0.90
ً
ً
ً
استخدم الباحثون التحليل العاملي املؤكد نظرا لتبنيهم مقياسا تجميعيا ( )Summated Scaleملفردات
املقاييس .وقد لجأوا إلى التحليل العاملي املؤكد؛ للتأكد من صالحية فقرات ّ
كل مقياس على حدة ،وثباتها قبل
ميكائيل ,عصام الدين ,سيف ,محمد
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تجميعها .وقد أظهرت نتائج التحليل العاملي املؤكد ّ
أن لجميع فقرات املقاييس املستخدمة املستخلصة في التحليل
كل سؤال  .70فما فوقها ،ومؤشرات الجودة ّكلها وصلت ّ
العاملي مصداقية بحيث وصل ثبات ّ
الحد املقترح من قبل
اإلحصائيين أي  90فأعلى .أما قيمة  RMSEAوالذي يختبر مدى التباين بين النموذج املقترح ،ومصفوفة االرتباط
ً
جدا من الصفر ( ).05مما يشير إلى التطابق بين النموذج املقدر ،والبيانات املختارةّ ،
وأن العينة تمثل مجتمع
فقريبة
تميز فقرات املقياس وجودتها مما يضفي الشرعية على البحثّ ،
وتدل هذه النتيجة على ّ
ّ
وأن
الدراسة خير تمثيل.
العوامل املستخلصة في التحليل العاملي صالحة ومؤكدة .لذلك أجرى الباحثون املعادلة النموذجية البنائية بعد
ّ
التأكد من صالحية املقاييس املستخدمة.
ً
ً
إحصائية (أي أقل من  ).05مما ّ
يدل على رداءة
وعلى الرغم من أن للنسبة الفائية املرتبطة بمربع كأي داللة
النموذج وعدم مناسبتهّ ،
فإن املؤشرات األخرى (مؤشرات املقارنة ،ومؤشرات الحزم) دلت على جودة النموذج .وكما
ً
سبق ذكرهّ ،
عينة الدراسة بحيث إن ّ
جدا لحجم ّ
العينة إذا
فإن مربع كأي والنسبة الفائية املرافقة له ،حساسة
ً
تجاوزت  200غالبا ما تكون قيمة النسبة الفائية املرافقة ملربع كأي دالة إحصائية .لذلك ،اعتمد الباحثون على عدة
مؤشرات للحكم على النموذج املقترح.
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نموذج ( )1املعادلة البنائية النموذجية املقترح
استخدم الباحثون املعادلة البنائية لدراسة دور مؤشرات االنتحال املعرفي في إرادة االنتحال وبالتالي سلوك
االنتحال .وقد أظهرت نتيجة التحليل أن للتغذية الراجعة عالقة سلبية بإرادة االنتحال (االرتباط = ،-.71النسبة
الفائية =  ).001بينما لضعف املهارات البحثية تأثير إيجابي قوي بإرادة االنتحال (االرتباط = ،.66النسبة الفائية =
 .).001أما التأكد من اإلفالت من العقوبة وعدم وجود العقوبة الرادعة فقد كانت لهما عالقة وثيقة بإرادة االنتحال
(االرتباط = ،.81النسبة الفائية =  ،.001االرتباط = ،.57النسبة الفائية =  ).001على التوالي .إضافة إلى ذلك ،فقد
أشارت نتيجة النمذجة الختالف الثقافات (االرتباط = ،.37النسبة الفائية =  ،).001وسلوك األقران (االرتباط =،.76
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ّ
املتغيرات  46.3%من إجمال
النسبة الفائية =  ).001عالقة إيجابية وطيدة بإرادة االنتحال املعرفي .وتفسر هذه
ّ
التباينات في إرادة االنتحال املعرفي عند أداء املهمة األكاديمية.
من جانب آخرّ ،
فإن إرادة االنتحال املعرفي لها عالقة إحصائية إيجابية قوية باالنخراط في سلوك االنتحال
ّ
ّ
اإلجمالية
التباينات
املعرفي (االرتباط = ،.79النسبة الفائية =  .).001ويفسر هذا الجزء من النموذج  48.3%من
لإل ادة في سلوك االنتحال املعرفي الفعلي .وهذا يعني ّ
أن اإلرادة تؤدي إلى السلوك الفعلي .زد على ذلك ،فإن لسلوك
ر
االنتحال املعرفي الفعلي عالقة قوية سالبة بجميع محاور الجودة الشاملة املعنية في هذه الدراسة .فقد كان لسلوك
االنتحال املعرفي عالقة سالبة بالتمكين الوظيفي (االرتباط = ،-.63النسبة الفائية =  ).001والتحصيل العلمي
(االرتباط = ،-.51النسبة الفائية =  ).001والتحسن املستمر (االرتباط = ،-.68النسبة الفائية =  .).001أما الجنس
فقد أظهرت نتيجة التحليل وجود تأثير مباشر له في سلوك االنتحال املعرفي .وتشير التحليالت املتالحقة إلى ّ
أن اإلناث
ً
أقل انخراطا من الذكور في االنتحال ،بينما الطلبة ذوو الكفاءة العلمية العالية أقل انتحاال ًمن أقرانهم األقل قدرة
ومهارة .وقد أجمع خبراء التربية والتعليم على أنه كي تحقق املؤسسات التعليمية أهدافها املنشودة ال بد من مما
ً
ً
يكسو هذه الدراسات الجديدة رونقا وجماال ،وبدون هذه العناصر املهمة فإن املؤسسات التعليمية تعجز عن تحقيق
غايتها املنشودة (Teodorescu & Andrei, 2009; Plank, 2003; Brown & Howell, 2001; Carmack, 1983; Carroll,
ً
) 2005; Hale, 1987; McCable, Trevino, & Butterfield, 2002; Kraemer, 2008لقد شهدت البحوث العلمية تطورا
ً
ً
ً
هائال وملحوظا سواء من حيث املضمون أو املنهجية ،إال أن قضية االنتحال املعرفي ما زالت حاضرة وبقوة أيضا ،مما
يفقد هذه البحوث جودتها ومصداقيتها.

الخالصة
خلصت نتيجة التحليل العاملي ،إلى تشبع فقرات املقاييس حسب التوقعات ،حيث تشعب مقياس االنتحال
املعرفي إلى ثالثة عوامل صرفه ،وكذلك مقياس الجودة الشاملة ،ومقياس إرادة االنتحال املعرفي .أما مقياس مؤشرات
االنتحال املعرفي فقد تشعبت العشرون فقرة إلى خمسة عوامل مستقلة وهي :عامل التمكين الوظيفي ،والتحصيل
وتدل هذه النتيجة على جودة فقرات املقاييس وصدقها التكويني ،حيث ّ
ّ
إن
العلمي ،والتحسن املستمر على التوالي.
هذه الفقرات محملة في عواملها املخصصة لها .ودلت جميع مؤشرات الجودة للتحليل العاملي التوكيدي على جودة
النموذج املقترح.
ّ
أما نتيجة النمذجة البنائية فقد أثبتت أن ملؤشرات االنتحال املعرفي عالقة وطيدة بإرادة االنتحال حيث إن
ً
التأكد من اإلفالت من العقوبة هو أكبر مؤشرا على إرادة االنتحال يليه سلوك األقران ثم االفتقار إلى املهارات البحثية
الصحيحة ،ثم عدم وجود العقوبة الرادعة ثم اختالف الثقافات .أما التغذية الراجعة فقد كانت لها عالقة سالبة
قوية بإ ادة االنتحال حيث إن الطلبة إذا حصلوا من املشرفين على التغذية العلمية الراجعة والتعليق العلمي ّ
البناء
ر
ّ
فإنها تقلل من انخراطهم في االنتحال املعرفي .عالوة على ذلك ،فقد أظهرت نتيجة هذا التحليل أن إرادة االنتحال
ً
ً
املعرفي تؤدي فعال إلى سلوك االنتحال كما أن سلوك االنتحال بين الطلبة يؤثر سلبا على الجودة الشاملة في
املؤسسات التعليمية على جميع األصعدة.

التوصيات
بناء على النتائج السابقة؛ يوص ي الباحثون باآلتي:
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-1
-2
-3
-4

-5
-6

اعتماد طرق إحصائية قوية ورصينة في جمع البيانات وتحليلها ،تساعد في خدمة املجتمع البحثي والعلمي،
والخروج بنتائج تثري اإلطار النظري والدراسات السابقة.
تعديل األنظمة الجامعية املتعلقة بجرائم االنتحال العلمي ،لردع الطلبة الذين يشوهوا صورة مؤسساتهم
التعليمية ،واملجتمع العلمي بشكل عام.
وضع قوانين عاملية من األنظمة واإلجراءات من قبل الهيئات التعليمية العاملية ،مجالت العلمية املتخصصة
للحد من االنتحال العلمي.
ً
ً
رفع مستوى الطلبة علميا وبحثيا ،وإيجاد املشرفين األكفاء ،وطلبة ذوي دافعية علمية وبحثية عاليتين،
ً
ً
ومستعدين الكتساب املهارات الجديدة ويقبلون عليها شغفا وحبا ،وحريصين على هضمها واالستفادة منها
بأمانة وأخالق.
عقد ورش تدريبية لطلبة الدراسات العليا من أجل تجنب الوقوع في االنتحال العلمي غير املقصود.
تطبيق مثل هذه الدراسات على مجتمعات علمية متنوعة للتشارك في إبراز األسباب الرئيسة ملشكلة االنتحال
العلمي.
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