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 (Plagiarismاإلنتحال )

 

ضبو وتقشياتو، لكشو يبقى احتيال. فاإلنتحال، الدخقة، اإلنتحال قجيع قجم الدمغ، تعجدت أشكالو، أسال
غضخ، تمفضق القخصشة، اإلنتحال األدبي/الفكخي/الفشي، انتحال السمكية األدبية/الفكخية، سخقة مؤلفات ال

وقج ضيخت الكثضخ مغ التعخيفات لسرصمح جسيعيا مدسيات تجل عمى معشى واحج.  اإلنتاج األدبي/الفشي
ندخ عسل أو أفكار شخز آخخ"، كسا  حضث عخفو قامػس كامبخيجج بأنو "(، Plagiarismاإلنتحال )

تقجيع أعسال أو أفكار شخز آخخ عمى أنيا عسمظ الخاص، بسػافقتو أو عخفتو جامعة أوكدفػرد بأنو "
يعاني و  براحب العسل األصمي".بجون مػافقتو، مغ خالل دمجيا في عسمظ دون االعتخاف الكامل 

الكثضخ مغ الباحثضغ والسؤلفضغ ىحه األيام مغ اإلنتحال السسشيج مغ قبل اآلخخيغ، والحي يؤدي إلى نتائج 
تجفع شخز ما لدخقة وفي ىحه السقالة سششاقر بذكل مػجد بعس األسباب الذائعة التي  مجمخة لمجسيع.

 . وىحه األسباب تتسثل بسا يمي:أفكار وجيػد اآلخخيغ وندبيا لشفدو
الدبب األول لإلنتحال ىػ أنو جدء مغ الصبيعة البذخية لبعس الشاس، فيشاك العجيج مغ األشخاص الحيغ 

ولكغ ىل يسكششا اعتبار ذلظ ، )إيسػ(( في الجضشػم الخاص بيعPlagiarism Geneلجييع جضغ اإلنتحال )
"بعس الشاس يقػم باإلنتحال ألنو يخفع مدتػيات األدريشالضغ حضث يسكششا مالحطة أن سمػك سمبي؟، 

لجييع إلى مدتػيات عالية، والبعس اآلخخ ليذ لجيو وقت لمتحزضخ جضجًا، البعس يقػم بالغر باعتباره 
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في الشياية ىحا يعتسج عمى كل حالة حضث تذضخ مضخوسالفا  ،لمحياة، بالشياية ىكحا ىع الشاس"أسمػبًا 
مضصخنظ إلى "أنشا نقػم بالتحايل عمى بعزشا البعس دون وعي ألن ىحه ىي شبيعتشا البذخية، في المحطة 

قػم بالتحجث لكع التي نػلج فضيا نتعمع الشدخ مغ اآلخخيغ وتقمضج أمػر محجدة في محيصشا، حتى عشجما أ
عغ ذلظ فأنا ال أعبخ عغ أفكاري الخاصة". والدؤال ىشا: ىل ما سبق ذكخه صحيح بالشدبة لجسيع 

 الحاالت.

 
الدبب الثاني الذائع لإلنتحال ىػ أن بعس الشاس في السجال األكاديسي مثل األساتحة والصالب يخغبػن 

بالشجاح في مقخراتيع ووضائفيع بأسخع وأسيل  بالحرػل عمى مدايا ومدتػيات أكاديسية أفزل أو يخغبػن 
وعميو فيع يقػمػن بشدخ وسخقة أعسال وجيػد اآلخخيغ دون أي اعتبار لسا يمحقو ذلظ مغ آثار شخيقة، 

مجمخة عمى الجسيع. وىشا ربسا يجب عمضشا التفخيق بضغ الخبخاء والسخترضغ في السجال األكاديسي _ مثل 
ضخ السخترضغ مثل معطع الصالب الباحثضغ في الجامعات مثاًل، وىحا األساتحة والسجرسضغ وغضخىع_ وغ

أنو "عادة عشجما يقػم الصالب الباحثضغ ب حضث أشار تقخيخ صادر عغ جامعة نػرث كارولضشا األمخ ميع
باإلنتحال فيع ال يقػمػن بحلظ عسجًا، وإنسا يقعػن في ذلظ بالرجفة، والدبب أنيع ال يسمكػن فيسًا كاماًل 

والدؤال السصخوح ىشا: ىل ما سبق يشصبق عمى الخبخاء األكاديسضضغ؟، أو أن ىحا الشػع  .لساهية اإلنتحال"
والتي أشار  9191مغ الخبخاء يسكشيع مثاًل تبخيخ أعساليع استشادًا إلى الفكخة التي شخحيا تػم بضتخز عام 

لجضجة لآلخخيغ وجعميا أفكارك الخاصة" فضيا إلى أن "الدخقة الخالقة ىي القيام بتبشي وتكضيف األفكار ا
 شاك سخقة خالقة وسخقة غضخ خالقة؟ ما رأيكع؟.السصخوح ىشا: ىل ىالثاني . والدؤال )إيسػ(

فػجػد القػانضغ التي تشطع مثل ىحه األمػر.  والتعميسات سبب آخخ لإلنتحال ىػ ضعف أو غياب القػانضغ
ػد انتحال مغ عجمو في حالة معضشة، وما إذا كان ىحا والتعميسات تعتبخ مغ أىع العػامل التي تحجد وج

وما ىي الخصػة الالحقة في حال وجػد أو عجم وجػد انتحال. فسثاًل اإلنتحال مقرػد أو غضخ مقرػد، 
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ىشاك الكثضخ مغ الحاالت التي "تع اعتبار االنتحال فضيا أشار تقخيخ صادر عغ جامعة الباسيفيظ إلى أن 
 .كية اآلخخيغ واستخجاميا كسمظ شخري"كشػع مغ الدخقة: أخح مم

أخضخًا وليذ آخخًا، تعتبخ الحخوب واألزمات أيزًا مغ األسباب األساسية لالنتحال، فسغ السالحظ أن 
حاالت االنتحال تدداد في األماكغ التي تعاني مغ صخاعات. فسثاًل تع إقراء الكثضخ مغ الجامعات 

ة بدبب الديادة الكبضخة في حاالت االنتحال ضسغ األبحاث والسجالت األكاديسية مغ الترشيفات العالسي
 االكاديسية.

 فسا رأيظ عديد القارئ بسػضػع االنتحال األكاديسي، ىل عانضت سابقًا مغ سخقة أفكارك أو جيػدك. 
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