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المقدمة
فإن النزاىة األكادديية ركيزة أساسية يف احلياة الدراسية وادلهنية واجملتمعية .والنزاىة األكادديية تعٍت "األمانة
الفكرية" ( )Acadmiac honestyواالستقامة العلمية يف استخدام ادلعلومات ونقلها وتوثيقها
ونشرىا وإنتاج األحباث وإدارة ادلشاريع .ومن تعريفات النزاىة األكادديية أهنا ذترة خلصلتُت؛ األمانة وحتمل
ادلسئولية .ال يكون الشخص نزيها إال إذا دتسك بالفكر ادلوضوعي ادلضاد للتحيز وادلتجرد من اتباع األىواء
ادلرتبطة بادلصاحل الشخصية ادلنحرفة.
ومن اجلدير بالذكر أن النزاىة األكادديية منظومة أخالقية لألساتذة والطلبة ورتيع العاملُت يف ادلؤسسات
ادلدنيةتنظم حياهتم ودتدىم بأصول ومبادئ تضبط سلوكياهتم .ال قيمة للحياة الدديقراطية من غَت معايَت
أخالقية تسود اجملتمع وتصون احلقوق الفردية كما حتمي الصاحل العام .ومن ىنا ينبغي نشر ثقافة األمانة
األكادديية يف الوسط التعليمي بكافة الوسائل ادلتاحة دلكافحة الفساد وإلقامة موازين العدالة الكفيلة بضمان
حقوق الناس ورعاية مصاحلهم .ويندرج حتت باب النزاىة األكادديية موضوعات كثَتة أمهها مواجهة الغش
يف االختبارات ،وسرقة األحباث ،وتقدمي مشاريع دراسية ليست من انتاج الطلبة ،والتحايل على القوانُت.
وتسعى مدرسة رند االهلية أن تكون ذلا إجراءات وشلارسات شفافة وعادلة عرب وثقية رمسية ومعلنة .
فهي تصف احلقوق وادلسؤوليات جلميع أعضاء اجملتمع ادلدرسي حيث أن اجلميع يدرك ادلمارسة اجليدة،
والسلوك السئ ،و اإلجراءات الواجب اختاذىا يف حالة وجود التجاوزات.
والنزاىة العليمة من ادلعايَت األخالقية اليت ال ديكن التغافل عنها وجيب التدقيق فيها لنجاح أي مؤسسة .
تشَت جامعة متشجغن إىل أن األمانة العلمية أساس صلاح احلياة اجلامعية
(.)Academic integrity is the foundation of university success.
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مفهوم النزاهة األكاديمية
أن يكونوا ادلتعلم والباحث موضوعي وغَت منحاز وصادقُت ىف سائر مناحى عملية البحث.
وان ال يقوم الباحث بنسخ ما قالو األخرون دون أعطاء كل ذي حق حقو بل جيب عليو االعًتاف الكامل
للسلطة األصيلة وجلميع انواع ادللكية الفكرية -اليت تشمل أشكال التعبَت الفكرية واإلبداعية ،فضال
عن براءات االخًتاع ،تسجيل التصاميم ،والعالمات التجارية واحلقوق ادلعنوية وحقوق التأليف
والنشر
ويقول الدكتور أزتد شليب دكتور الفلسفة من جامعة كامربدج أن من األمانة أيضاً إنو عند أقتباس شيئ من
أحد الباحثُت األخرين وقص جزء منو ال حيتاج اىل الباحث يف حبثو أي  :أقتباس جزء وحذف جزء
أخر أن ال يضر احلذف بادلعٍت األصلي الذي يريده الكاتب .
وتقول جوديث بل يف تعريفها عن عدم األمانة العلمية كسرقة فكرية ” سرقة عمل شخص أخر دون نسبو
إىل صاحبو أو جتريد الشخص من ادللكية الفكرية للعمل وتقدمي ادلادة كأهنا ملك للكاتب السارق
… .وتعترب السرقة الفكرية جردية أكادديية خطَتة ”
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أشكال انتهاك النزاهة األكاديمية
تتعدد صور انتهاكات النزاىة األكادديية اليت تعترب سللّة دلعايَت ومبادئ النزاىة األكادديية ،ومن
بعضها ،على سبيل التعداد ال احلصر ،األفعال والتصرفات التالية:
 الغش :نقل أعمال اآلخرين واالستخدام غَت ادلصرح بو ألي مالحظات ومعلومات ومواد يف
االمتحانات األكادديية أو غَتىا من ادلهام ادلوكلة للطلبة.
 السرقة الفكرية /االنتحال األدبي :اقتباس عبارات وأعمال اآلخرين ،واالستخدام غَت ادلرخص لو
للمدونات الفكرية واألدبية أو ألي معلومات يف أي اختبار أكادديي ،دون اإلشارة إليها باعتبارىا
مرجعا.
ً

 سوء استخدام المساعدة االكاديمية :استغالل طالب لعمل زميلو الذي يوفر لو ادلساعدة
األكادديية بنية طيبة ،كأن ينقل من تقرير خاص وضعو ىذا الزميل أو من اختبار قدمي ،دون إعالمو
بذلك.
 التلفيق والتزوير :إقدام الطالب على تغيَت ادلعلومات ادلتاحة لو أو تلفيقها يف اختبار /واجب
مزورة من أجل التغيب عن احلضور.
أكادديي ،أو إبرازه لشهادة طبية ّ
 انتحال شخصية الغير :ادعاء الطالب صفة غَته داخل الصف ،أو يف اختبار أو امتحان ،أو يف
أي نوع من الواجبات األكادديية .ويف ىذه احلالة ،تتم معاقبة الطالب ادلنتحل شخصية غَته،
والطالب الدافع على االنتحال"
 " التسليم المتعدد لنفس العمل  :تقدمي أحباث أو أعمال خاصة بدورة دراسية تكون متطابقة
للحصول على درجات يف أكثر من دورة دراسية واحدة دون إذن مسبق من احملاضر.
 الحصول على ميزة دون وجه حق:

أ .التمكن من الوصول إىل مواد االمتحانات أو إتاحة الوصول إليها قبل ادلوعد احملدد لذلك من قِبَل ادلعلم
.
ب .سرقة أو تشويو أو تدمَت مواد من ادلكتبة أو مواد حبثية شلا ينتج عنو حرمان اآلخرين من
استخدامها.
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ج.

التعاون دون تصريح إلصلاز تكليف أو واجب أكادديي.

د .االحتفاظ مبواد امتحان سبق عقده أو حيازهتا أو تداوذلا دون إذن من احملاضر.
ه.تعطيل العمل األكادديي لطالب آخر أو التدخل فيو.
و .االشًتاك يف أي نشاط بغرض احلصول على ميزة دون وجو حق عن طالب آخر يف نفس الدورة
الدراسية.
ز .تقدمي رشوة للعاملُت باملدرسة أو أي موظف هبا إلحداث تغيَت بالدرجات ،أو للحصول على ميزة دون
وجو حق عن الطلبة اآلخرين.
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ظاهرة الغش
أكدت الدراسات ()Satterlee, 2002إىل أن وتَتة اللجوء إىل الغش يف الفصول الدراسية – يف رتيع
مراحل التعليم والتدريب  -غدت وتَتة متنامية ويف زيادة متسارعة عادليا  .ذتة صور سلتلفة من الغش داخل
وخارج حجرات الدراسة تتخذ عدة أشكال؛ عرب التعاون مع األقران أو عرب االستعانةبالوسائل التقنية على
وجو غَت مشروع.

اإلجراءات الجزائية للتعامل مع حاالت الغش

اإلجراءات ادلتبّعة يف حالة الغش يف أداء الواجبات واالختبارات غَت الفصليّة.

اإلجراء األول:

تعهد خطّي ،إشعار ويل األمر،اإلحالة للمرشد.
ّ

اإلجراء الثاين:

تعهد خطّي ،حسم درجتُت مع إشعار ويل األمر باحلسم ،اإلحالة للمرشد.
دعوة ويل األمرّ ،

اإلجراء الثالث:

تعهد خطّي ،حسم درجتُت مع إشعارويل األمر باحلسم ،اإلحالة للمرشد ،نقل الطالب إىل
دعوة ويل األمرّ ،

فصل آخر ،اإلحالة إىل جلنة التوجيو واإلرشاد.
اإلجراء الرابع:

تعهد خطّي ،حسم درجتُت،إشعار ويل األمر ،اإلحالة للمرشد،دعوة ويل األمر ،إشعار ويل األمر
أخذ ّ
خطيّا بنقل ابنو إىل مدرسة أخرى يف حال تكرار ادلخالفة،اإلحالة لوحدة اخلدمات اإلرشادية.

اإلجراء اخلامس:
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وتقرر تطبيق ماورد إما
إذا تكررت ادلخالفة للمرة اخلامسة توجو احلالة للجنة التوجيو واإلرشاد وتقيّم وضعو ّ

يف الفقرة ( )1أو الفقرتُت ( )1و ( )2التاليتُت:

تعهد خطّي،حسم درجتُت ،إشعار ويل األمر باحلسم،اإلحالة للمرشد.
-1دعوة ويل األمر،أخذ ّ

-2الرفع إلدارة التعليم بنقل الطالب دلدرسة أخرى،إشعار ويل األمر بالقرارات مع أخذ رأيو يف ادلدرسة اليت
سينقل إليها الطالب.
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دور المدرسة للحفاظ على النزاهة األكاديمة
مكافحة الفساد ضرورة تنموية ال غٌت عنها حلماية النزاىة بكافة صورىا ومستوياهتا لذا جيب ان يكون
للمدرسة سياسة للحفاظ على النزاىة األكادديية من خالل االجراءات التالية
 احياء القيم اإلسالمية (قيمة األمانة).
 تطبيق االعتماد األكادديي.
الزاىة األكادديية يف ادلدرسة .
 نشر ثقافة ن
 تفعيل القوانُت واللوائح والسياسات .
 نشر السياسات واألجراءات عرب أدلة السياسات ووسائل التواصل األجتماعية .
 تدريب الطلبة على مهارات التوثيق .
 التأكيد على ادلعلُت يف حتديد الساعات ادلكتبية (معلنة للطلبة).
 توعية الطلبة بأمهية النزاىة األكادديية .
 عمل مسابقات ثقافية وفق ضوابط أكادديية.
 العناية بالطالب وتوجيهم وارشادىم وتوفَت التوعية األكادديية الشاملة وعملية جتنبهم منزلقات
الطريق وتصوهنم من اغراءات الغش.
 تضمُت قيم النزاىة بادلناىج الدراسية وتشجيعهم على تطبيقها.
 تعزيز روح ادلسؤلية والنزاىة األكادديية من خالل مسات متعلم البكالوريا الدولية .
 استثمار الًتاث السعودي األصيل من قصص ومواقف لغرس قيم األمانة وحتمل ادلسئولية.
 استثمار ادلواقف االجيابيو دلنهج البكالوريا الدولية لغرس قيم األمانة وحتمل ادلسؤلية .
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 تكرمي كل من يلتزم بالقوانُت والثناء على زلاسنهم.
 تطبيق قانون  whistle blowersأي إطالق صفارة التحذير مبجرد اكتشاف خرق للقانون؛
التبليغ عن الفساد.
 االتفاقيات ادلتعلقة لالستخدام ادلسؤول لتكنولوجيا ادلعلومات وادلوارد وسائل اإلعالم.
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دور المعلّمين للمحافظة على النزاهة األكاديمية
لحتقيق النزاىة جيب على أعضاء ىيئة التدريس التعامل مع طالهبم على أهنم غايات وهنايات حبد ذاهتم ،
وأهنم مستحقون لكامل الرعاية واالىتمام  .وىذا السلوك من قبل ادلعلمُت جتاه طلبتهم من شأنو أن جيعل
الطالب يتجاوبون باحًتام شديد مع أخالقيات مدرسيهم واليت منها بالطبع النزاىة واألمانة العلمية ويكون
دور ادلعلم كالتايل
• التخلق بأخالق النزاىة فادلعلم قدوة حسنة.


إشعار الطلبة بادلعايَت ادلطبقة للسلوك السليم داخل ادلدرسة .

• بيان أن الغش يف االمتحانات يؤذي الطلبة أنفسهم وأن سلوكنا جيب أن يتجنب الغموض واخلداع.
• اختاذ خطوات لكشف الغش حىت يشعر الطلبة أن ىناك متابعة وثيقة.
• استغالل الوقت الكايف يف بداية الفصل الدراسي لتوضيح أسس السلوك احلسن والسلوك ادلطلوب.
• ضمان وصول الطلبة إىل ادلواد التعليمية ومتـابعتهم فـي كتابـة الوظـائف

واالمتحانات وأوراق العمل

واألحباث.
• إعطاء تعليمات واضحة ومقننة للعمل الفردي والعمل اجلماعي .
• زرع الثقة بُت الطلبة ،وخلق احلوافز ادلختلفة


مساعدة الطالب يف تطوير ادلسؤولية الشخصية للتعلم



التوعية بنظام كل إنسان مسؤلو عليو أال يسكت عن الفساد



توظف مسات الشخصية ادلتعلم يف برنامج البكالوريا الدولية وادلواقف يف برنامج السنوات االبتدائية

()pyp
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دور الطالب للحفاظ على النزاهة األكاديمية
 أن حيًتم نتائج اآلخرين وأفكارىم وذلذا جيتهد قدر اإلمكان يف اإلشارة إىل اقتباسو منهم
 إدراك التوقعات وادلسؤوليات فيما يتعلق بإنتاج أعمال أصيلة
 ذكر ادلراجع ادلستخدمة يف العمل ادلنتج وادلصادر ادلستفاد منها سواءا كانت كتب او رلالت او
مواقع شبكة االنًتنت او اقراص الكًتونية
 ذكر مصادر رتيع البيانات سواء الصور ،اخلرائط ،الرسوم التوضيحية ،وبرامج الكمبيوتر ،والبيانات،
الرسوم البيانية ،ادلواد رتيع التحف الفنية ،الفيلم ،الرقص ،وادلوسيقى ،والفنون ادلسرحية أو الفنون
البصرية جيب أن يكون لديك ادلصدر ادلعًتف بو واستخدامها وفقا للوائح يف ادلدرسة
 حتمل ادلسؤلية والتقيد باالمانة العلمية
 تطبيق السمات ادلكتسبة للمتعلم من برنامج ()PYP
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دور الوالدين للحفاظ على النزاهة األكاديمية
 بيان أمهية النزاىة األكادديية لالبناء .
 العناية باالبناء وتوجيهم وارشادىم ومتابعتهم .
 تقدمي الدعم وادلساندة لتحقيق النزاىة األكادديية .
 تعزيز روح ادلسؤلية والنزاىة األكادديية.
 استثمار الًتاث وادلواقف لغرس قيم األمانة وحتمل ادلسئولية.
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النزاهة األكاديمة بمدرسة رند مسؤلية الجميع

لكي نكرس مفهوم النزاىة يف بيئة التعليم يف مؤسساتنا اعتمدنا الئحة ميثاق شرف للنزاىة األكادديية
توضح جبالء حقوق وواجبات ادلعلم وكذلك ادلتعلم عند حاالت الغش والكذب  ،وغَتىا من ادلخالفات
األكادديية األخرى ،كما ىو متبع يف العديد من مؤسسات التعليم والتدريب يف رتيع أضلاء العامل
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ميثاق النزاهة اإلكاديمية
انطالقا من أن سيادة النزاىة األكادديية تؤدي اىل زيادة النشاط العلمي ،ونضج اإلنتاج الفكري ،وازدىار
احلياة اجملتمعية واعالء شأن ادلبادئ ادلدنية.

فال تفوق بال نزاىة ،وال كرامة بال أمانة .لذا نلتزم ببنود ميثاق النزاىة

بنود الميثاق
 .1األلتزام بالقيم اإلسالمية ومنها األامانة واإلبتعاد عن كل ماخيالف الشريعة
 .2االطالع على األنظمة واللوائح والقرارات ادلدرسية وااللتزام هبا.
 .3االنتظام يف الدراسة واحـًتام القواعد ادلتعلقة بسَت احلصص وعدم التغيب عنها إال بعذر مقبول وفقاً
لألنظمة واللوائح املدرسية .
 .4التحلي باألمانة العلمية والنزاىة األكادديية يف رتيع االعمال وادلشاريع والبحوث ادلقدمة
 .5اإل تلزام بالقيم األخالقية احلاكمة للبحث العلمي من مسؤلية وامانة وصدق ومهنية وموضوعية ودقة
 .6االلتزام بالتوثيق للمصادر ادلأخوذ منها ادلعلومات والبيانات
 .7جتنب ادلخالفات األكادديية وحتمل األجراءات اجلزائية يف حالة ادلخالفة
 .8توجيو البحوث وادلشاريع دلا يفيد ادلعرفة واجملتمع واإلنسانية
 .9عدم بًت النصوص ادلنقولة مبا خيل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغَت قصد.
.10

ىف االقتباس جيب أن يكون ادلصدر زلدداً وواضحاً ومقدار االقتباس مفهوماً بدون أى لبس

أو غموض.
.11

ىف اإلشارة إىل ادلراجع تذكر ادلراجع بأمانة تامة وبدقة دتكن من الرجوع إليها وال تذكر

مراجع مل يتم استخدامها إال باعتبارىا قائمة قراءة إضافية.
.12

احًتام أنظمة االختبارات ،وعدم الغش أو ادلساعدة يف ارتكابو بأي صورة من الصور
اسم الطالب ...............التوقيع ................
اسم ويل األمر ....................التوقيع .................
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 النزاىة األكادديية رؤية أم غاية اذلئية العامة للتطبيق والتعليم بالكويت
 األمانة العلمية لعبداهلل العتيق
 البحث العلمي جلامعة حلوان مبصر
 األمانة العلمية حملمود ادلصري
 األمانة العلمية يف البحث اإلكادديي لرشاد توام
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