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ناقش الطالب إذا كانت الحالة غير محسومة.

أظهر للطالب دليًال واضحًا على اال�تحال.

أصّر على أّن ما فعله عبارة عن غش وهذا خطأ اخالقي.

كن ثابتًا على المبدأ واعمل على �نفيذ العقوبات التي نوقشت أ�ناء تع�ين 
الواجبات المن�لية.

ذّكره بعواقب اال�تحال.

ساعده على التعاطف من خالل مطالبته بمعرفة الم��د عن الشخص 
الذي س�ق أفكاره.

أطلب منه د�اسة موضوع الواجب المن�لي إذا شعر 
بعدم الكفاءة إلنجازه.

أّكد له أنه عضو في مجتمع العلماء 
الذ�ن يساهمون أيضًا في استعارة 

المعرفة.

وفًقا لمعجم مي��ام و�بستر،
اال�تحال العلمي هو: 

سرقة أفكار أو كلمات من تأليف شخص آخر، 
ونسبها ��ًفا إلى نفسه. 

استخدام إ�تاج شخص آخر دون ذكر المصدر. 

ارتكاب السرقة األد�ية. 

عرض فكرة أو منتج على أنه جديد ومبتكر في 
حين أنه مشتًقا من مصدر موجود.

وجود قيود زمنية غير واقعية 
وسوء إدارة الوقت

يتركون عملهم حتى اللحظة األخيرة، ثم 
يجدون أن النسخ هو الحل األس�ع

عدم كشف أمر فاعله
في المّرة السابقة 

قد �وحي للطالب بأن اال�تحال العلمي ليس 
مشكلة ك�يرة ويمكنهم القيام به مرة أخرى

شع�ية السلوك الخاطئ
يمكن أن تشجع الطالب على فعل 

الشيء نفسه

التط�يق المش�وط
لقوانين االستخدام العادل

العديد من مشكالت حقوق النشر معقدة ويتم 
تق�يمها وفًقا للش�وط, مثل النوايا والمكاسب 

المالية للمستخدمين

واجبات غير محّفزة 
المهمة ليست مثيرة لالهتمام بما يكفي 

إلش�اكهم, ف�بحثون عن إجابة بسيطة

الخوف من الفشل
يمكن أن يجعل الطالب يسلكون 

الط��ق السهل وينسخون عن اآلخ��ن 
دون حتى أن يحاولوا الكتابة 

عدم المعرفة
بمعا�ير اال�تحال العلمي

ال يعلم الطالب أنهم يقومون  
باال�تحال العلمي

حاول أن تفهم لماذا قام طالبك باال�تحال العلمي 
واستجب بناًء على ذلك.

كيف
حالة اال�تحال العلمي  �تعامل مع طالبك في 

تحليل التغ�ي�ات في الشكل، 
واألسلوب، واللهجة بشكل 

دقيق. 

استخدام أدوات الكت�ونية 
لكشف اال�تحال  العلمي. 

البحث في اال�ترنت عن ط��ق 
محّركات البحث عن 

مقتطفات من النص.

التحقق من تطابق األفكار 
واالقتباسات. 

مناقشة األفكار مع الطالب. 

كيف
تعرف ما إذا كان طّالبك 
يسرقون أفكار غيرهم؟ 

ما سبب
 لجوء الطّالب إلى اال�تحال 
العلمي؟ 

ما هو
اال�تحال العلمي؟
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