
3 July 2016

اىسركة األدبية 

Presenter
Presentation Notes
عَرف نفسك وكذلك البرنامج. تحدث عن مجموعة التدريب بوصفها مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي صممها فريق السلامة على الإنترنت بوزارة المواصلات والاتصالات لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. قُم بإبراز الحاجة إلى نشر المعرفة بشأن السلوك الآمن وغير الآمن على شبكة الإنترنت في المجتمعات المدرسية . اجعل المقدمة موجزة ولكن تذكر أن تقدم نفسك ووزارة المواصلات والاتصالات.انتقل إلى الشريحة التالية
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ْٖ إضػى أغٍال اىغش، ض٘د حِطٔي  –اىسركة األدبية

غيٕ سؽكث غٍو ٗغط صغعا آعؽ ذً اىهؼب ةضأن ذىم 

.فٍ٘ا ةػػ

ٗؽى اىهر٘ؽ ٌَ اىِاس اىسؽكث األدة٘ث نِسظ ىػٍو اىغ٘ؽ أو 

إال أن . اسخػارة ىألفهار األظي٘ث اىغاظث ةضغط آعؽ

.كػ حغفٖ فػاضث اىشؽم" اسخػارة"و" ُسظ"ٌفؽدات ٌرو 

وبسجر عيي شبهة اإلُجرُت–طبلا ىٍعجً ٌيريام

أفهار أو نيٍات )حػِٖ االسخ٘الء غيٕ “ اىسؽكث األدة٘ث“ –

وحلػٍٗٓا ةاغختارْا أفهار ونيٍات اىضغط ذاحّ، أي ( اىغ٘ؽ

إن . دون ُستخّ  إىٕ اىٍعػر( إُخاج صغط آعؽ)سؽكث 

ارحهاةم ىسؽكث أدة٘ث ٗػِٖ حلػٍٗم ىفهؽة أو ٌِخز 

نأُٓا فهؽة أو /ٌضخق ٌَ ٌعػر ٌٔسٔد فػي٘ا ونأُّ

.ٌِخز سػٗػ وأظيٖ

اىجعريف –اىسركة األدبية

Presenter
Presentation Notes
تتيح لك هذه الشريحة الفرصة لشرح معنى السرقة الأدبية.وضح لطلابك أن السرقة الأدبية جريمة خطيرة ويتعين التعامل معها على هذا النحو. أشِر إلى الصور، أولا: الصورة التي توضح طفلين صغيرين يعيدان كتابة وظائفهما نقلاً عن بعضهما البعض. ما الذي ينبغي أن يحدث؟ ينبغي أن يتلقى الطفلين اللوم وأن يشرح المعلم وأولياء الأمور للطفلين السبب في كون هذا الفعل مخالف للأمانة. ما الذي يحدث إذا لم يواجه الطفلان العواقب؟ سوف يتعلمان أن هذا النوع من السلوك هو سلوك مقبول.  ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ سوف يشب الطفلان وهما يؤمنان بأنه لا ضرر من نسخ عمل الآخرين بل إن ذلك في حقيقة الأمر قد يجعل حياتك أسهل. ما الذي يتعين فعله؟ إذا لم نتمكن من تعليمهما ذلك من قبل بوسعنا أن نقوم بذلك الآن. حادثهما واشرح لهما واعمل على إقناعهما. سوف يزداد الأمر صعوبة إذا تعين عليهما مكافحة العادات السيئة التي اكتسباها فعليا، وإن كان ذلك ليس بالمستحيل. ماذا لو لم يحالفنا النجاح؟ سوف يستمران في التقدم في العمر وستصبح عاداتهما أكثر رسوخا. إلى ماذا قد ينتهي الأمر؟ قد يتم فصلهما من الدراسة أو حتى من العمل إذا ما ارتكبا سرقة أدبية بعد أن كبرا في السن. الخلاصة: يجب أن نبدأ في توعية الأطفال بشأن السرقة الأدبية في أبكر وقت ممكن وأن نوضح لهم مدى فداحة هذا الأمر.انتقل إلى الشريحة التالية
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(.كػ ال ٗهٔن اىٍعػر األظيٖ فٖ ةػغ األض٘ان)ْٔ اإلصارة إىٕ ٌعػر ٌا سٔاء ُضؽ أم ىً ُِٗضؽ  –االكجباس

فٖ س٘اق اىخفاغو ةَ٘ اإلُسان واىطاسٔب حػػ ْؼه اىٍعطيطات أواٌؽ ذات ظيث حطؽح حلِ٘ث  –اىلص واىِسذ واىيطق

.واسٓث ٌسخغػم حفاغي٘ث ىِلو اىِعٔص أو اىت٘اُات أو اىٍيفات أو اىهائِات ٌَ اىٍعػر إىٕ اىٔسٓث اىٍلعٔدة

.اإلصارة إىٕ ٌؤىف اىػٍو إكؽارًا ةٍساٍْخّ – ذنر اىٍطدر

ٌططيدات أساسية  –اىسركة األدبية

Presenter
Presentation Notes
أخبر المشاركين بأن تلك هي قائمة المصطلحات التي غالباً ما تستخدم عند الحديث عن السرقة الأدبية.اسأل المشاركين عن المصطلحات الأخرى المرتبطة بالسرقة الأدبية المألوفة لديهم .هل هي سلب؟ نقل؟ استخدام غير مرخص؟ أم  ملكية فكرية؟شجع المشاركين على الإتيان بأمثلة مختلفة.
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غاىتًا ٌا ٗخً إكؽار اىٍيه٘ث اىفهؽٗث . ْٖ اغختار أي غٍو إةػاغٖ أو اةخهار ٌيه٘ث عاظث ةٍتػغّ أو ٌتخهؽه –اىٍيهية اىفهرية

ض٘د ٍُِٗص أظطاب اىٍيه٘ث اىفهؽٗث ةػغ اىطلٔق اىطعؽٗث ةٍٔسب كأُن . وضٍاٗخٓا ةٍٔسب اىٍشاالت اىلأُُ٘ث اىٍػِ٘ث

اىٍيه٘ث اىفهؽٗث ٌرو اىلػرة غيٕ اىِضؽ فٖ األسٔاق اىٍغخيفث وحؽع٘ط اىٍِخز وحٔزٗع االعخؽاع واىخلاػٖ فٖ ضاىث اىِسظ 

ضلٔق اىخأى٘ف واىِضؽ : حضٍو أُٔاع ضلٔق اىٍيه٘ث اىفهؽٗث اىضائػث نو ٌَ. غ٘ؽ اىلأُُٖ أو اىِسظ غَ طؽٗق االضخ٘ال

.واىػالٌات اىخشارٗث وةؽاءات االعخؽاع  وضلٔق اىخعٍٍ٘ات اىعِاغ٘ث واألسؽار اىخشارٗث

اىٍيهية اىفهرية –اىسركة األدبية

Presenter
Presentation Notes
تتيح لك هذه الشريحة الفرصة لشرح معنى الملكية الفكرية..اشرحها وانتقل إلى الشريحة التالية
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غٍال ٌَ أغٍال اىغش اىسركة األدبية نٍا ذنؽُا آُفًا حػػ 

إذ حِطٔي غيٕ سؽكث غٍو ٗغط صغعا آعؽ ذً اىهؼب 

إن ُسظ اىٍلاالت اإلُضائ٘ث اىغاظث . ةضأن ذىم فٍ٘ا ةػػ

ةؾٌالئم ونخاةث اسٍم حطخٓا ونأُم أُج ناحتٓا ٗػػ 

.سؽكث أدة٘ث

ْٖ ٌفٓٔم كأُُٖ ٍِٗص ٌؤىف –خلٔق اىجأىيف واىِشر 

اىػٍو األظيٖ اىطق اىطعؽي فّ٘، واىؼي ٗخٍرو ةضهو 

وٌَ فإن اُخٓاك ضلٔق اىخأى٘ف ". ضق اىِسظ"غام فٖ 

واىِضؽ ٗػِٖ، غيٕ ست٘و اىٍرال، ُسظ ف٘يً دون دفع 

.  ٌلاةو ىؼىم

ٌا اىفرق؟ –اىسركة األدبية وخلٔق اىجأىيف واىِشر

Presenter
Presentation Notes
.غالبا ما يتم الخلط بين السرقة الأدبية وحقوق التأليف والنشر لذلك قررنا أن نوضح الفرق بين المصطلحين.السرقة الأدبية هي موضوع هذه المحاضرة وسوف نركز على هذا المصطلح فحسب. لذلك سنتناول الاستيلاء على عمل يخص شخصا آخر والتظاهر بأن هذا العمل هو من تأليفنا، وهو انتهاك صارخ للغاية ويتعين تجنبه.
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.نو فػو ىِسظ غٍو صغعا اّعؽ واىخظاْؽ ةأُّ غٍيم اىغاص ْٔ فػو ٌَ أفػال اىسؽكث األدة٘ث

اىعٔرة ذات اىهخاب اىعغ٘ؽ اىسٍ٘م حٔػص إسؽاء ٌسص ػٔئٖ واىعٔرة ذات اىِط اىٍطتٔع حٔػص إزاىث اسً اىٍؤىف 

صشع إذارة ُلاش ضٔل ٌاْ٘ث اىسؽكث األدة٘ث وٌا ٗخػَ٘ فػيّ ىٔكف ْؼا اىِٔع ٌَ . ةاسخغػام اىليً اىٍعطص اىػخ٘ق

.اىسؽكات فٖ اىت٘ج وفٖ اىٍػرسث

ٌا األشهال اىجي يٍهَ أن ثجخذْا؟  –اىسركة األدبية

Presenter
Presentation Notes
تتيح لك هذه الشريحة فرصة التعرف على الأنواع المختلفة للسرقة الأدبية. اطلب من المشاركين أن يأتوا بأمثلة استناداً إلى الصور المعروضة. أخبرهم بأن كل فعل لنسخ عمل شخصا اّخر والتظاهر بأنه عملك الخاص هو فعل من أفعال السرقة الأدبية.الصورة ذات الكتاب الصغير السميك توضح إجراء مسح ضوئي والصورة ذات النص المطبوع توضح إزالة اسم المؤلف باستخدام القلم المصحح العتيق. شجع إثارة نقاش حول ماهية السرقة الأدبية وما يتعين فعله لوقف هذا النوع من السرقات في البيت وفي المدرسة.
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citation-http://bit.ly/teach

http://bit.ly/Academic_Integrity

examples-http://bit.ly/plagiarism

.حٔػص ْؼه اىٍٔاكع ن٘ف٘ث حشِب اىسؽكث األدة٘ث ونؼىم ن٘ف٘ث اىخػؽف غي٘ٓا غِػ اىٍلارُث ةاىِط األظيٖ

ِْبٓا –اىسركة األدبية نيفية ثج

http://bit.ly/teach-citation
http://bit.ly/teach-citation
http://bit.ly/teach-citation
http://bit.ly/Academic_Integrity
http://bit.ly/plagiarism-examples
http://bit.ly/plagiarism-examples
http://bit.ly/plagiarism-examples
Presenter
Presentation Notes
اطلب من المشاركين أن يقوموا بزيارة الصفحات المذكورة للحصول على المزيد من الإيضاح والأمثلة المتعلقة بالسرقة الأدبية. وافتح الروابط إذا توافر لديك اتصال بشبكة الإنترنت لعرض المحتوى. توضح هذه المواقع كيفية تجنب السرقة الأدبية وكذلك كيفية التعرف عليها عند المقارنة بالنص الأصلي.
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.حٔغ٘ث اٙعؽَٗ ةهٔن اىسؽكث األدة٘ث ْٖ فػو ٌَ أفػال اىسؽكث

.اىخطػث ٌع األطفال

.اسخغالص اىِخائز فٖ نو ٌؽة ُالضظ ف٘ٓا ٌطاوالت ىيسؽكث األدة٘ث

.إٗؼاح أٍْ٘ث اضخؽام اىٍيه٘ث غِػ حِضئث األطفال

.ُسخغػم االكختاس وُختع اىٍطخٔى إذا أردُا االسخفادة ٌِّ -ػؽب ٍُاذج ٗطخؼى ةٓا 

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ٌا اىذي يٍهِِا عٍيّ؟ –اىسركة األدبية

Presenter
Presentation Notes
اطلب من المشاركين طرح المزيد من الأمثلة . تحدث عن تحميل الأفلام والمقاطع الموسيقية بوصفه شكل من أشكال السرقة الأدبية أيضاً، إذا قمنا بتنزيلها فحسب ولم نشتريها عبر شبكة الإنترنت! قْل قولاً واضحاً بشان تحميل الملفات – انه امر سيئ يخالف القانون وهو جريمة خطيرة.
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ٍٗهَ أن ٗطادث اىٍػئٍن اىطالب وأن ٗظئا ٌخِتَٓ٘ ضَ٘ ٗالضظٔن أن اىٍٓام اىخٖ ٗلػٌٓا اىطالب حفٔق  –اىجٍيع 

وٍٗهَ أن ٗتػأ أوى٘اء األٌٔر ضٍِ٘ا ٗهٔن اىطفو ظغ٘ؽا ىيغاٗث ةخٔػ٘ص أن اىسؽكث أٌؽ سٖء ٗؼؽ ةاٙعـؽَٗ، . إٌهاُاحًٓ ةهر٘ؽ

.فٖ ض٘ـَ ِٗتغٖ أن ٗـػٖ األطفال اٙعـؽون أن اىسؽكث األدة٘ـث سيـٔك سٖء وأن ٗػئٍا أظـػكاءًْ أن ٍٗخِػٔا غِٓا نؼىم

ٌَ اىذي يٍهِّ أن يدٔل دون خدوث اىسركة  –اىسركة األدبية
األدبية أو ٌَ بٔسعّ ٌهافدجٓا؟

Presenter
Presentation Notes
شجع على النقاش. الإجابة هي الجميع ولكن لا تجب نيابة عن المشاركين. أمثله: يمكن أن يحادث المعلمون الطلاب وأن يظلوا متنبهين حين يلاحظون أن المهام التي يقدمها الطلاب تفوق إمكاناتهم بكثير. ويمكن أن يبدأ أولياء الأمور حينما يكون الطفل صغيرا للغاية بتوضيح أن السرقة أمر سيء يضر بالآخرين، في حين ينبغي أن يعي الأطفال الآخرون أن السرقة الأدبية سلوك سيء وأن يعلموا أصدقاءهم أن يمتنعوا عنها كذلك.



10 اىسركة األدبية 
3 July 2016

ٌا ْي اىسركة األدبية؟

ٌاذا يٍهَ أن ُفعو؟

ٌَ اىذي بٔسعّ أن يهافح اىسركة األدبية؟

ٌا ْي األشهال اىجي كد ثجخذْا اىسركة األدبية؟

نيف يٍهِِا ٌهافدة اىسركة األدبية؟

ٌاذا ثعيٍِا في ْذه اىٍداضرة؟ –اىسركة األدبية

Presenter
Presentation Notes
شجع الطلاب على الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا لم يرغبوا في الإجابة – أخبرهم أنت. وتكمن الإجابات في الشرائح السابقة.وضح دور العمل المشترك. ذكر المشاركين بأن السرقة الأدبية ليست «مجرد محاولة لإبداء البراعة». وإنما انتهاك خطير للقانون وأنه يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لوقفه.
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!شهرًا ىم

ىٍزيد ٌَ اىٍعئٌات، برجاء اىجٔاضو ٌعِا عبر 

info@safespace.qa  :اىبريد اإلىهجروُي

Presenter
Presentation Notes
الشريحة الختامية – يمكنك تركها مفتوحة حينما يأتيك المشاركون لطرح المزيد من الأسئلة أو تبادل بيانات الاتصال.


