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  جلوگيري از آن راه ي وعلم و انتشارات تحقيقدر  سرقت ادبي
Plagiarism in scientific research and publications and how to prevent it 

Izet Masic  
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 *وحيده حسن زاده

  دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشكده زيست شناسيتهران، 

  چكيده
اطالعات  .با دانش علمي محقق مي شود بهترين نتايج پژوهشدر حالي كه د، ارزيابي مي شوكافي كيفيت بر اساس شواهد 

علمي صادقانه بايد بر اساس  تحقيقرهنمون ها براي يك . موجود در يك كار علمي بايد همواره بر اساس شواهد علمي باشد
منشا  تحقيقكار علمي بايد از تمرين هاي هر روزه و مباني صحيح پويا و استفاده از روش هاي  تحقيق. نتايج واقعي طراحي شود

قابل پذيرش براي  كاري و روش هاي واضحتعريف با ي تحقيقبا اهداف  ي درست،اطالعات منابع بايد داراي اصيل كار. يردگ
فراهم كردن داده ها براي  جهتپاسخ دهندگان /هنگام انتخاب روش ها الزم است رضايت بيماران .سوال هاي مطالعه باشد

 د،به دست مي آيخود تنها با تالش هاي نتايج حقيقي  .به دست آورده شود ناميده مي شود، رضايت اگاهانهآنچه اجراي طرح يا 
بع تمام يا بخشي از متن ممكن است از منا .دهد مي يك تفسير علمي معتبر به دست در نهايت از آنها نتيجه گيري مي شود و
كه عمدتا از انتشارات  كارشناسي و ادبيات علمي مرتبط. شودعالمت گذاري مطالعات ديگر  ايجديگر كپي شود و به عنوان نت

مقاالت  به ادبيات علمي. است ضروريبراي كار علمي با كيفيت باال   گرفته شده اند زيست پزشكيپايگاه هاي داده موجود در 
مي تواند از همچنين دانش اما  اطالق مي شودپزشكي  جريان كار  ردي از بيماري دروم هاي و مروري، گزارش تخصصيعلمي، 

اگر مقاله . بايد استانداردهاي نگارش مقاله را رعايت كند متن. حاصل شوددانشمندان مشهور  علمي و كارشناسيسخنراني هاي 
با تنظيمات كوچك يا بدون مشخص كردن بخش هاي استفاده است، همان مقاله نمي تواند  منتشر شدهدر يك مجله علمي قبال 
يك مقاله جديد يا با ذكر نويسنده يا بدون ذكر  ءنويسندهزماني كه . شود منتشري ادر هيچ مجله ديگر  ةاز مقاله اول در مقال شده

حق تكثير نقض  ،از جمله همكاري ها در مقاله اول استفاده مي كند ،پيشين آن، از بخش قابل توجهي از مقاله هاي منتشر شده
چاپ مجدد در اين صورت . كند منتشردوباره  با اجازه ناشر و نويسنده  مجله ديگر مي تواند مقاله منتشر شده را .دهرخ مي د

مجله اي كه در آن مقاله نخستين بار منتشر شده  ةزيرا مجله اظهار مي كند كه مقاله با اجازمحسوب نمي شود  سرقت ادبيمقاله 
هدف . ديده شده استكپي دز ت ادبيسرقمقاله اصلي فقط مي تواند يكي باشد، كپي كپي است و . است منتشر شدهاست دوباره 

 جد و نه كپي كردن داده ها از نتايخو تحقيقو مقايسه نتايج رضايت بخش بهبود كيفيت، دست يابي به نتايج  سرقت ادبيمبارزه با 
در تمام  بزرگ و گسترده شده است و  سرقت ادبيامروزه مشكل . كپي به نتايج نادرست منجر مي شود .ديگران است تحقيق

، نظارت، تضمين موسسات علمي و دانشگاه ها بايد مركزي براي .ي مخصوصا در علم حضور داردنانسا اليتفع حوزه هاي
شيوه  و احترام به قوانينِ قانون گذاريبدون توجه به حوزه علمي مورد تحقيق، . داشته باشند با كيفيت تحقيق و گسترشترويج  
براي زمان و چگونگي اعالم  در مورد معيارها و استانداردها. استمحقق  دانشگاه و، تحقيقاتيز الزامات هر موسسه مناسب ا

 World Association( جهاني سردبيران پزشكي انجمن. وجود داردسوء تفاهم ها و شك هايي  سارق ادبيبه عنوان فردي كردن 

of Medical Editors=WAME(، سردبيران علم اروپايي انجمن )European  Association of Science Editors=EASE (و كميته 
، مجازات منتحل توسط جامعه علمي و سرقت ادبير تعريف دقيق ب) Committee on Publishing Ethics=COPE( اخالق نشر

خروج ، هكشف شد سرقت ادبي ازسردبيران  مطلع كردن روال .نحوه آشنا كردن نويسندگان با انواع مجازات ها كار مي كنند
 سرقت ادبياكنون، اين تنها راه جلوگيري از . است به اصطالح سياهفهرست ويسندگان در يك ن قرار دادن مقاالت از پايگاه داده و

  .است زيرا مجازات ديگري وجود ندارد
  سرقت ادبيتحقيق علمي، اخالق، استناد،  :كليدي واژه هاي

 hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir :پست الكترونيكيمترجم مسئول، * 
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  آن علمي و مراحل تحقيق -1
: گفتفرانسوي اقيانوس نگار مشهور  1ژاك ايو كوستو

است كه  يمرد كنجكاو الخره دانشمند كيست؟ دانشمنداب"
اتفاق مي افتد را تا آنچه طبيعت نگاه مي كند  از سوراخ درِ

  ".دريابد
كمك جوانان عالقمندي باشند مشتاق اين دانشمندان خواه 

خواهان ثبت نام مجرب پژوهشگران  يا جامعه علمي به
از  ،منفعت عمومي پژوهش خود در ستون هاي علم براي

كه بايد   وجود دارد سلسله مراحلي ،تحقق نهاييتا ايده 
انجام يك علمي در پزشكي فرايند  تحقيق .دنبال شوند

تعريف شده است كه مي با جنبه هاي مطالعه سيستميك 
 به 2طبق تعريف اساسنامه سازمان جهاني بهداشتتواند 

كمك افراد و جوامع  ذهني، فيزيكي و اجتماعيسالمت 
 تحقيق :علمي پژشكي وجود دارد تحقيقچند نوع  .كند

به علمي  تحقيق. آزمايشگاهي، باليني و بهداشت عمومي
براي جامعه در  منفعت. مك مي كندجامعه و افراد جامعه ك

كه با شناسايي  منعكس مي شود شواهدي وريجمع آ
بهداشت،  يمشكالت بهداشتي و روش هاي ارتقا

جلوگيري از بيماري و ناتوانايي و گسترش ادبيات علمي 
آينده رويه كه پايه همه تحقيق هاي علمي، سياست و 

و سياست هاي باليني و پزشكي اجتماعي را  ، رويه هااست
  . مي بخشد بهبود

  و مراحل آن علمي تحقيق-1- 1
با ارزش باشد و توسط جامعه  تحقيقيبراي اينكه طرح 

داراي پذيرفته شود، الزم است ديگر محققان علمي و 
نويسنده  داهميت ندار. عناصر مشابه با مقاالت ديگر باشد

از وضعيت علمي تعلق دارد، الزم چه سطحي  مطالعه به
نويسنده . يكساني را طي كنند مراحلهمه مطالعات است 

اي بر روش هاي مقدمه "در كتاب خود  3كاترين جاكوبسن
اظهار مي كند كه  "يك راهنماي عملي: تحقيق در بهداشت

شناسايي مسئله، : فرايند تحقيق شامل پنچ مرحله است
انتخاب روش تحقيق، طراحي مطالعه و جمع آوري داده 

  .يريها، آناليز داده ها و نگارش نتيجه گ
مطالعات در سطح جمعيت هدف هاي روشني دارند كه 

   :ند ازا مهم ترين آن ها عبارت
                                                            
1 Jacques Yves Cousteau 
2 World Health Organization 
3 Kathryn H. Jacobson 

 شناسايي و دسته بندي هويت باليني جديد  
 شناسايي عوامل خطر براي بيماري  
  ايجاد و آزمايش پروتكل هاي جديد براي جلوگيري يا

 درمان بيماري

فرضيه، جمع آوري ارائه يند تحقيق علمي از ايده ها، آفر
نتايج تحقيق در انتشارتا نتيجه گيري و  جآناليز نتايشواهد، 
ممكن است ماه ها، حتي سال ها طول نمايه شده  يك مجله

متاسفانه، منابع تخصيص داده شده براي تحقيق اغلب  . كشد
يك عامل  اين خود محققان فراهم مي شود وتوسط 

ام رساندن برخي براي شروع يا به اتم محدود كننده اصلي
  .محسوب مي شود از تحقيق ها

  قوانين تحقيق مناسب - 2- 1
 خود راتاثيرات  ،خود برسد هدفبه براي اينكه مطالعه 

بودجه در نظر گرفته شده يا سرمايه  داشته باشد و همچنين
   :رعايت برخي اصول الزم استكند  را توجيهگذاري شده 

  نوشته شده بايد هر تحقيق علمي از ايده تا مقاله علمي
مرور ادبيات مرتبط درباره : از برخي فازها عبوركند

موضوع تحقيق، تعريف اهداف و فرضيه هاي تحقيق، 
س انتخاب نمونه براي مطالعه، انجام تحقيق بر اسا

 قايسه نتايجم ،علمي، آناليز آماري يروش شناس اصول
كه در ديگر  نويسندگان يجبه دست آمده با نتا

اند، نتيجه گيري ها و  منتشر شدهانتشارات علمي 
 .توصيه هاي خاص براي كاربرد خاص در عمل

لعه و رئوس طرح تحقيق معموال توسط طراحي مطا
كار هدايت  مجرب به عنوان راهنما و خودمحققان 
 .مي شوند

 قوانين كد  بايدو نويسندگان مقاالت علمي  محققان
در درجه  را دنبال كنند و 4 علمي مناسباخالقي شيوه 

 .صداقت و درستي پيروي كنند اصولاول از 

 متكي هستند و بايد  منتشر شدهبر داده هاي  محققان
بياموزند كه اطالعات را به صورت انتخابي پردازش 

بديع تمايز سپس بايد بتوانند بين ايده هاي  .كنند
داشته باشند تا نتايج تحقيق  و در نهايت دانش گذارند
مقايسه  ادبيات علميمنتشر شده در  نتايجرا با  خود
 .كنند

                                                            
4 Ethics Code of Good Scientific Practice (GSP) 
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  :دست يابي و تحقق نكات باال براي
  مطابق و پيروي كنند اصول اخالقي ازنويسندگان بايد 

اخالقي و قانوني قابل قبول توسط جامعه مقررات 
  علمي عمل كنند؛

  نويسندگان بايد به درستي به انتشارات مرتبط استناد
ها و كلمات  نتيجه گيري ها يا ايدهكنند و حقايق و 

محققان و نويسندگان ديگر را  ءمنتشر شده يا نشده
خواننده بايد به روشني از حقايق متون  .ذكر كنند

زيافت شده مقاله هاي با يا ازاصلي نويسندگان ديگر 
، ونكور شيوه استناد تبعيت از با(از منابع ديگر 

استناد ساير شيوه هاي و APA،  Pubmedهاروارد، 
 ؛مطلع شود) مقاالت و منابع

 ذكر  در شكل اصليمنابع را  به درستي نويسندگان بايد
مجله نويسنده يا نويسندگان، عنوان مقاله، عنوان (كنند 

صفحه اول و  شماره، ،جلد، سال چاپ، به اختصار
 ترتيب مقررشده يا منابع ديگر طبق منتشر آخر مقاله 

  ؛)شده

 به دست امده در سخنراني دانش  از نويسندگان بايد
ها، كنفرانس ها يا منابع ديگر ادبيات علمي و 
تخصصي استفاده كنند به شرط اينكه هر منبع 

 اشته باشد؛د يكتاب شناختي كامل اطالعات

  نويسندگان بايد همه منابع استناد شده در متن را در
و در صورتي كه بيش از شش كنند پايان مقاله ذكر 

عالمت هاي نقل كرده اند آن را در كلمه پياپي را كپي 
 .قول بگذارند

 براي ديگر  يا ناشران نويسندگان نويسندگان بايد از
متون، ( با حق تكثير حفاظت شدهعلمي  تكثير مطالب

 ؛اجازه بگيرند) تصاوير، چارت ها، نمودارها و غيره

 نامهبايد يك اظهار نويسندگان همكار نويسندگان و 
سهم هر كدام را بديع بودن و نويسندگي امضا كنند كه 

شود به صورت  منتشردر مقاله اي كه قرار است 
 جداگانه توصيف مي كند؛

 قواعد نگارش خود را  با توجه به اينكه اغلب مجالت
كميته بين المللي سردبيران مجله راستاي اصول در 

هر نويسنده و غيره دارند، كميته اخالق نشر ، 1پزشكي
مجله اي كه در آن مقاله خود را  نگارشقواعد اثر بايد 

 .رعايت كند منتشر مي كند

  نشر علمي - 4- 1
پس از نشر، كار  .هستند محصول كار علميانتشارات 

  پس از نشر و انتقادبازبيني منبعي براي ارجاع، به  علمي
، مقاله 2مبناشاهد پزشكي  كمك به براي. مي شودتبديل 

بايد معتبر باشد، در حالي كه صداقت هر نويسنده ستون 
محققان مسئول نشر خود مي شوند و . استاعتماد در علم 

ينده نشر، علم و آموزش را به طور كلي تحت تاثير قرار آ
   .مي دهند

  علم سنجي -2
كه  است) علم علوم(سنجي بخشي از علم شناسي  علم

را در مجالت علمي آناليز  مقاالت علمي و استنادهاي آن ها
  .مي كند
در ادبيات وارد  1969در سال  نخست علم سنجي اصطالح

 علمييك رشته : ي علم سنجي اين استاصل تعريف. شد
به ) آماري(روش هاي كمي  است كه با به كار گيري

بعدا . مي پردازدبه عنوان يك فرايند اطالعاتي مطالعه علوم 
در سال مجله بين المللي علم سنجي  موسس( 3تيبور برون

برخي از . آشنا كردعلم سنجي كلمه دنيا را با  ) 1977
عبارتند  استفاده شده در ارزيابي تحقيق علميشاخص هاي 

  :از
 ضريب تاثير  
 مقاالت استناد كننده  
 مجله استناد كننده  
 تعداد و ترتيب نويسندگان و غيره  
  ضريب تاثير - 1- 2

 منتشر شدهمقاالت  تعداد استنادها بهبا تقسيم  ضريب تاثير
 منتشر شدهدر مجله طي دو سال اخير بر تعداد كل مقاالت 

ضريب . محاسبه مي شود در مجله در همان دوره زماني
است و  منتشر شدهله، زباني كه در آن به كيفيت مج تاثير

                                                            
1 International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) 
2 Evidence-based Medecine (EBM) 
3 Tibor Braun 
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قلمرويي كه با سيستم توزيع پوشش داده شده است بستگي 
  .دارد

 تشخيص علمي، نياز به انتشارات اد فزايندهبا توجه به تعد
وجود ر ميان خوانندگان با كيفيت و معتبر د يمنابع اطالعات

 راه براي كمك به رايج ترينبه عنوان  ضريب تاثير. دارد
حاكي از كيفيت  ضريب تاثير .ارزيابي استفاده شده است

نشان مي دهد كه احتماال مجله  باال ضريب تاثيراما  ،نيست
  .از كيفيت بااليي برخوردار است

تعداد از و استناد به طور كلي،  ضريب تاثير براي تعيين
، 1تامسون رويترزوب علوم زيادي پايگاه داده مانند 

 ،3مسون رويترزتا ارجاع مجله گزارش هاي ،2اسكوپوس
  5اجتماعي علوم يو نمايه استناد 4علوم ينمايه استناد

   .مي شود استفاده
دام هايي وجود دارد كه بايد از  ضريب تاثيردر استفاده از 

  :آن ها پرهيز كرد
   ضريب تاثيرپنجره زماني براي ) الف
ابي كيفيت بر اساس استناد به يت زمان دو ساله براي ارزمد
زه كافي طوالني نيست، چرا كه در بسياري از رشته ها، اندا

ارزيابي پنج ساله . قله نرسيده اند به انتشارات هنوز اين
  .نتايج بهتري به دست مي دهد ضريب تاثير

  ضريب تاثيرو دستكاري فعال  خود استنادي) ب
به اين خاطر  ،استناد پول علم جديد به حساب مي آيد

 آناليز آن توسط سردبيران، نويسندگان و خوانندگان
عمدا و به طور بسياري از نويسندگان . استضروري 

نامناسب مقاالت پيشين خود را ذكر مي كنند تا رتبه خود 
 .را در جامعه پژوهشي باال ببرند

نمايه  زبان انگليسي در پايگاهاولويت پوشش و ) ج
  علوم ياستناد
كمتر از يك چهارم مجله بررسي  نمايه استنادي علوم پايگاه

به مجالت انگليسي زبان و  را پوشش مي دهد هاي معاصر
بين استناد در  جدي در نتيجه يك تفاوت. دهداولويت مي 

  .وجود دارد انگليسي و زبان هاي ديگر

                                                            
1  Thomson Reuters' Web of Science (WoS) 
2 Scopus 
3 Thomson Reuters Journal citation Reports  
4 Science Citation Index (SCI) 
5 Social Sciences Citation Index (SSCI) 

محك عددي مجله است و نمي تواند  ضريب تاثير) د
  كيفيت مقاله را پيش بيني كند

مجله  ضريب تاثير استناد 5624 با مقاله اي 2009در سال 
تمام مقاالت به ، در حالي كه افزايش داد 93/49به  3را از 

به دليل . شده بود يا كمتر استنادبار مجله سه  اين ديگر در
بر اساس يك  ضريب تاثيرارزيابي ناموزون، اين توزيع 

  .مقاله يا يك نويسنده امكان ناپذير است
ناقص ضريب تاثير ارزيابي متمركز بر مجالت  با) ه

  است
 محققان و ديگر- نقص به رشته، زبان و محل دانشمندان

  .داردبستگي عوامل 
   هاي مقاالت علمي موضوع ها و دسته) و

مي كنند بيشتر از  مقاالت در رشته هايي كه سريع رشدبه 
استناد نظريه پردازي  سنتي مانند رياضي و زمينه هاي علمي

رتبه اگوني ها يك تصوير تحريف شده از اين گون. دمي شو
برخي به همچنين، . برخي مجالت به دست مي دهد

به عنوان  .ه هاي ديگر استناد مي شوداز حوزموضوع ها 
مطالعات پزشكي  و باليني بر نتايج علوم پايه متكي  مثال،

 تا پنچ برابرهستند در نتيجه به مقاالت پزشكي پايه سه 
مجالت در نتيجه  .بيشتر از مقاالت باليني استناد مي شود

 تمجال ي نسبت به باالتر ضريب تاثيرپزشكي پايه 
  .ندپزشكي باليني دار
 مقاالت مروري بيش از مقاالت اصليبه از سوي ديگر، 

بسياري از  استناد مي شود، در نتيجه رتبه و ضريب تاثير
تعداد زيادي مقاله مروري افزايش مي  انتشارمجالت  با 

  .يابد
  مستردمقاالت ) ز

مقاالت ديگر همچنان به كارهاي نامعتبر مانند مقاالت 
سوگيري در احتساب و اين به  كنند مسترد استناد مي

  .مي شودمنجر  ضريب تاثير
  و كاربرد آن 6شاخص هيرش - 2- 2

در  بر پايه تعداد مقاالت يك نويسنده hيا  شاخص هيرش
هاي اين مقاالت در  تعداد استنادبا رابطه در  مجالت

استناد اطالعاتي درباره كار علمي . نشريات ديگر است
                                                            
6 Hirsch Index (H-index) 
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تشويق مي كند به موضوعات دهد زيرا دانشمندان را مي
 .جديد بپردازند

، ضريب تاثيراحتساب  دربا توجه به مشكالت ذكر شده 
در . جامعه علمي راه حل هاي بسياري پيشنهاد كرده است

خود  hشاخص هيرش پيشنهاد كرد هر دانشمند  2005سال 
 گرادانشمندشاخص اين ساده ترين  احتماالً. را داشته باشد

پس از فهرست كردن مقاالت يك  كه به حساب مي آيد
دانشمند بر اساس تعداد استنادها به صورت نزولي به عنوان 
 .تعداد مقاالت با حداقل همان تعداد استناد تعريف مي شود

 جوانمحققان  براي است كه اين شاخص تنها مشكل اين
فرصت و در زمان كوتاهي كه به تحقيق پرداخته اند كه 

 . زيادي نداشته اند نامناسبت استمقاالت  انتشاركافي براي 
كه به دليل غير اخالقي بودن و پيشنهاد مي كند  1شريبر

 از خود شاخص هيرش در احتسابقابليت دستكاري 
 شاخص هيرش"او  مفهوم . استفاده نشود استنادها
امروزه ضريب تاثير همچنان . معرفي مي كندرا  2"صادقانه

ترين ابزار اندازه پركاربردعلي رغم بسياري از نقايص آن 
يك بايد براي محققان اين . گيري براي ارزيابي مجله است

علم روش  براي يافتن يك باشد تا جستجوي خود را پيام 
  .ادامه دهندسنجي قابل اعتماد و عملي 

قاله معرفي مي همه كساني كه خود را به عنوان نويسنده م
ه آمادبرنامه ريزي و به به صورت معني داري  :كنند بايد

و در كمك كرده باشند مقاله يا آناليز يا تفسير نتايج سازي 
نگارش و اصالح مقاله مشاركت كرده باشند و با نسخه 

داده ها را جمع آوري  افرادي كه . نهايي متن موافق باشند
محققان ارشد از آنجايي كه در ايجاد كار علمي يا كرده اند 

 .ند نويسنده باشندنبوده اند نمي توانشركت كنندگان فعالي 
نويسنده مسئول درباره سهم هر كدام از  مي تواند از سردبير

نويسندگان با توافق آن  ترتيب. نويسندگان توضيح بخواهد
 .ها مشخص مي شود

  دهياستناد -3
 روشي است كه با آن نويسنده به خوانندگان دهياستناد

مقاله يك در  توضيح مي دهد كه برخي از محتواي متن
همچنين به . ستمنبع ديگري گرفته شده ا خاص از

                                                            
1 Schreiber 
2 The honest h index (hh) 

. خواننده اطالعات الزم را براي يافتن منبع اصلي مي دهد
  :اين اطالعات شامل

  ؛اطالعاتي درباره نويسنده
 ؛عنوان مقاله  
 ؛شماره صفحاتي كه از آن مطلب گرفته شده است  
 بارگذاري شده  زماني كه محتوا از يك سايت رسمي

  .است
   دهياستنادعلت ) لفا

تنها راه مناسب نقل قول يسندگي با به رسميت شناختن نو
سرقت  وقوعجلوگيري از  براي استفاده از كار ديگران و

  :براي ذكر منابع وجود دارد داليل زيادي. است ادبي
  واستناد به كساني كه مي خواهند درباره ايده نويسنده 

 بسيار سودمند است؛ بيشتر بدانندآن  سرچشمه

  مجالت با نمايه . و درست نيستندهمه منابع خوب
 ؛هاي باال براي استناد مناسب هستند

 درباره آن موضوع تحقيق  استناد نشان مي دهد چقدر
 شده است؛

  استناد به خواننده كمك مي كند بين ايده هاي نويسنده
  .تمايز قايل شودنويسندگان ديگر و 
نويسندگان  هنگام نقل محتوايمهمي كه بايد  بسيار مسائل

  : دانتشارات علمي در نظر گرفته شوديگر از 
  دهيزمان استناد) ب
 مي نقل قول استفادهعالمت هاي  چه زماني از 

  شود
  مي شودزنويسي با چه موقع 

  ديگران استفاده مي شود هايزماني از ايده چه  
  دهيمتفاوت استناد شيوه هاي) ج
 3شيكاگو 

 4انجمن زبان نوين 

 5انجمن شيمي آمريكا  
                                                            
3 Chicago 
4 Modern Language Association (MLA) 
5 American Chemical Society (ACS) 
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 1موسسه مهندسي الكتريك و الكترونيك  
 2اياالت متحده آمريكا كتابخانه ملي پژشكي 

 علوم زيستي(ر ونكو( 

 3انجمن روانشناسي آمريكا  

  سرقت ادبي -4
   ريفاتع- 1- 4

نوشته، انتساب به خود خوانده مي شود  سرقت ادبيآنچه 
يا كپي كار هنري يا ساير كارهاي خالقانه شخص ديگر 

بدون مشخص كردن منبع يا  كامل يا ناقص آن ها كردن
كه در آن  جعلبرخالف  .است نويسنده مطلب اصلي
كپي كردن  سرقت ادبي، برده مي شود درستي كار زير سوال
ديگري به عنوان كار  شخصالقي كار خغير قانوني و غير ا

ادبي براي سرقت و  يك اصطالح سرقت ادبي. استخود 
در سال هاي اخير به عنوان . كپي كردن كار ديگران است

 سرقت ادبيبه طور كلي، . تفسير مي شودحق تكثير نقض 
شخص زماني است كه كسي از ايده، اظهارات، سبك زباني 

به مالكيت فكري نويسنده اذعان  وديگري استفاده مي كند 
 .ر عمدي باشدمي تواند عمدي يا غي سرقت ادبي .نمي كند

. فريب دادن خواننده است سرقت ادبيهدف اصلي 
زماني در مورد مقاله اي كه براي انتشار  ساموئل جانسون
كار شما خوب و  :اظهار نظر جالبي كرد دريافت كرده بود

اصيل متاسفانه، بخش هايي كه خوب هستند . بديع است
  .هستند خوب نيستنداصيل نيستند و بخش هايي كه 

  سرقت ادبيل رايج عل - 2- 4
 تحقيقو تامين بودجه  علميانتشار جهت ارتقاي  لزوم 

 كم تحصيل  جاه طلبي افراد  
 يفشار مال  
 سرقت ادبيانواع  - 3- 4

مرز  .يك موضوع سياه يا سفيد نيست هميشه سرقت ادبي
. استمشخص گاهي اوقات نا تحقيق و  سرقت ادبيبين 

مرحله بسياري مهمي  سرقت ادبي شناسايي اشكال متفاوت
  .جلوگيري از آن است در

                                                            
1 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
2 The United states National Library of Medicine (NLM) 
3 American Psychological Association (APA) 

به شرح  سرقت ادبيدر اينجا ده نوع از متداول ترين انواع 
 :زير فهرست شده اند

 به عنوان كار خود  رسال كار شخص ديگريا - كلون  
   كنترلC-  متن  بخش معني داري ازحاوي نوشته اي

  بدون تغيير يك منبع
 كليدي و تغيير كلمات  -يافتن و جايگزين كردن

محتواي منبع بخش عمده اي از  ظالت اما حفمج
  اوليه

 به طوري  منابع چند گانهبازنويسي  -ميكس دوباره
  كه يكديگر را تكميل كنند

 منتشر اگر مقاله جايي (استفاده از كار خود  -بازيافت
  )و به آن استناد نمي شود شده

 منابع استناد شده با منابع كپي شده تركيب  - هيبريد
  ستنادبدون ا

 كپي شده از  مخلوط كردن مطالب - مخلوط كردن
  بع چند من

  با اطالعات نادرست يا استناد به منابع -  404خطاي  

   ناموجود 
 ذكر كار بدون  منابع به استناد صحيح -جمع كننده

  خود 
 استناد صحيح اما استفاده زياد از متن  -توئيت دوباره

   اصلي
   سرقت ادبيچگونگي پرهيز از - 4- 4

ساده بسيار اطالعات درباره موضوع مورد تحقيق  كردن پيدا
دست اضافه كردن آن اطالعات به كار خود بدون است اما 
راه هايي براي  .هميشه ساده نيست سرقت ادبي يازي به
ه بايد مراحل ساد تنها وجود دارد و سرقت ادبياز پرهيز 

  .اي را ضمن نگارش مقاله دنبال كرد
  :وجود دارد سرقت ادبيز پرهيز ا راه هاي متعددي براي

 زماني كه اطالعات مفيد درباره موضوع  -بازنويسي
تحقيق يافت مي شود، اين اطالعات خوانده و با 

  .كلمات خود نوشته مي شود
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 سرقت ادبياز  پرهيز راه بسيار موثر براي -نقل قول .
درست كلمات برخي نويسندگان است و جمالت آن 

  .گذاشته مي شودعالمت هاي نقل قول ها در 
 در  قبالً ،اگر نويسنده مطلب - استناد به مطلب خود

جهت پرهيز استفاده كرده است بايد  مقاله ديگري از آن
  .استناد كندمنتشر شده به مقاله  از خود يسرقت ادب

 در پايان مقاله ارجاعات بايد  -فهرست كردن ارجاعات
  .شوندفهرست شوند و منابع مرتبط ذكر 

 قوانين ذكر صحيح بايد  هميشه -پيروي از قوانين
يي كه از كنفرانس ها، ايده هابه  .رعايت شودمراجع 

گرفته شده اند اذعان  مكالمات رسمي و غير رسمي
 شود

 دكامل داشته باشكتابشناختي  مرجع بايد اطالعات  
  انتهاي هر منبعي كه در متن مشخص مي شود بايد در

  مقاله ذكر شود
 اگر بيش از شش - استفاده از عالمت هاي نقل قول

نقل قول بايد از عالمت هاي  كلمه پياپي كپي شده اند
 استفاده شوند

 نويسنده بايد از  - كسب اجازه براي مطالب منتشر شده
به  هاز توليد پيوست ناشران براي با/ديگر نويسندگان

محافظت شده  يا متن تصوير يانمودار جدول،  صورت
   .با حق تكثير اجازه بگيرد

كپي و چسب از نوع  سرقت ادبي ،متاسفانه، ديجيتالي شدن
سايت هاي وب، مجله هاي  درمنابع  از و استفاده نامناسب

. رسانه هاي الكترونيكي را ساده كرده استساير بر خط و 
توسط دانشجويان،  سرقت ادبيي دانشگاهي، در موسسه ها

ي دانشگاهفريبكاري  يا عدم صداقت اساتيد يا محققان
با معموال  سارق ادبيو اساتيد محققان . محسوب مي شود

طي دهه . مجازات ها، تعليق يا سلب اعتبار تنبيه مي شوند
در قرن . ساده تر بود سرقت ادبيهشتاد ميالدي تشخيص 

 علمي ادبيسرقت براي تشخيص  هايياخير، نرم افزار
)Cross Check  وeTBlast( و دانشگاهي )Turnition  و

Safe Assign( كميته بين المللي سردبيران . د شدايجا
نشر   توضيح كاملي از آنچه 1مجالت علوم پزشكي

                                                            
1 International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) 

در ايالت . مضاعف محسوب نمي شود ارائه داده است
مجازات هايي  2پژوهشاداره درستي   1989متحده در سال 

 .پيشنهاد كرد ادبيسرقت براي 

حتي  -سر به فلك كشيده انداستردادها در نشر دانشگاهي 
آنها  اصليده برابر در سه دهه اخير افزايش يافته اند و دليل 

 بنياد ملي. است )از خود يسرقت ادب( و تكثير سرقت ادبي
 اظهار كرد كه بيش از صد مورد 2013در ماه مارس  3 علوم

. كرده است پيگيريرا در يك سال  سرقت ادبيمشكوك به 
شود ه بنياد ملي علوم محدود نميب تنها متاسفانه، اين مسئله

رسوايي اين موارد زماني براي عموم آشكار مي شود كه اما 
در آلمان دو عضو مهم كابينه نخست وزير . آيدبه بار مي 

مجبور به كناره  رساله در سرقت ادبيبه  ظنسوء به دليل 
كانادا، فليپين، روماني ابه اي رسوايي هاي مش. گيري شدند

تبليغاتي  بسيار اغلب رسوايي هاي. و روسيه را تكان دارد
تسهيل  ه لطفتا حد قابل توجهي بدر سه سال اخير 

برمال  سرقت ادبيوافزايش دسترسي به ابزارهاي تشخيص 
ن مي دهد كه اين دانش نگران كننده است زيرا نشا. شدند

اما تنها امروزه  نيستند يو تكثير مسائل امروز سرقت ادبي
  .ساده تر ديده مي شود

خوب آزمايش  سرقت ادبيتشخيص  هايفزارنرم اامروزه، 
از نظر  ،هستند به صورت گسترده در دسترس اند، شده

آن . سان استآ ها مقرون به صرفه و استفاده از آناقتصادي 
اصالت  ي داري فرايند تاييدنمع به صورتها مي توانند 

ه عنوان بخشي بكه  انتشاراتي. دنمقاله ارسالي را تسريع كن
از ابزارهايي براي  از بازبيني و راهنماي نويسندگان

توانسته اند تعداد  استفاده مي كنند سرقت ادبيتشخيص 
مقالت مسترد يا پذيرفته نشده را به صورت معني داري 

دادي زيادي از سازمان ها از سوي ديگر، تع .كاهش دهند
حقيق توسط در يك ت. مسئله را ناديده مي گيرند اين

ند كه علمي گفت رانسرديب يك سوم 2012تنتيكيت در اكتبر 
طبق همان روبرو هستند و ي سرقت ادبهمچنان با كار 

كار خود را چك تحقيق بيش از نيمي از محققان علمي 
يا تكثير را به  سرقت ادبيص مسئوليت تشخينمي كنند و 

  .عهده سر دبيران مي گذارند
از  ارسال كار خود، كه پيش از شود توصيه مي به محققان

از خود  سرقت ادبييا  سرقت ادبينرم افزار براي شناسايي 

                                                            
2 Office of Research Integrity (ORI) 
3 National Science Foundation (NSF) 
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استفاده كنند تا اعتماد  تندكه احتماال خود از آن آگاه نيس
و تامين  انتشارو امكان  عمومي، حسن سابقه حرفه اي

با  ،جامعه علمي. حفظ شود دهبودجه كارهاي تحقيقاتي آين
با مجازات هاي روشن براي بايد ، خاص بر ناشرانوجه ت

و تشخيص آن  سرقت ادبيدر يافتن ناقضين مقررات 
   . باشند يكدست روشن و

  سرقت ادبيتدابيري براي جلوگيري از  - 5
 به به صورت تاريخي، نخستين تالش ها براي پرداختن

و عدم صداقت علمي در اياالت متحده در سال  سوء رفتار
وظايف . آغاز شد پژوهشاداره درستي با ايجاد  1992

مون ناهعلمي، ايجاد ربه درستي  اصلي اين سازمان تشويق 
سوء رفتار  ادعاي بارهعلمي و تحقيق درتحقيق براي  ها

 بر اساس مدل امريكا. استزيست پزشكي مخصوصا در 
 دنيا پايهبراي اخالق در علم در  بسياري مليهاي نهاد

  .ريزي شدند
. بوداخالق نشر در بريتانيا  كميتهيك قدم مهم ديگر ايجاد 

را معرفي كرد و يك طرفي  بي اصول علمي  اين كميته
. تنظيم كرد سرقت ادبيبراي ثبت رويداد  مجموعه دياگرام

، سردبيران بايد ر مشخص شدانتشاپس از  سرقت ادبياگر 
سرقت همچنين . مطلع كنند سوء رفتارخوانندگان را از 

با استفاده از نرم ( يمي تواند به صورت الكترونيك ادبي
   .ص داده شودخيتش) Cross Checkافزار 

 سرقت ادبياه هاي داده با موارد در سطح بين المللي، پايگ
  .ر مي كنددر ليست سياه منتشرا سارقان ادبي نام 

و  براي نظارتبايد واحدي  دانشگاهيموسسات علمي و 
شيوه  طبق اصول. داشته باشندتوسعه تحقيق و كيفيت 

بايد  موسسات 1مناسب آزمايشگاهي و شيوه مناسب علمي
  .مسئوليت درستي گزارش هاي تحقيقاتي را بپذيرند

   يريگنتيجه  - 6
دنبال ، مدرن مستلزم آموزش پيوسته پزشكيطبابت طبق 

دانش جديد  به كار گيريكردن كشفيات پزشكي جديد و 
در بيمارستان ها با بيماراني با  پزشكيك . در عمل است

پروفايل هاي بيماري متفاوت مواجه مي شود كه به شكل 
هاي متفاوت، شدت متفاوت با پاسخ متفاوت به درمان و 

                                                            
1 Good Laboratory Practice (GLP) 

هر بيمار ، به طوري كه بروز مي كنند متفاوت يپيش بين
 نشبا اين حال، اين تجربه و دا. ستجربه جديد ايك ت

يمار كافي نيست ب يبراراه درماني بهترين  يافتن اغلب براي
مطالعه  به درباره مسئله بيمار خودناچارند اغلب پزشكان و 

پزشكي و  تمجالآن ها از  بنابراين،. بپردازند و پژوهش
ه صورت گسترده در مقاالتي كه در پايگاه هاي داده ب

به اين خاطر، . همگان هستند استفاده مي كننددسترس 
با توجه به قوانين ذكر انجام شده  تحقيقهم است خيلي م

آناليز هدايت شود  شود، به صورت متا ششده در باال نگار
در ميان تعداد زيادي مقاله تا سردرگمي خوانندگان را 

ا مي توانند نتيجه بدين ترتيب آن ه. كم كندمرتبط با مسئله 
گيري هاي تحقيق را با دانش و تجربه خود تركيب كنند و 

بر اساس اين (ت بهتري به بيمار خود ارائه دهند خدما
  ).مبنا پايه گذاري شده است پزشكي شاهداصول 

و  شبكه اينترنت از سوي ديگر، به لطف پايگاه هاي داده در
تحقيقات خود براي  محققان پزشكي، بسياري از تمجال

با استناد درست و نتايح مطالعات مختلف را ايده مي گيرند 
  .مقايسه مي كنندبا هم 

به مقاالت يك نويسنده بيشتر استناد  در نهايت، هر چه
كه نشان دهنده كيفيت  شود، اعتبار او افزايش مي يابد

و وب  وب سايت ها ،تدر ادبيا. علمي او است تحقيق
از موارد فزاينده اي  امروزه تعدادگوناگون  بالگ هاي
شكار محققان آ و ديگر رفتارهاي غير اخالقي سرقت ادبي
طقه در كشورهاي من سرقت ادبيند مورد از چ. شده است

در كشورهاي يوگسالوي سابق، . اند بالكان توصيف شده
، مقاالت رساله هادر كتاب ها، مقاالت،  سرقت ادبيتعداد 

دليل مهم اين  يك. يش استعلمي به سرعت در حال افزا
از  2بولونيا عالي در فرايند موزشآ است كه مفهوم جديد

و به تعداد زياد مقاالت  نيروي علمي مي خواهد سريعاَ
 اين .كنند منتشرحرفه اي و حرفه اي براي پيشرفت  علمي

را  منتشر شدهاست و كيفيت محتواي مقاالت  ضد توليد
امروزه به لطف  سرقت ادبي تشخيص .كاهش مي دهد

راي بسته هاي نرم افزاري كه مخصوصا بپايگاه هاي داده و 
  .آسان تر است طراحي شده اند اين هدف

                                                            
2 Bologna  
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