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چكيده

ــريع علم و افزايش روز افزون تعداد مقاالت چاپ شده از يك سو و امكان دستيابى  ــد س رش
سريع و آسان به اطالعات بواسطه فناورى اينترنت از سوى ديگر، شكل گيرى پديده دستبرد 
ــد رخداد تازه اى در ميان  ــت. رواج اين معضل كه به نظر مى رس علمى را موجب گرديده اس
ــكالت عديده اى براى جامعه علمى در سطوح مختلف بوجود آورده  ــد مش جوامع علمى نباش
ــم ترين عامل دخيل در  ــيارى از صاحبنظران مه ــت. بس و بحث هاى زيادى را برانگيخته اس
پيدايش اين نوع تخلف را ناآگاهى و عدم آشنايى با اين مفهوم مى دانند كه چگونه مى توان از 
ايده ها و نوشته هاى ديگران استفاده كرد به نحوى كه سرقت محسوب نشود. تنها با رعايت 
ــاده و احترام به حقوق ديگران مى توان از بروز چنين مشكالتى جلوگيرى  ــرى اصول س يكس
ــيوه از  ــود تا حد امكان خوانندگان محترم با اين ش ــعى مى ش كرد. از اين رو در اين مقاله س

تخلف علمى بيشتر آشنا شوند. 

واژگان كليدى: دستبرد علمى، ذكر منبع، روش هاى رديابى.
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نويسنده اصلى، (3) و جود استناد مبني بر مالكيت فكري نويسنده 
ــنده اصلى توسط فرد  اصلي (4) عدم توانايي در جلب رضايت نويس

مجرم. 
2-2-آمار

ــى حدود 0/1 تا 1/0 درصد رخ مى دهند.  تخلفات علمى با فركانس
ــاوران دفتر يكپارچگى پژوهش  به عقيده نيكالس استنك9 از مش
ــان نمى دهد كه تخلفات علمى پديده هايى بعيد  آمريكا شواهد نش
ــيارى از آنها رديابى، گزارش و  ــت كه بس ــند اما نكته اينجاس باش
ــوند [4]. براى اثبات اين امر مى توان به گزارشات  ــى نمى ش بررس
ــاالنه دفتر تلفيق پژوهش آمريكا اشاره كرد. در سال 1998 اين  س
ــال 2000  ــال 1999 به 51 مورد و در س ــر به 38 مورد، در س دفت
ــوال اينجاست كه  ــاره مى كند [7.] س به 59 مورد تخلف علمى اش
ــتبردهاى  ــات علمى صورت گرفته چه درصدى به دس از كل تخلف
ــود؟ طبق آمار وزارت بهداشت آمريكا در سال  علمى مربوط مى ش
1989 از كل تخلفات علمى صورت گرفته 12% مربوط به دستبرد 
ــال 2005 بنا به گزارش بنياد  ــت كه اين رقم در س علمى بوده اس
ملى علوم10 به 66% افزايش پيدا كرده است. دانشگاه روتگر11 در 
سال 2008 مطالعه اى بر روى 23 دانشگاه انجام داد كه مشخص 
ــجويان دوره هاى كارشناسى حداقل يكبار در  ــاخت 38% دانش س
ــق) از "برش و چسباندن"12  ــته (در زمان انجام تحقي 2 سال گذش
ــن فرآيند را بى  ــى از اين افراد اي ــرده اند و حداقل نيم ــتفاده ك اس
ــى ديدگاه سردبيران مجالت  ــته اند [8]. جهت بررس اهميت دانس
درباره اخالق نشر، و اگر13 و همكاران در سال 2009 پرسشنامه اى 
تهيه كردند و به 524 سردبير مجالت علوم كه توسط ناشر وايلى- 
ــد فرستادند. در اين پرسشنامه از سردبيران  بلك ول14 چاپ مى ش
ــدت و فركانس 16 مورد اخالقى در مجالت شان تحقيق  درباره ش
ــد. در ضمن از آنها درباره طرز برخوردشان با موارد غير اخالقى،  ش
ــتفاده آنها از منابع و راهنماها سوال  ــردبيران و اس ميزان آگاهى س
شد. از 231 سردبير پرسشنامه پاسخ داده شده دريافت شد. (%44 
ــطح  ــبت به اين 16 مورد اخالقى س ــاركت) در كل نس ميزان مش
ــورد بى پروا با  ــردبيران معتقد به برخ ــى پايين بود. غالب س نگران

9 Nicholas Steneck
10 National Science Foundation
11 Rutger University
12 Cut & Paste
13 E. Wager
14 Wiley-Blackwell

1ـ مقدمه
ــتن بسط و توسعه يافته است و  ــر با نوش در طول تاريخ، دانش بش
ــت تناور علم را محكم و  ــه درخ رعايت اصول اخالق علمى1 ريش
ــت. متاسفانه در سال هاى اخير جامعه علمى  محكم تر گردانيده اس
ــام تخلف علمى2  ــده اى غير اخالقى به ن ــح جهانى با پدي در سط
ــيوع  ــت. اگرچه به صراحت نمى توان گفت كه ش ــده اس مواجه ش
ــت يا رديابى آن بهتر  ــده اس ــتر ش اين پديده در جوامع علمى بيش
ــد اين پديده خبر مى دهند. سه  گرديده، اما آمارها از روند رو به رش
ــيوه عمده تخلفات علمى عبارتند از: دستبرد علمى، داده سازى3  ش
و تحريف داده ها4 [1]. اين مقاله قصد دارد خوانندگان محترم را با 

جرم هاى تخلفات علمى و دستبرد علمى بيشتر آشنا سازد. 

2- دستبرد علمى
2-1-تعريف

دستبرد علمى ترجمه واژه انگليسى plagiarism است كه از واژه 
ــده است. در گذشته  التين plagiarius به معناى آدم ربا گرفته ش
واژه plagiarism به معنايى كه امروزه بكار گرفته مى شود كاربرد 
ــزو واال5 اين واژه را  ــخصى به نام لورن ــته است. اولين بار ش نداش
ــرد [2]. البته  ــتفاده كرده بود، بكار ب ــى كه از كار او اس ــراى كس ب
ــاير  ــگرى در ارائه نتايج كار خود به كتب و مقاالت س هر پژوهش
ــگران رجوع مى كند كه مسلما بين دستبرد علمى و استناد  پژوهش
ــه كارهاى ديگران تفاوت وجود دارد[3]. طبق تعريف دفتر تلفيق  ب
ــات، ايده ها،  ــى يعنى استفاده از لغ ــش آمريكا6 دستبرد علم پژوه
فرآيندها يا نتايج ديگران بدون ذكر منبع به نحوى كه گويى از آن 
شماست [4و5]. كميته اخالق نشر7 دستبرد علمى را چنين تعريف 
ــدون ذكر منبع در هر مرحله اى  ــتفاده از كار ديگران ب مى كند: اس
ــى  از برنامه ريزى، تحقيق، نگارش يا چاپ مقاله [2]. در كنفرانس
كه در سال 1993 توسط موسسه ملى بهداشت آمريكا8 برگزار شد 
وجود 4 عنصر در نوشته از مصاديق دستبرد علمى محسوب گرديد:
(1) استفاده از نوشته ها، عقايد يا تصاوير ديگران، (2) عدم ارجاع به 
1 Academic Ethics
2 Academic Misconduct
3 Fabrication
4 Falsification
5 Lorenzo Valla
6 US Office of Research Integrity
7 Committee On Publication Ethics
8 National Institute of Health (NIH)
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ــردبيران معتقد بودند كه اين اتفاق حداقل  متخلفين بودند. اكثر س
سالى يكبار رخ مي دهد و بيش از 20% سردبيران اعالم كردند كه 
ــنامه هيچ گاه در مجله آنها  ــورد از 16 مورد موجود در پرسش 12 م

رخ نداده است [9.]
2-3- سبب شناسى

ــتفاده از فناورى اينترنت را از  ــيارى از صاحبنظران سهولت اس بس
اصلى ترين عوامل بروز پديده دستبرد علمى و رشد رو به گسترش 
ــگرف بر  ــد. پيدايش و ظهور فناورى اينترنت اثرى ش ــى دانن آن م
ــازمان دهى، دستيابى و انتشار اطالعات داشته  روش هاى ايجاد، س
ــت [10.] در عصر اينترنت نسخه برداري كار ديگران به آسانى  اس
كليك كردن و جابه جا كردن موس روى چند پارگراف است[11]. 
ــت كه در  ــاورى اينترنت اولين عاملى اس ــتفاده از فن ــهولت اس س
ــود [12]. استفاده نا به  ــناخته مى ش افزايش تخلف علمى مقصر ش
جا از فناورى اينترنت معموال آگاهانه صورت مى گيرد. اما مواردى 
ــد. اين موارد معموال براى  ــات علمى ناآگاهانه رخ مى دهن از تخلف
ــان نيست  ــى، زبان مادرى ش افرادى پيش مى آيند كه زبان انگليس
ــر كنند. بنا به  ــى مقاالت خود را منتش اما مجبورند به زبان انگليس
گفته هاروى ماركوويچ1 رئيس كميته اخالق نشر اين افراد معموال 
ــى من خيلى ضعيف است، ترجيح دادم كه  مى گويند كه " انگليس
ــتفاده كنم."  ــبت به من ارشدتر است اس ــى كه نس از واژگان كس
ــت [11].  ــل از اينكه كار آنها نقض قانون مالكيت معنوى اس غاف
ــان داده كه 85% موارد تخلف  ــوتا نش ــگاه مينه س مطالعات دانش
ــواردى رخ داده كه زبان مادرى  ــگاهيان در م علمى در ميان دانش
ــان انگليسى نبوده است. اين بدين معنى نيست كه غيرانگليسى  ش
ــتند بلكه بدين معناست كه مشخص كردن  زبانان قابل اعتماد نيس
ــته هاى اين افراد بواسطه تغييرات شديد در  دستبرد علمى در نوش
ــان تر است [10]. از  ــتور زبان آس آهنگ كالم، انتخاب لغات يا دس
ــيارى از پژوهشگران تصديق  چنين موارد غير عمد كه بگذريم بس
ــر كار مى كنند. رقابت در  ــى كنند كه امروزه در محيطى رقابتى ت م
ــتغال، استخدام، ترفيع و غيره  ــى، اش دريافت كمك هزينه پژوهش
باعث شده كه برخى بدنبال راه هاى ميانبر براى پيشرفت بگردند و 

به عبارت ديگر بخواهند يك شبه ره صدساله بروند [13]. 
2-4- آسيب ها

ــئله ديگرى كه در زمينه دستبرد علمى بايد بدان توجه داشت  مس
اين است كه اين تخلف چه تبعات و عواقبى مى تواند در بر داشته 
1 Harvey Markovitch

ــت؟ در هر جامعه علمى رسم  ــد و مشكل تا چه حد جدى اس باش
ــت كه نويسندگان منابع مورد استفاده را ارجاع مى دهند  بر اين اس
ــاى قبلى و فعلى مقاله  ــگر با ذكر كاره و بدين ترتيب هر پژوهش
ــه كار علمى اعتبار و تعهد  ــه علم جاى مى دهد و ب ــود را در بدن خ
ــد [14]. دستبردهاى علمى جرائمى بدون قربانى نيستند،  مى بخش
علم تخريب مى شود، زمان، انرژى و بودجه تحقيقات كه عمدتا از 
ــوند به هدر مى روند، در  ــق ماليات و منابع خيريه تامين مى ش طري
ــكى بيماران رنج مى كشند و گاهى به عنوان  زمينه تحقيقات پزش
ــتقيم اين جرم مى ميرند [1،7،13]. دستبرد علمى تقلبى  نتيجه مس
ــت كه كار ديگران را كم ارزش مى كند و يك برترى ناعادالنه  اس
ــاس تعداد مقاالت چاپ  ــى آورد [10]. امروزه وقتى براس بوجود م
ــود ارتكاب دستبرد  ــت و اضافه حقوق داده مى ش ــده ترفيع، پس ش

علمى وسوسه انگيز خواهد بود [15].

3- اشكال مختلف دستبردهاى علمى
اشكال مختلف دستبرد علمى به طرق مختلف قابل انجام مى باشد 

كه در ادامه به بررسى اين روش ها پرداخته مى شود:
الف- برش و چسباندن

ــتبرد علمى برش و  ــكل دس ــايد قديمى ترين و ابتدايى ترين ش ش
ــد كه دقيقا جمالتى از يك مقاله با حداقل تغييرات  چسباندن باش
ــود. حتى در صورت  ــته ديگرى بدون ذكر منبع ديده مى ش در نوش
ــد، بايد حتما آن را در  ــر منبع اگر عين جمله اى را نقل مى كني ذك

گيومه قرار دهيد. به مثال زير توجه كنيد:
ــمندى را به بزرگى  ــيارى از مردم تصور مى كنند آنچه دانش " بس
ــت، حال آنكه در اشتباهند، منش و  ــاند نبوغ و استعداد اوس مى رس

شخصيت است كه دانشمندى را به بزرگى مى رساند. " 
آلبرت انيشتين

ــد و به گوينده  ــتفاده نمى ش اگر در نگارش اين جمله از گيومه اس
ــود خواننده تصور كند كه اين جمله  ــاره نمى گرديد ممكن ب آن اش
ــوب  ــت و اين فريفتن ديگران محس ــنده اين مقاله اس از آن نويس
ــه خود متهم به  ــت ك ــى اس مى گرديد. البته اين جمله، جمله كس
ــاب خود تحت  ــر بركنيز2 در كت ــت. كريستوف ــرد علمى اس دستب
ــارق اصالح ناپذير" به بيان مستنداتى  ــتين، س عنوان "آلبرت انيش
ــتين كار اصلى او نيست و قبال  ــبيت انيش مى پردازد كه فرضيه نس
ــط دانشمندانى ديگر بيان شده است. [22] به هر حال در نقل  توس
2 Christopher Jon Bjerknes
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ــريات درباره نحوه ارجاع دادن و حداكثر  ــتورالعمل نش قول به دس
ــول كنيد توجه كنيد چون  ــالت و كلماتى كه مى توانيد نقل ق جم
ــا محدوديت هايى در اين زمينه وجود دارد. تجاوز از اين حدود  غالب
ــوب مى شود چون هر مولفى مالك عبارات و  دستبرد علمى محس
ــت. هر فردى براى استناد به كارهاى ديگران  نوشته هاى خود اس
ــخصى خود استفاده كند و ذكر منبع  بايد از جمله بندى و واژگان ش

فراموش نشود [10 و 16].
ب- نقل بيان1 

ــتور زبان  ــگردهايى از قبيل تغيير در دس ــتبرد با ش در اين نوع دس
جمالت اصلى وام گرفته شده، استفاده از لغاتى با همان معنا، تغيير 
در ترتيب جمالت اصلى يا بيان همان معنا با واژگانى ديگر تالش 
ــرى متفاوت به خواننده  ــود همان مفهوم و ايده ولى با ظاه مى ش
ــود. اين همان كارى است كه در قسمت قبل خوانندگان  معرفى ش
ــارق  ــدند با اين تفاوت كه در اين مورد س ــويق ش به انجام آن تش

علمى منبع مورد استفاده را ذكر نمى كند [16]. 
ج- عـدم ذكـر منبـع در مـواردى كه دانـش عمومى2 

محسوب نمى شود. 
ــته تخصصى به رشته ديگر متفاوت  البته دانش عمومى از يك رش

است. براى روشن شدن مطلب به جمالت زير توجه كنيد:
ــترده اى از پروتئين هاى  ــته بزرگ و گس ــال هاى يونى دس (1) كان
ــار يون ها از خالل غشاهاى بيولوژيك را  ــايى هستند كه انتش غش

تسهيل مى كنند. 
(2)وجود كانال هاى يونى در غشا نقش مهمى در ايجاد و گشترش 

پتانسيل عمل در سلول هاى تحريك پذير دارد.
ــين كانال سديمى وابسته به ولتاژ را بلوك مى  (3) سم تترودوكس

كند. 
جمله اول نياز به ارائه منبع ندارد، جمله دوم هم مى تواند بدون ذكر 
ــود على الخصوص وقتى كه در مجله اى تخصصى  ــته ش منبع نوش
ــته مى شود كه غالب مخاطبان اطالعات پايه رشته را  مطلبى نگاش
ــوم نياز به ذكر منبع دارد چون اطالعات عمومى  دارند. اما جمله س
ــات افراد  ــه گيرى حاصل تحقيق ــود و اين نتيج ــوب نمى ش محس
ديگرى مى باشند و عدم ارائه منبع دستبرد علمى تلقى خواهد شد.

د- دستبرد به خود
به مواردى اطالق مى شود كه نويسنده از بخش مهمى از كارهاى 
1 Paraphrasing
2 Common Knowledge

ــتفاده  ــيار اندك در كار جديد خود اس قبلى خود، عينا يا با تغيير بس
ــد؛ مثال از داده ها،  ــاره بكن ــد بدون اينكه به مقاله قبلى خود اش كن
ــتفاده كرده باشد. اين  ــكال يا تصاوير مقاالت قبلى اس جداول، اش
ــود عالوه براينكه مشكالت  عمل كه چاپ مجدد هم ناميده مى ش
اخالقى دارد اگر حق طبع و نشر مقاله به ناشر آن منتقل شده باشد، 
ــكل قانونى نيز در پى خواهد داشت[17]. تشخيص دستبرد به  مش
ــيار دشوار است زيرا استفاده از كارهاى قبلى تا حدى  خود غالبا بس
ــد[18]. شكل ديگرى از دستبرد به خود اين است كه  مجاز مى باش
ــج حاصل از يك مطالعه بزرگ كه مى تواند در يك مقاله چاپ  نتاي
شود، در دو يا چند مقاله كوچك تر چاپ گردد. اين نوع دستبرد به 
خود تحت عنوان "برش زدن ژامبون"3 معروف است. اگر مقاله اى 
ــته باشد مى توان  50 % بيش از يك مقاله معمولى اطالعات داش
ــا اين وجود هر مقاله بايد  ــت، ب آن را به دو مقاله كوچك تر شكس

سوال مشخص و متفاوتى را جواب دهد [5].
هـ- چاپ مجدد

ــاهده گرديد يكى از اشكال چاپ  همان طور كه در بخش قبل مش
ــت كه متن يا داده هاى يك مقاله با مقاله ديگرى از  مجدد اين اس
ــانى داشته باشد بدون اينكه ارجاع متقابل4  همان نويسنده هم پوش
ــته باشد. به اين ترتيب دو مقاله فرضيات، داده ها،  كامل وجود داش
بحث و نتيجه گيرى هاى مشابه ممكن است داشته باشند. اين نوع 
دستبرد علمى الگوهاى ديگرى را نيز ممكن است شامل شود[5]، 
ــد و تنها  ــان باش ــال نمونه مورد مطالعه و خروجى مطالعه يكس مث
تفاوت دو مقاله در عنوان مقاله يا ترتيب نام نويسندگان باشد[15]، 
ــگرى نتيجه تحقيقات خود را درمجالت بيوفيزيك  يا مثال پژوهش
ــرطان هم حائز  چاپ كند و در ضمن يافته او در زمينه تحقيقات س
ــه خود را در مجالت  ــگر نمى تواند مقال ــد، اين پژوهش اهميت باش
ــر كند. البته گاها پيش مى  ــرطان هم منتش مرتبط با تحقيقات س
ــى در چندين مجله و به چند زبان مختلف  ــد كه مقاله اى بداليل آي
ــاره  ــت مقاالت مى توان به مرجع 19 اش چاپ مى گردد. از اين دس
ــيع در چندين مجله و به چندين زبان  كرد كه به خاطر كاربرد وس
ــت. در اين موارد نويسنده قصد خود از  مختلف به چاپ رسيده اس
ــردبير در  ــد و س ــردبير مجله مى نويس چاپ مجدد مقاله را براى س
صورت صالحديد با چاپ مجدد آن موافقت مى كند، ولى هيچ گونه 
پنهان كارى در اين ارتباط صورت نمى پذيرد. امروزه پژوهش ها از 
3 Salami slicing/ Salami science
4 Cross Reference
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شكل انفرادى خارج شده و كارهاى گروهى رواج يافته اند. مواردى 
ــابه با  ــير داده هاى مش پيش مى آيد كه همكارانى در آناليز و تفس
ــكان وجود دارد كه  ــالف نظر دارند در اين صورت اين ام هم اخت
ــود.  ــان در دو مقاله چاپ ش دو نظر متفاوت بر روى داده هاى يكس
ــات دولتى هدايت مى  ــط موسس در تحقيقات بزرگ ملى كه توس
شوند و گروه هاى متفاوت بر روى موضوعات يكسان كار مى كنند 
ــده توسط هر يك از گروه ها چاپ مجدد محسوب  مقاالت چاپ ش
نمى  گردد [5]. يكى ديگر از اشكال چاپ مجدد ترجمه يك مقاله 
ــت. نويسنده ممكن است مقاله اى را  از يك زبان به زبان ديگر اس
ــى يا فرانسوى است به زبان انگليسى ترجمه و به  كه به زبان روس
ــام خود چاپ كند، [14] يا حتى مقاله خود را در مجله ديگرى به  ن
ــد. ميخاييل كراس1 مصاحبه اى با ماركوويچ،  زبانى ديگر چاپ كن
ــت [11] ماركوويچ در اين  ــر داشته اس رييس كميته اخالق در نش
مصاحبه به موردى اشاره مى كند كه زمانى كه او به عنوان سردبير 
ــرده مقاله اى در آن  ــارى هاى كودكان كار مى ك ــيو بيم مجله آرش
ــده  ــد كه قبال دريك مجله آفريقايى چاپ ش مجله به چاپ مى رس
ــورهاى پيشرفته اى چون آلمان  بود. چنين انحرافاتى حتى در كش
ــان مى دهند 20% مقاالت انتشار  ــده است. آمارها نش هم ديده ش
ــان در مجالت غير آلمانى  ــكى عمومى آلم يافته در مجالت پزش

زبان هم چاپ شده اند [5]. 
و- نقل قول مستتر2 
به مثال زير توجه كنيد:

ــردبيران  ــتبرد علمى در دهه اخير نگرانى هاى زيادى براى س دس
مجالت ايجاد كرده است [16-5]3.

هر حقيقت يا ادعايى به يك مرجع خاص نياز دارد. در مثال باال در 
صورتى كه تمام مقاالت مربوط به اين مطلب باشند اشكالى بوجود 
نمى آيد اما وقتى تعداد مراجع از حد قابل قبولى مى گذرد اين شك 
ــود كه آيا نويسنده تمام اين مقاالت را خوانده است يا  ايجاد مى ش
ــتبرد  ــتتر مى نامند و از موارد دس نه. چنين موردى را نقل قول مس

علمى محسوب مى شود [14].
ز- ارائه مرجع غلط، دست دوم4 يا حذف برخى مراجع

عبارت زير را در نظر بگيريد:
1 Michael Cross
2 Blanket Reference

٣ اين مراجع ممكن است حاوى چنين مطلبى نباشند اين ارجاع صرفا مثالى 
براى روشن شدن مورد ب مى باشد.

4 Second Generation references

كانال هاى يونى در آزادسازى انسولين از سلول هاى بتاى پانكراس 
نقش كليدى دارند.

ــده مطالبى كامال بر خالف  اگر مرجعى كه براى اين جمله ذكر ش
ــته  ــد يا اصال ادعايى درباره اين مطلب نداش اين جمله موجود باش
باشد، حاكى از اين است كه نويسنده قصد فريفتن خواننده را داشته 
ــت و دستبرد علمى محسوب مى شود. [14]  و چنين عملى جرم اس
ــر وجود خارجى ندارد5 نيز در  ــتباه يا لينكى كه ديگ دادن لينك اش

اين طبقه بندى قرار مى گيرد. 
براى آشنايى با مراجع دست دوم به مثال زير توجه كنيد:

ــف سارق علمى6 است و از مراجع نويسنده  فرض كنيد نويسنده ال
ــنده ج  ــنده ب كارش را به كار نويس ــتفاده مى كند و نويس ب اس
ارجاع داده است. نويسنده الف بدون چك كردن كار نويسنده ج به 
سادگى از كار نويسنده ب وام مى گيرد و كارش را به كار نويسنده 
ــود كه  ج ارجاع مى دهد. چنين مواردى معموال زمانى برمال مى ش
ــد و نويسنده ج اصال چنين  ــنده ب اشكال داشته باش ارجاع نويس
ــتباه چاپى در  ــد يا يك اش موردى را در مقاله اش عنوان نكرده باش

كمال صداقت تكرار شود [14].
ــز داده هايش  ــزار غير مجانى براى آنالي ــردى از يك نرم اف اگر ف
ــزار در آناليز داده ها  ــه از اين نرم اف ــد صرفا ذكر اينك ــتفاده كن اس
ــده كفايت نمى كند. بايد نام برنامه نويس يا هر شخص  استفاده ش
حقيقى يا حقوقى ديگرى كه منافع معنوى اين برنامه تحت تملك 
ــود؛ چون هم بحث مالكيت معنوى است و هم اگر  اوست، ذكر ش
در آينده اشكاالتى در برنامه يافت شد متوجه مالك معنوى برنامه 
خواهد بود نه فردى كه صرفا كاربر بوده است. البته ذكر نام مالك 
معنوى برنامه هايى كه محتواى مقاله را تحت تاثير قرار نمى دهند 
ضرورى نيست؛ مثال در تدوين مقاله از يك برنامه پردازشگر متنى 
ــتفاده از كدهاى برنامه نويسى،  ــد [14]، اما اس ــتفاده شده باش اس
الگوريتم ها يا توابع بدون ذكر منبع تخلف محسوب مى شود [16].

ح- استفاده از اساليدها براى نمايش داده هاى موجود 
در متون علمى بدون ذكر منبع.

معموال منبع مورد استفاده در گوشه سمت راست و پايين هر اساليد 
نوشته مى شود و عدم ذكر منبع به منزله دستبرد علمى است [14].

5 Expired link
6 Plagiarist
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ط- چشـم پوشـى از ذكر نام فردى كـه قبل از داورى 
مقاله را نقد مى كند

ــندگان مقاالت ترجيح مى دهند قبل از آنكه كارشان   معموال نويس
ــرد ديگرى كه در زمينه  ــتند از ف را براى داورى به مجله اى بفرس
ــت بخواهند كه مقاله شان را مورد  ــته شده صاحبنظر اس مقاله نوش
نقد و بررسى قرار بدهد و گاها" هم از ايده ها و جمله بندى اين فرد 
ــتفاده مى كنند ولى پس از آنكه مقاله چاپ مى شود نامى از  هم اس
ــود. اين هم  ــكر و قدردانى ديده نمى ش اين فرد حتى در بخش تش
ــت كه معموال از آن چشم پوشى مى شود  ــتبرد علمى اس نوعى دس

.[14]
ى- دستبرد هنرمندانه 

ــانه اى متفاوتى مثال  ــت كه كار ديگران با شكل رس ــيوه اى اس ش
تصويرى، صوتى يا راديويى ارائه مى شود [16].

4- روش هاى رديابى
قبل از آنكه رايانه و اينترنت به شناسايى دستبردهاى علمى كمك 
ــدگان مجالت نقش عمده اى در  ــردبيران، داوران و خوانن كنند، س
ــتند. آسيم كورجك1 از متخصين زايمان  ــناسايى اين موارد داش ش
ــرز2 در سال 2004 در بررسى نظامند  ــى است. يان چالم در كرواس
ــى اپيدورال در  ــتفاده از بى حس مقاالتى كه در دهه 90 درباره اس
ــده بود به اين نتيجه رسيد كه در مقاله اى از آسيم  زايمان چاپ ش
ــده بود، بيش  ــكى يوگسالوى3 چاپ ش كورجك كه در مجله پزش
ــى از متن و برخى داده ها با مقاله ديگرى كه به آن ارجاعى  از نيم
ــان بريتانيا4 (با  ــل در مجله زنان و زايم ــده و سه سال قب داده نش
ــده بود، يكسان است. بدين ترتيب  ــندگانى متفاوت) چاپ ش نويس
ــط صاحبنظران و متخصصين هر رشته مى  مرورهاى نظامند توس
ــايى موارد اين چنينى كمك كند [4]. اما همان طور  تواند به شناس
ــتبرد علمى  ــه در پيدايش معضل دس ــاورى اينترنت و رايان كه فن
ــت، در رديابى و شناسايى آن هم بسيار  ــهمى به سزا داشته اس س
كمك كرده است [11]. به عبارت ديگر چون چاقويى دو دم عمل 
كرده است. در مقايسه اى كه بين موارد رديابى شده دستبرد علمى 
توسط انسان و نرم افزار صورت گرفت مشخص شد كه انسان تنها 
1 Asim Kurjak
2 Iain Chalmers
3 Acta Medica Iugoslavia
4 Obstetrics & Gynecology of British Common 
Wealth

ــتبرد علمى بوده است اما نرم  ــايى 3% از موارد دس قادر به شناس
افزارها توانسته اند تا 13% از موارد دستبرد را كشف كنند [8]. نرم 
افزارهاى متعددى وجود دارند كه برخى به صورت تجارى و برخى 
ديگر به صورت مجانى در دسترس هستند و مى توانند موارد تشابه 
ــتجوى  ــان دهند. با يك جس بين يك مقاله و كارهاى قبلى را نش
ساده در اينترنت با فهرستي از موتورهاى جستجو مواجه مى شويد 
ــه از بسيارى از آنها مانند كپى تركر5، پالژيم6، اى-تى بالست7،  ك
ــى تركر نرم افزارى است كه براى  ــت8، و... مجانى هستند. كپ وس
ــته ها طراحى شده است. منبع9  رديابى دستبرد علمى ادبى در نوش
اين نرم افزار كه در اصل يك پروژه دانشجويى بوده است باز است 
ــان مى توانند جهت ارتقاى اين برنامه كدهايى را به  و برنامه نويس
آن اضافه كنند. با استفاده از اين نرم افزار مى توان فايلى را با چند 
فايل ديگر يا حتى پايگاه داده هاى شخصى خودتان مقايسه كنيد. 
ــتبرد علمى- ادبى كه به صورت مجانى  ــر منابع رديابى دس از ديگ
ــترس مى باشد وبگاه پالژيم است. در اين وبگاه  در اينترنت در دس
ــتفاده از موتور  ــى توانيد متن مورد نظر را بارگذارى كرده و با اس م
ــتجوى ياهو هم پوشانى با منابع مجانى موجود در شبكه و نيز  جس

اخبار را بررسى كنيد.
يكى ديگر از منابع مجانى رديابى دستبردهاى علمى- ادبى موتور 
جستجوى اى-تى بالست است كه مركز بيوانفورماتيك ويرجينيا10 
ــرده است. اى-تى بالست  ــگاه تگزاس11 آن را طراحى ك در دانش
همانند ساير نرم افزارهاى بالست كه براى تعيين ميزان مشابهت 
دو يا چند توالى پروتئينى يا نوكلئوتيدى بكار گرفته مى شوند متن 
بارگذارى شده را با مقاالت موجود در مدالين مقايسه مى كند. اين 
ــگاه دژاوو12 از آن براى بررسى مقاالت  همان ابزارى است كه پاي
ــى  ــده در مدالين13 استفاده مى كند. در پايگاه دژاوو بخش نمايه ش
ــوان موارد احتمالى دستبرد  ــات14 وجود دارد كه مى ت به نام گزارش
ــى بيشتر گزارش كرد يا به موارد گزارش شده  علمى را براى بررس

5 Copy Tracker, http://copytracker.ec-lille.fr/
6 Plagium, http://www.plagium.com/
7 eTBLAST, etest.vbi.vt.edu/etblast3
8 VAST, http://www.vast.com/
9 Source
10 Virginia Bioinformatics Institute
11 Texas University
12 Déjà Vu, http://spore.vbi.vt.edu/dejavu/
13 MEDLINE, http://www.nlm.nih.gov/databases/
14 Report
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ــه نام مرورگر1 با  ــش ديگرى از اين وبگاه ب ــراض كرد. در بخ اعت
ــود كه در آن  ــك بر روى ورودى ها2 صفحه جديدى باز مى ش كلي
ليست مقاالتى كه براى بررسى دستبرد علمى گزارش شده اند قرار 
ــخصات مقاله اصلى در ستون مقاله قبلى3  دارد. در اين صفحه مش
ــون مقاله بعدى4 آورده  ــه اى كه دستبرد علمى است در ست و مقال
ــابه، ميزان مشابهت  ــود. پس از بررسى در ستون نسبت تش مى ش
ــا كليك كردن بر  ــود. ب ــه صورت درصدى ارائه مى ش ــه ب دو مقال
ــماره شناسايى هر مقاله كه در اولين ستون درج شده است  روى ش
صفحه ديگرى باز مى شود كه اطالعات مربوط به آن ورودى را در 
برمى گيرد. در اين صفحه نتيجه بررسى توسط نرم افزار به صورت 
ــود و درضمن در بخش توضيحات5 نظر  ــابه ارائه مى ش درصد تش
ــود. در بخش جزئيات با كليك بر روى  ــى داوران آورده مى ش نهاي
"تشابهات" بخش هايى كه در دو مقاله مشابه هستند به رنگ آبى 
ــر روى "اختالفات" بخش هايى كه  ــود و با كليك ب درآورده مى ش
ــود.  ــند به رنگ صورتى درآورده مى ش در دو مقاله متفاوت مي باش
ــوى پايگاه دژاوو مجرم شناخته مى شوند معموال  مقاالتى كه از س
از سوى مجله اى كه آن را چاپ كرده است نيز مسترد6 مى شوند. 
ــه با خدمات هاى تجارى، خدمات مجانى معموال قادر به  در مقايس
ــتند. از جمله اين خدمات تجارى مى  ــتجوى محدودترى هس جس
توان به برنامه هاى ترن ايت اين7 و آى-تنتيكيت8 از شركت آى-

ــال 2007 اين برنامه ها به طور مجانى  ــاره كرد. تا س پاراديگم9 اش
ــترس بودند ولى از سپتامبر سال 2007 دسترسى به آنها به  در دس
ــت [11]. در حال حاضر با پرداخت  صورت رايگان امكان پذير نيس
ــات آى-تنتيكيت  ــا 50 دالر مى توانيد از خدم ــه اى معادل ب هزين
ــتبرد علمى در پيش نويس مقاله  جهت بررسى موارد احتمالى دس
استفاده كنيد. آى-تنتيكيت پس از بررسى گزارشى ارسال مى كند 
ــان مى دهد. پس از اعمال  ــابه با منابع موجود را نش كه ميزان تش
ــى بيشتر وجود دارد. با  ــال مجدد براى بررس اصالحات امكان ارس
ــال اين  پرداخت 50 دالر اوليه مى توانيد تا 5 باردر بازه زمانى 1 س

فرآيند را تكرار كنيد.
1 Browser
2 Enteries
3 Earlier Article
4 Later Article
5 Comments
6 Retract
7 Turnitin, http://www.turnitin.com
8 iThenticate, http://www.ithenticate.com/
9 iParadigm, http://www.iparadigms.com/

 در سال 1994 سازمان ناشرين آمريكا10 به دنبال فراساختارى بود 
ــبكه اينترنت را  ــار در ش كه بتواند دو هدف را تامين كند هم انتش
ــترش بدهد و هم مالكيت معنوى را حفظ كند. اين خواسته در  گس
نهايت منجر به تعريف پروژه شناسه ديجيتال11 گرديد. تكميل اين 
ــال  ــگاه كتاب فرانكفورت در اكتبر س پروژه و معرفى آن در نمايش
1999 سبب شد كه ناشرين پيشتاز سازمانى مستقل به نام سازمان 
ــكيل دهند. به اين ترتيب اولين  ــرين12 تش ارتباط بين المللى ناش
سرويس پيوند دهنده مراجع در ژوئن 2000 به نام كراس رفرانس 
ــت  ــد. در كراس رفرانس متن كامل مقاالت موجود نيس متولد ش
بلكه به هر مقاله يك شناسه ديجيتال داده شده كه در پايگاه داده 
ــر مقاله، مقاله با اين شناسه نشان دار13 شده است. به اين  اى ناش
ــتمى بوجود آمد كه هر پژوهشگر با كليك بر روى هر  ترتيب سيس
يك از مراجع مى تواند به مقاله اصلى دست يابد. كراس رفرانس14 
و آى-پاراديگم يك برنامه چترى به نام كراس چك15 براى تعيين 
ــر مقاله را با پايگاه داده اى  ــت مقاالت طراحى كرده اند كه ه اصال
مقايسه مى كند كه مقاالت 8 ناشر بزرگ و منابع مجانى موجود در 

شبكه را در برمى گيرد [8]. 
ــرويس مجهز  ــيارى از مجالت معتبر دنيا امروزه به اين س كه بس
شده اند و قادر به بررسى هم پوشانى مقاله اى با ساير مقاالت قبل 

و بعد از چاپ مى باشند. 
ــت كه تمام نرم افزارهايى كه در اين زمينه وجود  ــايان ذكر اس ش
دارند على رغم كارآيى فوق العاده مبناى تصميم گيرى درباره اينكه 
ــند. مثال در پايگاه دژاوو  ــنده اى مجرم است يا خير، نمى باش نويس
ــى با اى-تى بالست حداقل دو گروه مقاله مورد نظر  پس از بررس
ــت موارد مشابه بين دو مقاله را  ــى مى كنند اى- تى بالس را بررس
ــه رنگ آبى در مى آورد. و در بخش توضيحات16 نظر تيم بررسى  ب

كننده نوشته مى شود. 
اشكال اصلى سيستم هاى بازيابى اطالعات اين است كه تنها قادر 
به شناسايى مواردى هستند كه مشابهت زيادى بين دو مقاله وجود 
ــخصى مقاله اى را  ــد ولى اگر به قول آقاى فوده " ش ــته باش داش
ــتفاده از آن  بخواند، محتواى آن را به طور كامل درك كند و با اس
10 Associations of American Publishers (AAP)
11 Digital Object Identifier (DOI)
12 Publishers International Linking Association (PILA)
13 Tagged
14 CrossRef, http://www.crossref.org/
15 CossCheck, http://www.crossref.org/crosscheck.html
16 Commented
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ــاختار لغوى  ــد، مقاله اى كه به عمد از س ايده مقاله اى جديد بنويس
ــتورى مقاله قبل پيروى نمى كند" [3] اين سيستم ها قادر به  و دس
ــت كه نقش داوران خبره  رديابى آن نخواهند بود. در اين موارد اس
ــود. داورانى كه از اين سيستم هاى بازيابى به عنوان  پر رنگ مى ش

ابزارى كمكى سود خواهند جست. 

5- واكنش ها و برخوردها 
ــبت به تخلف دستبرد علمى بسيار  واكنش كشورهاى مختلف نس

متفاوت است. به دو نمونه زير توجه كنيد:
ــه داده سازى در  ــال 2006 متهم ب ــان سودبو1 در س ج  (1)
ــتروئيدى و  ــى گرديد كه اثر داروهاى ضد التهابى غير اس پژوهش
ــى مى كرد. او نتايج اين  ــرطان دهان را بررس ــك ابتال به س ريس
ــه اى در مجله النست2 به چاپ  ــه ظاهر پژوهش را در قالب مقال ب
رسانده بود. در آن زمان او در بيمارستان راديوم نروژ3 مشغول بكار 
بود. با مطرح شدن اين اتهام بيمارستان كميته اى را مامور بررسى 
ــال گذشته اين فرد كرد. نتايج اين بررسى  بر روى تحقيقات 10 س
ــواهدى دال بر داده سازى و تحريف داده ها در تز دوره دكتراى  ش
ــد دولت نروژ  ــان داد. برخورد با چنين موردى باعث ش اين فرد نش
ــمى دولتى براى قضاوت و داورى براى موارد تخلف  يك مقام رس

علمى منصوب كند [4].
ــر بياوريد. او در  ــيم كورجك را به خاط ــان مورد آس هم  (2)
ــالوى به عهده داشت  ــت مركزى را در يوگس اوايل دهه 90 رياس
كه در زمينه اولتراسونوگرافى فعاليت مى كرد. اين مركز بنا بود كه 
ــك كنفرانس بين المللى  ــت جهانى4 ي با همكارى سازمان بهداش
برگزار كند. زمانى كه يان چالمرز از سوى مقامات دانشگاه زاگرب5 
ــازمان بهداشت  ــبى نمى بيند، يافته هاى خود را به س برخورد مناس
ــازمان بهداشت جهانى از حمايت مالى  جهانى گزارش مى كند. س
ــود، دبيرخانه6  ــزارى كنفرانس صرفنظر نم ــت برگ اين مركز جه
ــيم كورجك  ــگاه زاگرب به ژنو انتقال يافت و آس كنفرانس از دانش
به مدت 1 سال از مديريت آن مركز بركنار شد [20]. اما در مقابل 
ــت و رئيس دانشگاه زاگرب همه مسئله را  وزير علوم، وزير بهداش

1 John Sudbo
2 Lancet
3 Norwegian Radium Hospital
4 World health Organization (WHO)
5 Medical University of Zagreb
6 Editorial Board

ــتند تا آسيم كورجك به دوره بازنشستگى رسيد  مسكوت نگه داش
ــالوى (كه در آن زمان به مجله  ــكى يوگس و حتى دفتر مجله پزش
ــكى كروات ها تغيير نام داده بود) به اين دليل كه در مصاحبه  پزش
ــايل دانشكده پزشكى و از جمله  ــردبير اين مجله درباره مس اى س
ــيم كورجك مطالبى را مطرح كرده بود، مورد حمله قرار گرفت  آس

و در نهايت اين مجله پزشكى بسته شد [21]. 
اين دو مثال دو جبهه گيرى كامال متفاوت از دو كشور در برابر موارد 
ــده تخلف علمى را نشان مى دهد. مرجع رسمى بررسى  گزارش ش
ــورهاى مختلف هم متفاوت است. در  كننده تخلفات علمى در كش
ــطح يك موسسه براى گزارش  ــورها كميته هايى در س بعضى كش
ــك كميته ملى براى  ــف وجود دارد و در برخى ديگر ي ــوارد تخل م
مقابله با اين تخلفات موجود است. اما هيچ ساختار حقيقت يابى كه 
ــر از مرزهاى بين المللى برود و براى برخورد با تخلفات علمى  فرات
سياست هاى يكنواختى را در تمام دنيا اعمال كند وجود ندارد [4].

ــوم اروپا8، در جامعه  ــدى7، از روساى بنياد عل ــه عقيده يان هالي  ب
ــود،  جرايم متعددى وجود دارد كه با آنها كامال جدى برخورد مى ش
دستبرد علمى هم چون ساير جرايم بايد مجازات داشته باشد [4]. 
ــدار، كار اجبارى،  ــى از ابزارهايى نظير هش ــگاه هاى آمريكاي دانش
ــاوره، گذراندن واحدهاى درسى بيشتر، توبيخ رسمى، تعليق و  مش
ــتفاده مى كنند. در ميان دانشكده هاى اروپايى بنظر  نهايتا اخراج اس
مى رسد دانشگاه هاى بريتانيايى بهترين برنامه را داشته باشند. اين 
ــايت هاى خود دارند  ــگاه ها غالبا يك راهنماى آن الين در س دانش
ــتبرد  ــتم آى-تنتيكيت براى رديابى موارد دس و در ضمن به سيس

علمى مجهزند [16].

- سخن آخر
ــت كه رديابى و ريشه  ــتبرد علمى خطرناك ترين ويروسى اس دس
كنى آن بسيار دشوار است [4]. هر كسى كه مرتكب آن شده باشد، 
ــتاد باشد و چه دانشجو، و به هر ميزانى كه اين كار را انجام  چه اس
داده باشد تماميت علم را تهديد كرده است. اعتماد سرمايه اى است 
كه سال ها زمان نياز دارد كه ساخته شود ولى در چشم بر هم زدنى 
ــايد هرگز دوباره ساخته نشود. در كشور ما عدم  از بين مى رود و ش
ــايد بيش از هر عامل ديگرى زمينه ساز بروز اين مسئله  آگاهى ش
ــجو قبل از آنكه در هر شكلى از فرآيند پژوهش  ــت. دانش بوده اس
7 Ian Holiday
8 European Science Foundation
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ــى گرفته تا  ــود، از پروژه هاى پايان ترم دوره هاى كارشناس وارد ش
ــاله هاى دكترا، بايد بداند و آموزش ببيند كه در مسير پژوهش  رس
ــعار "يا مرگ يا چاپ"1 نبايد به  ــام چه كارهايى مجاز است. ش انج
ــود [6]. دستبرد علمى  ــعار "سرقت كن و چاپ كن"2 تبديل ش ش
ــته باشد على الخصوص  مانند هر تخلف ديگرى بايد مجازات داش
كه افرادى مرتكب آن مى شوند كه از تحصيالت باالترى نسبت به 
افراد معمول جامعه برخوردارند. تدوين قوانينى براى برخورد محكم 
ــمى كه موراد احتمالى تخلف را  با متخلفين و ايجاد يك مرجع رس

بررسى كرده و حكم صادر كند، كامال ضرورى است. 
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