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:مباحثی که در این کارگاه بحث خواهد شد

علمیسرقت(Plagiarism)

علمیسرقتانواع

علمیسرقتشناسایی

یابیمشابهتنتایجتفسیر

مشابهت یابیآفالینوآنالینخدماتازاستفاده



مقدمه

صحیحرفتارازنظامییااصولازایدسته:اخالقتعریف
شود؟رعایتانتشاردراخالقبایدچرا

هایدادهانتشارارزشمندفضایوشودمیداورانزمانوپژوهشمنابعرفتنهدرباعثاخالقرعایتعدم◼
.نداردنویسندهازغیرکسیبرایمنفعتیوکندمیمحدودترراعلمی

هایانسانبرمستقیماًآننتیجهکهچرادارد،دوچنداناهمیتیپزشکیانتشاراتومطالعاتدراخالقیمسایل◼
نتایجازاستفادهومقالهیکداوریتحقیق،گزارشواجراطولدراخالقیات.گذاردمیتأثیررنجحالدر

.دارداهمیتمقالهیک
استشدهرعایتصداقتاصلکهکندحاصلاطمیناننگارشمراحلتمامدربایدنویسندههر.

جهنتیباشد،گرفتهصورتسهویچهوعمدیچهسؤرفتار:توجه
واهدخصورتواحدیاستفادهآننتیجهازکهچرا.داردبردریکسانی
.گرفت



Ricahrd Van Noorden,  Nature (2011) 
summarizing

Wager & Williams. Journal Medical Ethics
Why and how do journals retract articles? 
An analysis of Medline retractions 1988–
2008

Carl Zimmer, NYTimes 
(2012)summarizing

Steen. Journal of Medical Ethics
Retractions in the scientific literature: is the 
incidence of research fraud increasing

نتایج عدم رعایت اخالق در پژوهش



سرقت علمی مقاالت سلب اعتبار شده در جهان و سهم 
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سؤرفتار پژوهشی

سازیداده(Fabrication)ارانتشیاذخیرهوهایافتهیادادهتولیدشامل

هاستآن

دادهتحریف(Falsification)یاابزارهاپژوهش،مواددستکاریشامل

کهستاایگونهبههایافتهیاهادادهحذفیاتغییرمختلف،فرایندهای

نباشندشدهانجامپژوهشنشانگرپژوهشهاییافته

علمیسرقت(Plagiarism)لماتکیاهایافتهفرایندها،ایده ها،ازاستفاده

.هاستآنبهاستناددادنبدوندیگران



انسجام متون علمی
آنفمختلبخش هایبینارتباطونوشتارمنطقیروال:درونیانسجام
استنادقطریازکهعلمیمتوننتایجبینهمخوانیوجود:بیرونیانسجام

.می شودفراهم



سرقت علمی

تصورکهیشکلبههاآنازاستفادهودیگرافرادمتنازهاییبخشایده،کردنتقلید

.دارداختصاصنویسندهخودبهشود

دادناستنادبدوندیگراننشدهمنتشروشدهمنتشرهایایدهازاستفاده

جدیدنویسندگانباکاملمقالهیکانتشار



(Plagiarism) سرقت ادبی

Chambers Dictionary:
اجخودشبرایومی دزددرادیگراننوشته هایوافکارکهدزدینوعی

.می زند
واژهازعلمیسرقتplagiariusاستشدهگرفتهدزدیدنمفهومبه.
؛می کنندرتفسیدیگرانمتنکردنکپیراعلمیسرقتمردم،ازبسیاری

تسرقواقعدر.شوددادهجلوهاهمیتکممفهوماینکهشدهباعثاین
،ازیداده سمثلمفاهیمیکناردرکهاستپژوهشیتخلفنوعیعلمی

قرارنمی گنجدعلمیچارچوبهایدرکهعملیهرودادهتحریف
.می گیرد



؟می گیردصورت سرقت علمی چرا 

وقتکمبود
شکستازترس
دانشنقص
دیگرانبرتأثیرگذاری
تنبلی
همکارانفشارورقابت
مقاالتانتشاربرایفشار
استناددهیمهارت هایدرنقص
انگلیسیزباندرکممهارت



سرقت علمیانواع 

کپی و پیست

هایی که بخشگرفتن متن و انجام تغییرات جزئی بدون دادن استناد به همه: سرقت پنهان
.از متون دیگر گرفته شده است

 ایترجمهسرقت علمی

کل متن زیاد با درصد کم که درمشابهت های: علمیمیکروسرقتکاری یا تکه تکه
ان که زبان مادریشمی شوداین موارد معموال شامل نویسندگانی . شده اندپراکنده 

.صحیح نیستندنقل قولانگلیسی نیست و قادر به 

 حتی یاقول هانقل ها، انتخاب گرفتن ایده، ترتیب بحث: ساختاریسرقت علمی
هاپانویس



(ادامه... ) سرقت علمیانواع 

 ه کار ببرای روشن کردن بحث یا ایدهاستعارات: استعاریسرقت علمی
یسنده های مهم سبک نوشتاری یک نوبنابراین استعاره از بخش. رودمی

هستند

 سط یا راه حل ارائه شده تونوآورانهکپی کردن ایده : ایدهسرقت علمی
اه حل نویسنده یک متن، در شرایطی که خود فرد قادر به ارائه ایده یا ر

.  نباشد

عیک مقاله بدون مطالعه این منابرنس هایرفاستفاده از : زدنمیانبر

استناد به مقاالت خیالی

 استفاده از اثر قدیمی برای خلق اثر جدید: شخصیسرقت علمی



(ادامه... ) سرقت علمیانواع 
جمالت،یسیبازنوومختلفمنابعازمحتواگرفتن:موزاییکیعلمیسرقت

بهنداداستنادبدونآنمانندوهامترادفازاستفادهوکلماتجاگذاری
اصلیمنابعیامنبع

مقالهنتشاراوشدهسابمیتمقاالتازاستفاده:تحریریههیئتعلمیسرقت
مقاالتاینمبنایبر
حالیدراینشده؛منتشراطالعاتازناآگاهی:غیرعمدیعلمیسرقت

.استنویسندهاولیهوظایفازموجودداده هایبررسیکهاست



(IEEE)سرقت علمیسطح بندی
کیازایعمدهبخشیامقالهیکنعلبهنعلاجازهبدونکپی:1سطح

(درصد50ازبیش)مقاله
(درصد50ازکمتر)مقالهیکازعمده ایبخشاجازهبدونکپی:2سطح
ملهجپاراگراف،حددرمقالهیکازبخش هاییاجازهبدونکپی:3سطح

اشکالیا
شدهسیبازنویصورتبهپاراگراف هایاصفحاتاجازهبدونکپی:4سطح

ناصحیح
کردنمشخصبدونمتنیکازعمده ایبخشاجازهباکپی:5سطح

گیومهازاستفادهباشدهکپیبخشدقیق



سرقت علمیمواد مشمول 
محتوای:

مقاالت◼
کتاب ها◼
وبالگ هاووبسایت ها◼
نشدهمنتشرپژوهش های◼
تصاویر◼
نمودارها◼
فیلم ها◼
◼...



سرقت علمیاجتناب از 

علمیسرقتاتهامازاجتنابنحوه:

استناددادن◼

استفادهموردمتنازبرداشتارائه◼

استنادراههمبهمستقیمقولنقلبرایگیومهازاستفاده◼



سرقت علمیشناسایی 

جستجوموتورهایازاستفاده
مثلمشابهت یابیخدماتازبهره گیری:

Online: Grammarly, ProWritingAid, Duplichecker,

Quetext, SmallSEO Tools, Paperrater, Copyleaks,

Copyscape, DMCA Scan, Plagiarismcheck.org,

Plagiarisma.net, Plagium, Plagtracker, WebConf

tool, Dustball, Wordpress-plugin, …

Offline: Plagiarism Checker X, Plagiarisma,
CopyLeaks, …



مشابهت یابیتفسیر نتایج 

تواندمیسرقت علمی، افزارهای شناسایی درصد باال در نرم
:نشانگر دو چیز باشد

نقل قول قابل توجه از یک متن1.

تر از منابع متعددکوتاههایقولنقلترکیبی از 2.



مشابهت یابیتفسیر نتایج 

مثال.دندارنیکساناهمیتمطالبتکرارنظرازمقاله،مختلفبخش های
اماستندهقبولقابلباالتردرصدهاروش شناسیونوشتارهامروربخشدر
مندنیازهمکمدرصدهایحتینتیجه گیریویژهبهوبحثبخشدر

.توجهند

مشابهتددرصرفتنباالباعثاصلیمتنکلماتآوردنوضعیفنقل قول
.می شود

بخشدرآن،برعالوه.دارندوجودرشتههردراستاندارداصطالحات
این.یستندنتغییرقابلکههستنداصطالحاتیوعباراتنیزروش شناسی

.گیرندقراربررسیموردتکبهتکبایدموارد



مشابهت یابیتفسیر نتایج 
حتماً بود،درصد20تا2اگراما.نیستمشکلیبود،درصد1تا40شاملامابود،درصد40مثالاگر1.

استبازنویسیحتیوبازبینینیازمند

کامل،متننیافتازپسوشودبررسیاست،شدهمعرفیهمانندعنوانبهکهمدرکیهرلینکاستالزم2.
researchمثلpreprintهایپایگاهدرکهشودچک square, university repositories,

arXivخیریاهستندآنمانندو.

شدهدادهمناسبارجاعاست،شدهاشارههمانندعنوانبهکهمنابعیبهآیا.شوندچکبایدمدرکمنابع3.
است؟

ازگیومهصحیحاستفاده4.

بحثبخشومقاالتایناما.دارندمقاالتسایربهنسبتبیشتریهمانندیدرمعموالًمروریمقاالت5.
.باشندنویسندهزبانازمستقیم،هایقولنقلورایاستالزمپژوهشی،مقاالت



کندبررسیزیرشرحبهراشدهرنگیبخشهربایدمحققان:
است؟شدهدادهاستناددرستیبهگیومهداخلمتونهمهبهآیا
؟شده اندمرتبطصحیحمنابعبهگیومه هاهمهآیا
هستیم؟متونازاستفادهبهمجازآیا
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