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يافتهها :بر اساس يافتههای مطالعه 14 ،مورد مصداق سرقت علمی شناسايی شد کـه شـامـل

پژوهش ،سرقت علمی ،اخالق در
پژوهش

سرقت از خود ،سرقت علمی موزاييکی ،داده سازی ،فريبکاری يا دروغ پردازی ،سرقت استعاره-
ای ،نادرستی در نام نويسندگان ،سرقت سبک استدالل ،انتشارات همپوشان ،سرقت تـرجـمـه و
ت يير زبان ،سرقت ايده ،کپی و پيست ،سرقت علمی ساختاری ،سرقت علمی عمـدی و سـرقـت
علمی ير عمدی میباشد 25 .نرم افزار پيشرو در قلمروی شناسايی سرقت علمی وجود دارد.

نويسنده مسئول

بحث و نتیجهگیری :با توجه به يافتههای مطالعه حاضر ،توصيه میگردد مسئولين با برگزاری

 Email:کارگاه های آموزشی ،ضمن ترويج فرهن
افزارهای شناسايی آن همت گمارند.
مقدمه
در گذشته معموال هر عملی از اين دست ،ميان قشر فرهيختگان
ر می داد و دود آن نيز تنها به چشم خودشان می رفـت؛ امـا
امروزه با پديدارشدن نهادی به نام دانشگاه که مسئوليت تربيـت
علمی و اخالقی نسل تحصيل کرده و متخصص را به عهده دارد،
ديگر ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمیمانـد و در
واقع هرنوع چشمپوشی از اين عمل بـه خصـوص در عـرصـه
دانشگاهی ،چه بسا نتايجی هولناک در پی داشته باشد ( .)1بـا
اين وجود ،در سالهای اخير در گفتمان رايج در نهادهای علمی
کشور همواره سخن از سرقت علمی مطرح است؛ دال بر اين ادعا
بررسی برخی از پژوهشیهای داخل کشور نشان میدهد رعايت
اخالق پژوهشی در دانشگاهها وضعيت مناسبی نـدارد و سـو
رفتارها و سرقت های علمی گزارش شده است ( )3-2کـلـمـه
دستبرد علمی ( )Plagiarismاز کـلـمـه ( )Plagariusبـه
معنای آدم ربا ،ارتگر ،گمراهکننده و دزد ادبی گرفته شده است
(  )4بنا بر تعريف کميته مشورتی بهداشت عـمـومـی در بـاب
سرقت علمی( ،سرقت ،جعل و تحريف هدفدار دادههـا ،روش-
های اجرای پژوهش يا تحليل دادهها ،تفسير لط تعـمـدی در
ارائه پيشنهاد ،اجرا ،ارائه گزارش يا مرور را میتوان اصلیتـريـن
عناصر سو رفتار و تقلب در پژوهش دانست که از آن به عنـوان
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اخالق پژوهشی به معرفی و نحـوه اسـتـفـاده از نـرم-

زهر اخالق پژوهشی ياد شده است ( .)5از دستبرد عـلـمـی در
متون متعدد ،تقسيمبندیها و تعاريف گوناگونی ارائه شده است
که به برخی از اين دسته بندیها اشاره میشود؛  ) 1کپی کردن
کلمه به کلمه متن؛  ) 2تفسير کردن (بيان يک ايده با کـلـمـات
متفاوت ،ت يير دستور زبان ،استفاده از کلمات مترادف برای بيان
يک محتوا) بدون ارجاع؛  ) 3ت يير کلمات همراه با حف ساختار
جمله از يک متن بدون استناد دادن به آن؛  ) 4سرقت عـلـمـی
ترجمه شده (ترجمه بين زبانی و استفاده از ترجمه بدون ارجاع
به متن اصلی)؛  ) 5سرقت علمی هنری (ارائه يک اثر در قـالـب
رسانههای متفاوت مثل متن ،تصوير و صدا)؛  ) 6سرقـت ايـده؛
استفاده از ايدهها و مطالبی که دانش عمومی هستند ،سـرقـت
علمی محسوب نمی شود به طور مثال قانون جاذبه .سرقت ايـده
بکر شخص و عدم ارجاع به آن است که سرقت محسوب میشود
 ) 7سرقت کدهای برنامهنويسی (استفاده و بهکارگيری کدهـا و
الگوريتمهای برنامه نويسی بدون ارجاع يا اجـازه)؛  ) 8نـقـل
جمله ای از شخصی بدون گذراندن آن در عالمت نقل قـول يـا
استفاده ناصحيح از عالئم نقل قول؛  ) 3ارائه اطالعات ناصحيح از
يک منبع؛  )13کپی کردن کلمات و ايدههای فـراوان از يـک
منبع به گونه ای که قسمت اعظمی از اثر شما را تشکيل دهـد،
خواه به آن استناد داده باشيد يا خير؛  )11تحريف و دستکـاری
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دادهها و عوامل تاثيرگذار بر فعاليتهای دستبرد علمی در بـيـن
جامعه دانشگاهيان ( .) 6لذا هدف از اين مطالعه بررسی مطالعات
همسو داخلی و خارجی جهت دسته بندی مصـاديـق سـرقـت
علمی و متناظر با آن ارائه پيشروترين نرم افزارهای شنـاسـايـی
اين مصاديق می باشد يادآوری می شود اين دستهبندی توسط

مولفان انجام شده است و در هر مصداق ممکن است زيرمصداق
ها و يا حتی مصاديق ديگری نيز برای سرقت علمی در مـنـابـع
ديگر يافت شود و يا اينکه برخی از مصاديق برشمرده شـده در
اين مقاله را ذيل يک مصداق کلیتر قرار داده باشند اما آنچه که
در اين کندوکاو تحليل می شود موارد ذيل می باشد ؛ مصاديق
شناسايی شده در شکل ( )1آورده شده است:

شکل  -1مصاديق سرقت علمی (منبع يافتههای پ وهش)

روش کار
اين جستار يک مرور روايتی است .در بخش مصاديـق سـرقـت
علمی جامعه اين جستار را مطالعات گزينش شـدهای در ايـن
قلمرو تشکيل می دهند .از اين رو مقاالت اين قلـمـرو در بـازه
زمانی ( )1337-1384و ( )2314-2333با کـلـيـد واژههـای:
سرقت علمی ،اخالق پژوهشی ،سو رفـتـارهـای پـژوهشـی و

پالژياريسم در پايگاه های اطالعاتی؛ مگيران ،انسانی ،نـورمـگـز،
 Sage ،Science direct ،Google Scholarجسـتـجـو
شدند .در بخش شناسايی نرم افزارها نيز اين جستجو در سايـت
ها و وبالگها صورت گرفت لذا پس از کندکاو در پايـگـاههـا و
خوانش متن مقاالت از بين  53مقاله در نهايت  33مقاله تحليل
شد.
شکل -2فرايند جستجو و گزينش مقاالت
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يافتهها
در بخش نخست به مصاديق سرقت علمی پرداخته مـیشـود و
پس از آن نرم افزارهای شناسايی سرقت علمی ارائه میگردد؛
) 1سرقت از خود؛ اين نوع سرقت که به آن علمربايی از خود نيز
گفته می شود آن است که نويسنده بخش زيادی از اثر منـتـشـر
شده پيشين خود را در اثر جديدش به کار میبرد بدون اينـکـه
به اثر قبلی خود ارجاع دهد .چرا که در صورت ارجـاع ،جـديـد
نبودن اثر فعلی اش روشن خواهد شد و بدين ترتيب مـرتـکـب
سرقت از اثر قبلی خود میشود منابع در پايان هر مصداق بـه
معنای ارائه گزاره يکسان نيست بلکه بدين معناست که هـمـه
نويسندگان سرقت از خود را به عنوان يکی از مصداق سـرقـت
علمی مهم برشمرده اند لذا برای ديگر مصدايق اين مقاله نـيـز
همين قاعده ارجاع دهی می باشد ()14-7
) 2سرقت علمی موزاييکی؛ زمانی که نويسنده در ارائه کلمات و
گويهها ناتوان باشد و از کلمات يا عبارات و يا پاراگرافهای منبع
ديگری استفاده کند بدون اينکه به متن اصلی ارجاع دهد .مثـال
وقتی نويسندگان کلمـات و جمالت را از منبع اصــلـی قـر
میگيرند و نتايج حاصل از خود در پايان میآورند و مطالب را به
خود نسبت میدهند ( .)17 ،16 ،15 ،3در برخی از منابع از آن
به عنوان سرقت وصله ای نيز ياد شده اسـت کـه از بـرش و
چسباندن نگاشتههای ديگران ،نتيجه جديدی را میآفريند
) 3دادهسازی؛ دادهسازی و جعل داده آشکارترين و برجستهترين
نمونه سو رفتار علمی میباشد .جعل داده میتـوانـد ،شـامـل:
ساختن ،گزارش انتخابی و فريبدهنده يافته ها ،حذف داده
کـه
معروف ترين نوع جعل ،وانمودکردن عدم يکپارچگی در ديـگـر
نادرست سوق میدهد که اين مس له ممکن است در تحقيقات و
کارهای بالينی نتايج مضری برای بيماران داشته باشد()18
 )4فريبکاری يا دروغ پردازی؛ آنچه دروغپردازی را به عـنـوان
دسته مستقلی در نظر پژوهشگر مجزا ساخت ،بحث هـدف در
مورد نتايج پژوهش است .در دسته بنـدیهـای گـونـاگـون از
دستبرد علمی ،به نظر میرسد دروغ پردازی و فـريـبکـاری از
لحاظ معنايی به يکديگر نزديک هستند .بر اين اساس ،دسـتـه
سومی که در اين جا در نظر گرفته میشود ،مجموعه اعـمـالـی
است که با ارائه اطالعات لط ،به گمراه سـاخـتـن مـخـاطـب
پرداخته شده
( .)23 ،13اين امر زمانی ر میدهد که يک متن
از مقاله ای کپی شود و سپس تالش زيادی برای مخفی کـردن
نسخه اصلی آن صورت گيرد ،لذا ممکن است واژهها بـا هـدف
ت يير مفهومی حذف يا اضافه شوند و بدون ارجاع به متن اصلی
انـجام شـود (.)21
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  0شماره بيست و سوم 0سال هفتم 0تابستان38

)5سرقت استعارهای؛ استعاره ها برای ايجاد يک توضيح واضح تر
از ايده برای خواننده به کار برده میشود .به سـخـنـی ديـگـر،
توضيح ساده ای از هدف يا فرايند انجام کار اسـت .در واقـع،
استعاره ها بخش مهمی از سبک خالق نويسندگان اسـت لـذا
نويسندگان اگر از استعاره خالقانه از ديگران استفاده کنند بدون
ارجاع به آن دچار اين نوع سرقت علمی شده اند .از ايـن رو
نويسنده به تلفيق ايده و نظرات خود با نظرات نويسندگان اصلی
بدون ارجاع میپردازند ( )3،22در برخی از مطالعات سرقـت
استعارهای را بهکارگرفتن استعاره يا اصطالح ابداع شده تـوسـط
فردی ديگری بدون ارجاع به منبع اصلی آن دانستهاند ()7
 ) 6نادرستی در نام نويسندگان؛ برخی معتقـدنـد کـه پـديـده
نويسنده افتخاری يکی ديگر از مصاديق سرقت عـلـمـی اسـت.
نويسنده افتخاری به کسی گفته میشود که علـی ر ـم عـدم
مشارکت در مراحل مختلف يک پروژه تحقيقی نام او از بـاب
احترام و سپاسگذاری در کنار نام نويسندگان اصلی قرار میگيرد
و يا به شکل نويسنده مهمان و اجباری که در منبع اشاره شـده
بدان پرداخته شده است ( .) 7در واقع ،مصاديق اين پديده که از
آن با عنوان چائوشوسکويی شدن علوم ايـران يـاد مـیکـنـد،
متاسفانه در کشور ما ،چه به صورت شفاهی و ير رسمی و چـه
به صورت کتبی و مستند ،کم گزارش نشده است .البته سـنـت
باجخواهی محدود به جوامع علمی ايران نمیشود ،همانطور کـه
به کاربردن لف چائوشوسکو در مورد چنين مواردی داللت می-
کند ( ،) 23با توجه به گوناگونی مصاديق اشاره کننده بـه ايـن
مورد آنچه که به عنوان پديده واحد سرقت علمی در اين قسمت
انگاشته میشود نادرستی در نام نويسندگان است
 ) 7سرقت سبک استدالل؛ هنگامی که يک مقاله مطالعه شود و
از استباط نويسنده در مقاله خود استفاده کنند حتی اگر هـيـچ
يک از کلمات و پاراگراف ها دقيقا در مقاله منبع مشابه نبـاشـد
نوعی سرقت علمی است از اين رو آنچه که در اينجا سرقت تلقی
می شود الگوگيری از سبک استدالل و نگارشی نويسنده اصـلـی
بدون ارجاع دهی به آن میباشد ()23
 ) 8انتشارات همپوشان؛ مسائل مربوط به انتشارات همپوشان را
می توان به چهار مقوله تقسيم کرد :ارسال مکرر ،انتشار مـکـرر،
انتشار زايد ،انتشارات همنيا0همنژاد ( .)18در جدول ( )1مصاديق
مربوط به انتشارات همپوشان آمده است؛
 ) 3سرقت ترجمه و ت يير زبان؛ ترجمه بسان راهبردی است کـه
می تواند نتايج را در ميان طيف گسترده ای از مخـاطـبـان بـه
اشتراک بگذارد .زمانی که نويسنده اصلی به طور کامل ترجمه را
با ذکر مترجمان آن بياورد مشکلی وجود ندارد اما برخی اوقـات
پژوهشگران کارهای ترجمه را بدون ارجاع به نگارندگان اصـلـی
آن منتشر میکنند ( )24در واقع ،وقتی يک متن از يـک زبـان
ديگر ( البا انگليسی) گرفته و ترجمه شود ،يا به صورت دستـی
يا با کمک يک سيستم ترجمه اتوماتيک شود بدون اينکه منبـع
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اصلی مورد استفاده قرار گيرد ()25
 )13سرقت ايده :چناچنه يک ايده نوآورانه يا راه حـل تـازهای
توسط نويسنده ديگری از يک منبع ديگر بدون استـنـاد آورده
شود در واقع با آوردن ادعای ساختگی مرتکب سرقت عـلـمـی
شده است ،در حالی که نگارنده آن ايده يا راه حل زمان زيـادی
را صرف شناسايی ايده و ارائه راه حل کرده است ( )25در دسته

بندی ديگر اين مصداق چنين آمده است که استفاده از مطالـب
يرمجازی که در طی يک فرايند محرمانه به دست آمده است و
آن را حتی شامل ايدههای می دانند که در راهروی کنفرانسهـا
يا جلسات بين افراد به اشتراک گذاشته میشود و نـويسـنـده
بدون به دست آوردن تاييـد صاحب ايده از آن استفاده میکنـد
()26 ،21

جدول -1مصاديق مربوط به انتشارات همپوشان ()18
از نظر اخالقی پسنديده نيست که نويسنده مقالهای واحد يا مقاالتی را که نظر موضوعی شباهت بسياری به هم دارند،
برای بيش از يک مجله در زمان يکسان ارسال کند

ارسال مکرر

انتشار مکرر به عنوان انتشار مقالهای در نظر گرفته می شود که با مقاله منتشر شده قبلی در جای ديگر ،يکسان يا
دارای همپوشانی چشمگيری باشد .به عبارت ديگر هرگاه بخشی از يک اثر منتشر شده يا کل آن ،دوباره و به عنوان
اثر جديد منتشر شود ،نشر مکرر ر داده است.

انتشار مکرر

آوردن همان جداول و مرور متونی که در گذشته منتشر شده بدون اشاره به منبع اول انتشار زايد گفته می شود .اين
مورد زمانی اتفاق می افتد که دو يا چند مقاله از داده های مشابهی استفاده کنند بدون وجود ارجاع متقابل بين آنها

انتشار زايد

ا لب نتايج مطالعه يک پژوهشگر می تواند به مقالههای بسياری تقسيم شود که ممکن است ،يا درنظر گرفتن تعداد
انتشارات آنها ،انتشارات ساالمی نيز گفته میشود .نويسنده بنا به داليلی ممکن است ترجيح دهد تا نتايج يک پژوهش
را به بخش های مختلف تقسيم کرده و چاپ کند چنين اقدامی در اصطالح قطعه قطعه کردن میگويند .اين عمل
نيز ير اخالقی است به خاطر اينکه مدرک علمی را تکه تکه میکند و برای خوانندگان مفيد نيست

انتشارات
هم نيا0هم
نژاد

 ) 11برداشتن و الحاق () copy/paste؛ استفاده گسـتـرده از
رايانه و اينترنت منجر به افزايش موارد سو رفـتـار ،بـه ويـژه
سرقت علمی شده است .چراکه اکثر مطالب منتشر شده در حال
حاضر با يک کليک در اينترنت به راحتی در دسترس هستند و
کپی و چسباندن اجازه می دهد تا متنهای گسترده ای با تالش
بسيار کم توسط فرد کپی و تکرار شود ()28 ،27
 ) 12سرقت علمی ساختاری؛ با توجه به ايده شخـص ديـگـری
زنجيره ای از استدالل ها انتخاب و از نقل قول و يا حتی پانويس
های آنها بدون ارجاع استفاده شده به عنوان سـرقـت عـلـمـی
ساختاری شناخته میشود تشخيص اين نوع سرقت علمی بسيار
دشوار است چراکه بايد هر دو متن مورد خوانش قرار گيرند تـا

نشان داده شود چه چيزی بدون ارجاع برگرفته شده است ()23
 ) 13سرقت علمی عمدی؛ درخواست خريد و يا استـقـرا يـا
برش -کپی به طور جزئی يا کامل بدون ارجاع به نويسنده اصلی
منجر به سرقت ادبی عمدی میشود ( )33 ،13 ،16در برخـی
از منابع از آن به عنوان سرقت علمی مستقيم نيـز يـاد شـده
است
 ) 14سرقت علمی ير عمدی؛ با استفاده منابع ديـگـری و بـا
تکرار گفتار اشتباه و يا استناد نادرست کار در واقع اشـاره بـه
سرقت علمی يرعمدی دارد ( ) 33 ،16اين نوع سرقت علمـی
نيز در پاره ای از مطالعات به عنوان سرقت يرمستقيم يا سرقت
اتفاقی در نظر گرفته شده است

جدول  -2نرم افزارهای شناسايی سرقت علمی
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رديف

نرم افزار

وي گی نرم افزار

1

Dupli
Checker

اين نرم افزار يکی از بهترين نرم افزارهای اسکنر سرقت علمی است و به راحتی می تواند متن و محتوا را
به صورت رايگان بررسی کند )(https://www.duplichecker.com

2

Copyleaks

.موتور های جستجو پيشرفته در بيش از  63تريليون صفحه را داراست و پشتيبانی فايل در فرمت های
txt ،html ،pdf ،docرا داراست.
()https://copyleaks.com/

3

Plagramme

ويژگی های اين نرم افزار سرقت علمی شامل؛  )1پشتيبانی از چند زبان؛  )2تشخيص کارکترهای
جايگزين؛  )3دانلود گزارش؛  )4اد ام از طريق -Moodle LMS Plugin API
()www.plagramme.com
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نرم افزار

وي گی نرم افزار

4

PaperRater

ابزار جستجو آنالين سند است که هر فايل ورودی را در زمان واقعی  2407تجزيه و تحليل می کند اين
جستجو شامل چک کردن گرامر ،چک کردن امال ،اصالح آنالين و همچنين امکان تشخيص سرقت ادبی
می باشد)https://www.paperrater.com/( .

5

PlagTracker

نرم افزار تشخيص سرقت ادبی آنالين است که در متون به جستجو برای تشخيص تشابهات می پردازد اين
نرم افزار در سال  2311توسط Devellarراه اندازی شد.
()www.plagtracker.com

6

Quetext

نرم افزاری برای کشف سرقت ادبی است که منابع مشابه را از منابع اينترنتی و کتاب های التين احصا
می کند اما توانايی شناسايی متون را از مقاالت مجالت ندارد
)(https://www.quetext.com

7

Viper

اسکنر رايگان ،دقيق برای شناخت سرقت علمی است .بسيار ساده و کاربردی برای دانشجويان ،استادان و
دانشگاهيان است که ميليون ها منبع را برای بررسی سرقت علمی مورد کنکاش قرار می دهد .اين منابع
شامل :مقاالت ،پايان نامه ها و وبالگ ها می باشد )(www.scanmyessay.com

8

Copyscape

نرم افزار تشخيص سرقت علمی آنالين است که محتوای مشابه را در وبگاهای ديگر بررسی می کند .اين
نرم افزار در سال  2334توسط ( )Indigo Stream Technologiesراه اندازی شد (https://
)www.copyscape.com

3

Plagiarisma

اين نرم افزار تشخيص سرقت علمی قابل کاربست در ويندوز ،اندرويد ،بلک بری ،مودل و وب می باشد و
تشخيص دهنده نقض کپی رايت در مقاالت پژوهشی می باشد .اين نرم افزار از گوگل ،ياهو پشنيبانی می
کند و فقط چند دقيقه طول خواهد کشيد تا سند خود را بررسی کنيد)plagiarisma.net( .

13

Unicheck

نرم افزار سرقت علمی ساده و کاربردی است که ويژگی های آن شامل؛ جستجوی دقيق ،ارائه گزارش
جامع ،کارايی مناسب(https://unicheck.com) -

11

Turnitin

يکی از نرم افزارهای تشخيص سرقت علمی مبتنی بر اينترنت است که از سال  1337راه اندازی شد .اين
نرم افزار پس از جستجوی متن وارد شده شباهت های آن را با ديگر محتوا مشخص می سازد و به ارتقا
سطح کيفی پژوهش ها کمک می کند(https://www.turnitin.com) .

12

Ephorus

نرم افزار سرقت علمی مورد استفاده در بسياری از دانشگاه هاست .موارد مورد کاوش؛ منابع اينترنتی،
مقاالت ژورنال ها و کتب )(https://www.ephorus.com

13

Doccop

اين نرم افزار همبستگی (شباهت) و مطابقت بين اسناد را در قالب فرمت های پی دی اف و ورد را نشان
می دهد)https://doccop.com.cutestat.com( .

14

AntiPlagiari
st

فايل را در قالب فرمت های  ،PDFفايل های  HTMLو فرمت های پردازش متن های متعدد پشتيبانی
می کند ،از جمله؛  Microsoft Wordو https://( -Word Perfect
)antiplagiarist.en.softonic.com

15

Safe Assign

توسط  Blackboardارائه شده است .اين نرم افزار به شناسايی محتوای يرواقعی (کپی شده) کمک می
کند
()https://www.blackboard.com/safeassign/index.html

16

Urkund

نرم افزار شناسايی سرقت علمی می باشد .هنگامی که متون به سرورها ارسال می شود اين نرم افزار متن
را بر اساس منبع تحليل می کند؛  )1موارد اينترنتی؛  )2نواد منتشر شده و  )3مواد يادگيرنده اين نرم فزار
نشان دهنده اين نکته است که چه مقدار از يک متن از منابع ديگر استخراج شده است.
)(https://www.urkund.com

17

Plagiarism
Detector

از ويژگی های آن سهولت استفاده می باشد از ديگر ويژگی های آن منابع داده های قدرتمند می باشد و
ويژگی سوم آن مقايسه اسناد با فرمت های گوناگون می باشد؛ ويژگی ديگر سرعت زياد در پردازش؛
پشتيبانی از فرمت های مختلف و پشتيبانی از نسخه های مختلف ويندوز می باشد (https://
)plagiarismdetector.net
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رديف

نرم افزار

وي گی نرم افزار

18

Copy Catch

اين نرم افزار بيشتر در سيستم آموزشی کشور انگلستان مورد استفاده قرار می گيرد .و متون جمع آوری
شده را از نظر تشابهات با يکديگر مقايسه می کند لذا کلماتی که در مقاله با کلمات مقاالت ديگر مشابه
است را تمييز می دهد(www.copy-catch.com) .

13

WCopyfind

نرم افزاری مبتنی بر ويندوز و منبع باز است که اسناد را مقايسه می کند و شباهت های آنها را در کلمات
و عبارات آنها گزارش می دهد ويژگی بارز آن رايگان و در دسترس بودن آن استhttps://) .
(plagiarism.bloomfieldmedia.com/software/wcopyfind

23

Copy
Tracker

يک نرم افزار کاربردی برای شناسايی سرقت علمی می باشد که از نظر کابردی بسيار ساده طراحی شده
است و توسط تيم  Ecole Centrale de Lillesبه بازار عرضه شده استhttps://( .
)copyleaks.com

21

Code Match

نرم افزار تشخيص سرقت علمی و منبع باز و رايگان است .ابزاری ساده برای پژوهشگران جهت تشخيص
سرقت های علمی در منابع و متون
)(https://www.code-match.io

22

Scribbr

ويژگی های آن شامل؛  )1دسترسی به پايگاه داده های علمی؛  )2سهولت استفاده؛  )3مورد اعتماد با
درصد باالی تشخيص؛  )4تشخيص درصد اقتباس از آثار ادبی همراه با ليست منابع؛ نقطه ضعف آن هزينه
باالی آن است
)(https://www.scribbr.com/plagiarism-checker

23

Compilatio

نرم افزار چک کننده سرقت علمی با کيفيت متوسط است لذا توانايی درصد بااليی از سرقت ادبی متون را
دارد و به سه دسته؛ مشابه هات ،شباهت های احتمالی و شباهت های تصادفی طبقه بندی می کند اما
توانايی اين را ندارد که تشخيص دهد که کدام بخش از سند شما به سرقت رفته است اين کار استنتاج
دقيق متون را دشوار می سازد(https://www.compilatio.net/en) .

24

BibMe

نرم افزار کشف سرقت علمی با سطح کيفی متوسط نقاط ضعف آن؛ پنج چک به قيمت  13دالر؛ اما درصد
سرقت علمی را بيان نمی کند(www.bibme.org) .

بحث و نتیجهگیری
با توجه به يافتههای مطالعه حاضر از يک سو ،بـا تـوجـه بـه
فرهن پژوهشی (پژوهشمحور) نهادينه شده در آموزش عالـی
کشور و عدم سيستم نظارتی موجب که عمال به رواج و گسترش
سرقت علمی در کشور منجر شده است و از سوی ديگر سرقـت
علمی به عنوان يک عمل يراخالقی باعث بیاعتباری عـلـم و
تخريب وجه علمی پژوهشگران جامعه و بـی اعـتـمـادی بـه
پژوهشگران ايرانی در سطح بين المللی میشود لـذا در ايـن
مطالعه نخست به تحليل مصاديق سرقت علمی پرداخته شد که
شامل؛ سرقت از خود ،سرقت علمی موزاييـکـی ،داده سـازی،
فريب کاری يا دروغ پردازی ،سرقت استعارهای ،نادرستی در نام
نويسندگان ،سرقت سبک استدالل ،انتشارات همپوشان ،سرقـت
ترجمه و ت يير زبان  ،سرقت ايده ،کپی و پيست ،سرقت علمـی
ساخـتاری ،سرقت علمی عمـدی ،سرقت علـمی ير عـمـــدی
می شد .آنچه که پيداست فراگيری اين آفت در نظام دانشگاهی
است .بنابراين شايد نتوان سرقت علمی را ريشهکن کرد ،اما تـا
حد بسياری میتوان از آن جلوگيری کرد ( .)31تعيين مجـازات
قانونی برای کسانی که مرتکب رفتار ير اخالقی سرقت علـمـی
میشوند از موثرترين راههای پيشگـيـری از گسـتـرش ايـن

64

ناهنجاری در عرصه پژوهش شمرده میشود .دانشگاهها و مجامع
علمی معتبر دنيا ،قوانين سختگيرانهای برای اين مـوضـوع در
نظر گرفته اند .آشکار شدن سرقت علمی در سطوح مـخـتـلـف،
موجب رسوايی و بی اعتباری کامل کسانی که دست به سـرقـت
علمی زده باشند خواهد شد .در دانشگاه ها و مـراکـز عـلـمـی
معموال کسانی که دست به سرقت علمی زده باشنـد يـا بـرای
مدتی تعليق می شوند با اين همه ،در کشور ما هنوز قوانـيـن و
مقررات بازدارنده ای برای مبارزه با اين ناهنـجـاری پـژوهشـی
تصويب نگرديده است و مجازات های مناسب برای خاطيان در
نظر گرفته نشده است ( .) 32از اين رو ،طراحی و توسـعـه نـرم
افزارهای تشخيص سرقت علمی می تواند کمک شـايـانـی بـه
داوران و ويراستاران در کنترل کيفيت و سرعت بخشی در آن ها
کند .استفاده از ابزار تشخيص سرقت علمی در نشريات عـلـمـی
باعث حف اعتبار آثار علمی منتشر شده می شود .ويژگـیهـای
جديد محملهای اطالعاتی و قابليت کپی و ارسال سريع آن هـا
نياز روز افزون به يک نرم افزار جامع و قابل اعتماد در زمـيـنـه
تشخيص سرقت علمی می باشد که با توجه به حجم روز افـزون
انتشار اطالعات ،شناسايی و رديابی سرقت علمی از عهده داوران
انسانی به تنهايی بر نمی آيد از اين رو نرم افـزارهـای زيـادی
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جهت تشخيص و رديابی علمی به وجود آمده اند که هر کدام با
توجه به روش های گوناگون شناسايی ،عملکردهـای تـقـريـبـا
متفاوتی دارند ( .) 6با توجه به ضرورت تشخيص نرم افزارهـا در
سرقت علمی و چالش های حاکم از ايـن دسـت در نـظـام
دانشگاهی ايران در بخش دوم اين مقاله ،به ارائه پيشروترين نرم
افزارهای تشخيص سرقت علمی پرداخته شد .چراکه ايـن نـرم
افزارها به عنوان ابزاری راهگشا برای تشخيص اين آفت محسوب
می شوند .پس از تشخيص ،آنچه که مهم انگاشته مـی شـود
مجازات اين سرقت است که براساس قانون مجـازات اسـالمـی
فصل پنجم ماده  ،523در رابطه با تعريف جعل آمده است :جعل
و تزوير عبارتند از ساختن نوشته ،يا سند يا ساختن مـهـر يـا
امضای اشخاص رسمی و ير رسمی ،قلم بردن ،الحاق يا محو ،يا
اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسـبـت بـه
تاريخ حقيقی يا الصاق نوشته ای به نوشته ديگر يا بکاربردن مهر
ديگری بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلـب .بـر
اساس قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هـنـرمـنـدان
مصوب  ،11011048ماده  1تعريف مولف چنين است :از نظر اين
قانون به مولف و مصنف و هنرمند (پديد آورنده) و به آنچه از راه
دانش يا هنر و يا ابتکار آنان پديد می آيد ،بدون در نظر گرفتـن
طريقه يا روشی که در بيان و ظهور و يا ايجاد آن به کار رفـتـه
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(اثر) اطالق می شود و بر اساس ماده  2آن اثرهای مورد حمايت
اين قانون به شرح زير می باشد؛  ) 1کتاب و رساله و جـزوه و
نمايشنامه و هرنوشته ديگر علمی و فنی و ادبی و هـنـری؛ )2
اثرفنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد؛  ) 3هـرگـونـه اثـر
مبتکرانه ديگر که از ترکيب چند اثر از اثرهای نامبرده در ايـن
فصل پديده آمده باشد و بر اساس ماده  23هرکسی تـمـام يـا
قسمتی از اثر ديگری را که مورد حمايت اين قانون است به نـام
خود يا به نام پديد آورنده ،بدون اجازه او يا عالما يا عامدا به نام
شخصی ديگری ير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه کنـد،
به حبس تاديبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .لـذا
در قانون هرگونه جعل ،ناپسند و مشمول مجازات قلمداد شده و
کپی برداری از اثر ديگران نيز مشمول مجازات هـای سـخـتـی
است .با عنايت به مفاد اين قانون و الهام گرفتـن از قـانـون و
مقررات انتظامی هيات علمی دانشگاه ها و موسـسـات آمـوزش
عالی و تحقيقاتی کشور مصوب  1364و همچنين قانون الـحـاق
دو بند به آن ماده  7که در جلسه هشتم بـهـمـن مـاه 1387
مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريـخ  1601101387بـه
تاييد شورای نگهبان رسيد ،سو رفتارهای پژوهشی بـر حسـب
شدت رده بندی شدند (.)33
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An introduction to the examples of scientific plagiarism and its identification soft-wares
Keykha A (MSc), Mohammadimehr M (PhD)*

Abstract
Background: Incr easing Immor ality and Plagiar ism in the countr y's higher education system
and the introduction of Plagiarism detection software.
Method: The pr esent study is a nar r ative r eview study. Ar ticles in Per sian and Latin r elated to
the use of scientific theft key words in databases were searched in the period 2003-2014. Of the 59
papers extracted after the review, 33 papers were analyzed.
Results: Based on the findings of the study, 14 cases of academic theft were identified, including
Self-plagiarism, Mosaic plagiarism, Data Plagiarism, Disguised Plagiarism, Metaphor plagiarism,
There are 25 leading software in the field of identity plagiarism.
Conclusion: Regar ding the findings of this study, it is r ecommended to per for m wor kshops,
promoting the culture of research ethics, and introduce and use the software to identify Plagiarism.
Key words: Resear ch, Plagiar ism, Ethics in r esear ch
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