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چکیده
در موسسات تحقيقاتی که برای صداقت و درستی اهميت زیادی قائل هستند، دراختيار داشتِن تعریفی 
را که دانشگاهيان درباره  نکاتی  تمام  این مقاله  به خود« ضروری است.  از مقوله »دستبردعلمی  شفاف 
دستبردعلمی به خود مطرح کرده اند بررسی می کند و با در نظر گرفتِن پژوهش های انجام شده در مورد دیگر 
شکل های دستبرد علمی )مانند دستبرد علمی توسط دانشجویان(، مشخص می کند که نویسندگان در 
هنگام بازاستفاده از آثار پيشين خود در نگارش آثار جدید، کجا صحيح عمل می کنند و کجا بازاستفاده ی 
نادرست انجام داده اند. بر اساس تجربيات عملی نویسندگان در شناسایی دستبردعلمی به خود در محيط 
دانشگاهی چه از طریق تشخيص الکترونيک و چه با استفاده از تحليل دستی، مدلی ساده برای شناسایی 

دستبردعلمی به خود توسط دانشگاهيان ارائه شده است.
کلیدواژه ها: دستبرد علمی به خود، بازاستفاده از متن، تشخيص الکترونيک، ترن ایت این

مقدمه
درحالی که پژوهش های مهمی درباره دستبرد علمی توسط دانشجویان وجود دارد )بریتاگ 2005،2007؛ 
و  تومی  2005؛  مک کيب9  2008؛  رابيالرد8  و  هاوارد  1999؛  هاوارد7  2003؛  دلوین6  2003؛  کارول5 
همکاران10 2009( نویسندگاِن انگشت شماری، موضوع دستبرد علمی به خود را در بين دانشگاهيان بررسی 
نموده اند )بریتاگ و کاراپيت 2007آ؛ کلبرگ و کبورف11 2005؛ اسکانلون12 2007(. شاید دليلش این 

1دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟

نویسندگان: تریسی بریتاگ
                سعدیا محمود2

مترجمان: اميرحسين رجب زاده عصارها3 
             سعيده جهانگيری4
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است که این موضوع به عنوان خط قرمز درنظر گرفته می شود)گرین 2005(. همان طور که در جایی دیگر 
عنوان کرده ایم )بریتاگ و کاراپيت 2007آ( توافق نظِر مشخصی درباره آن عاملی که باعث می شود یک 
اثر به عنوان پژوهشی اصيل13 درنظر گرفته شود، وجود ندارد. در یک طرف افرادی قرار دارند که معتقدند 
در هنگام نگارِش اثری که به عنوان یک اثر »اصيل« ارائه می شود، استناد نکردن مولفان به آثار پيشين 
ارامی و همکاران14 )2008( عنوان  خودشان که پيش تر منتشر شده اند، فریب کارانه است. برای مثال، 
می کنند که انتشار دوگانه  )بازتوليد آثار پيشين »که در بخش های بحث و نتيجه مطالب مشابهی داشته 
باشند«( غير اخالقی است و عملی است که خطر از بين رفتن اعتماد جامعه به صداقت دانشگاه را در پی 
دارد. در طرف دیگر، افرادی هستند که معتقدند: »کاماًل قابل قبول است... که برای دو یا چند همایش 
مطلبی نوشته شود... و هم چنين دست کم تعدادی مقاله هم از آن استخراج شود« )نگاه کنيد به دانشگاه 
موناش15 2006، »استناد به اثر خود« برای تصاویر ویدئویی این دو نظر افراطی را بيان می کند(. کمتر 
پژوهشی تا کنون مشاهده شده که اذعان کرده باشد که تعداد زیادی از دانشگاهيان آثار منتشرشده ی 
پيشين خود را بدون استناد مناسب به اثر اصلی بازسازی می کنند. رهنمودها و توافق نامه هایی برای تمایز 
بخشيدن بين بازاستفاده ی قانونی از متن با بازاستفاده ی نادرست از متن )مطابق با آن چه در این مقاله 

نام گذاری کرده ایم: دستبرد علمی به خود( نياز است.
شاهد مناسب برای بازاستفاده ی صحیح از متن

هر زمان که صحبت از دستبرد علمی به خود پيش می آید، تعدادی دليل ثابت وجود دارد که دانشگاهيان 
مطرح می کنند تا نشان دهند  که چرا ممکن است بازاستفاده از متن در بعضی شرایط خاص کار درستی 
باشد16. برای مثال، حتی در موردی که یک نویسنده مقاله ی یکسانی را در یک روز به دو مجله ی متفاوت 
ارائه کرده است، شاید گفته شود که نویسنده می تواند در صورتی که دو مجله ی دریافت کننده ی مقاله، 
در دو رشته ی بسيار متفاوت باشند )و در نتيجه مخاطبان متفاوتی داشته باشند( و یا توصيه های سردبير 
یا داوران منجر به تغييرات عمده در نسخه نخست شوند، انتشار دوباره ی مقاله را توجيه کند. هم چنين 
ممکن است قابل قبول باشد که نویسنده ای اظهار کند که مقاله در هنگام ارائه، به مجله ای دیگر نيز ارائه 
شده است پس روشن است که عمدی، برای فریب  دادن سردبير درباره اصالت اثر وجود ندارد17. بدون این 
اظهار در ابتدا امکان دارد که مقاله برای انتشار در هر دو مجله پذیرفته شود. سپس نویسنده باید تعيين 
کند که بهتر است کدام مجله مقاله را منتشر کند، این در حالی است که زماِن دست کم یک سردبير و 

دو یا چند داور هدر شده است.
آیا اگر مقاله ای در دو مجله به صورت هم زمان یا پی درپی منتشر شود، دستبردبه خود18 رخ داده است؟ 
این کار شاید درحالتی که در هر دو مقاله جمله ای مانند »این مقاله هم چنين با عنوان "عنوان مقاله" 
در "عنوان مجله، شماره جلد، شماره ص" نيز منتشر شده است« آورده شود، قابل قبول باشد. این نوع 
اطالع رسانی پيش تر برای فرایند ارسال مقاله در تعداد زیادی از مجالت پزشکی با توجه به درصد نسبتاً 

 16. بحث مفصل درباره این موضوع در فهرست بحث انجمن جهانی سردبيران پزشکی
.قابل دسترسی است        
 17.  این رهنمودها با رهنمودهای ارائه شده توسط کميته بين المللی سردبيران مجالت پزشکی                       هم خوانی دارد و هم چنين

.توسط کميته اخخالق انتشارات                        توصيه شده اند
18در ترجمه ی حاضر، گاهی برای کوتاه تر شدن کالم از عبارت »دستبرد به خود« به جای عبارت »دستبرد علمی به خود« بهره گرفته شده است. 

مترجم.

)World Association of Medical Editors:
 WAME 2007(

)ICMJE 2008(
)COPE 2006(
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باالی انتشار مجدد در آن رشته )7/6درصد براساس بيان شين و پاالداگو19 2001( استفاده می شد. مجله 
انگليسی نيوانگلند تأکيد می کند که:

نویسندگان باید روبرداری هایی از تمام مقاله های منتشرشده یا هر نسخه ای که در دست آماده سازی یا 
ارائه شده به جای دیگر هستند و به نوعی به نسخه ی در دست بررسی مربوط می شوند را به سردبير 

تحویل دهند )کاسيرر و آنجل 1995(.
در هر صورت، مشخص است که ارائه مقاله یکسان به دو مجله متفاوت به نيت اصيل در نظر گرفته  شدِن 
هر دو اثر، قابل قبول نيست. این جا مسئله این نيست که مقاله دو بار منتشر شده است، بلکه مشکل 
این جاست که نویسند نّيِت فریب دادن )فریب دادِن سردبير، داوران، خوانندگان، و شاید در درازمدت، 
است که هر  داشته  اعطای گرنت(  و کميته های  بودجه گذاری  مانند سرپرستان، هيات  سرمایه گذارانی 
مقاله یک اثر اصيل است. بوسورت و اروین20 )2006( معتقدند در حالی که بازاستفاده ی نویسندگان از 
هر بخشی از اثِر دارای حق مولف شان، کاماًل قابل قبول است، »آن چه غير اخالقی است این عمل است 
که بازاستفاده از اثر شخصِی یک فرد، به گونه ای باشد که آن را اثری نو نشان دهند؛ در حالی که در واقع 

اثر نویی نيست« )ص 24(.
در حالی که عده ای معتقدند که ارائه دو مقاله ی بسيار مشابه به دو مجله ی متفاوت در زمان تقریباً یکسان 
یا پی درپی )با تغييرات حداقلی برای مثال در عنوان یا چکيده( کاری قابل قبول است، اما باز هم مسئله 
با نيِت نویسنده برای فریب کاری ارتباط پيدا می کند. برای پذیرفتنی بودِن این کار، نویسنده باید اذعان 
کند که مقاله در جای دیگر پذیرش گرفته است یا در نسخه ی منتشرشده از مقاله بيان کند که این مقاله 

هم چنين در مجله دیگری منتشر خواهد شد.
ارائه  فرایند  که  در صورتی  باشد.  آسان  فریب کاری  مسئله  با  مواجهه  که  می رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
به  و  شود  شروع  کرده  دریافت  زودتر  را  مقاله  که  مجله ای  آن  از  جداگانه،  مجله/رسانه ی  دو  به  مقاله 
از  پيچيده تر  موقعيت ها  این  این حال،  با  روشن می شود.   قضيه  پی گيری شود،  بعدی  رسانه ی  سمت 
پژوهش های  انتشار  در  اثر  اصالت  باشد. ضامن  پيگيری  قابل  راه حلی  از طریق چنين  که  آن هستند 
دانشگاهی کدام یک از این اشخاص حقيقی یا حقوقی هستند: نویسنده، سردبير، ناشر، داوران، ارزیاب ها 
)مثاًل حاميان مالی(، چارچوب های دولتی آموزش عالی یا موسسات فردی و تصميم گيرندگان این حوزه 
)برای مثال مدیران دانشگاه ها، کميته های ارتقاء، مدیر عملکرد، کميته های انتصاب( کدام یک مسئول اند؟ 
النگدون-نونر21)2008، ص2( معتقد است که حذف یک حلقه ی استنادی22، »نشان نویسندگان ناصادق« 
است. در هر حال، دیگر پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه دستبرد علمی دانشجویی، بر این باورند که 
مبارزه با دستبرد علمی امری چندجانبه است و دانشجو یک عنصر از فعاليتی پيچيده و وابسته به هم به 
شمار می رود )برای مثال مراجعه کنيد به ریس و امرسون23 2009؛ دیویس و دیگران24 2009(. ما نيز 
معتقدیم که جلوگيری از دستبرد به خود مسئوليتی است که از فرد نویسنده فراتر می رود، هرچند که در 

19. Schein and Paladagu 
20. Boisvert and Irwin
21. Langdon-Neuner
22. Omission of a clear cross-citation
23. Rees and Emerson
24. Davis et al.
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مرحله ی ارائه مقاله، این نویسنده است که باید مسئوليت اوليه را برای اصالت اثر و درستی آن از دیدگاه 
دانشگاه بر عهده بگيرد.

نرم افزار  با  به ویژه  مجدد،  یا  دوگانه  انتشارات  شناسایی  نمی شود.  ختم  همين جا  به  پيچيدگی  این  اما 
مطابقت متنی مانند ترن ایت این25 یا اتبالست26 تقریباً آسان است )ارامی و همکاران، 2007 و 2008(. 
تعيين بازاستفاده صحيح از متن، زمانی پيچيده تر می شود که نویسندگان در صدد تصحيح و ویرایش اثر 
منتشرشده ی خود هستند. اتفاق غيرمعمولی نيست که یک نویسنده مقاله ی به اصطالح »جدیدی« را با 
استفاده از داده های تجربه ای که پيش تر در یک مقاله ی منتشر شده تشریح و تحليل شده، به یک مجله 
اما تا 50درصد از متن ممکن است دقيقاً  ارائه دهد. مقاله ی جدید شاید حاوی اطالعات اصيلی باشد 
مشابه مقاله ی منتشرشده ی پيشين باشد. مسئله مورد مناقشه  این است که آیا ارائه ی یک نسخه از یک 
مقاله ی منتشرشده )که تا حد زیادی ویرایش  شده( به مجالت دیگر، تنها اگر جمله ای اقراری و صریح 
در مورد اثر منتشرشده پيشين آورده شود، قابل پذیرش است یا خير. اگر تحليل های جدید ارائه شده 
در مقاله ی جدید، منجر به توليد اثری اصيل می شود، این که 50درصد مقاله پيش تر منتشر شده است، 
دست کم نيازمند شکلی از اقرارنامه است، اگرچه استفاده از قرارداِد دانشگاهِی »عالمت نقل قول« نشان 

می دهند که واژگاِن درون عالمت از اثر دیگری برگرفته شده اند. 
است. دیگر  مناقشه ای  نویسندگان،  نوشته های خود  نقل  برای  قول  نقل  از عالمت  استفاده  اما موضوع 

دعوت  سنتی  قوانين  از  تبعيت  به  را  نویسندگان   )2008 النگدون-نونر  در  شده  نقل   1991( گریفين 
می کند: »حتی نقل قول های کوتاه از یک مقاله ی منتشرشده ی پيشين باید در عالمت نقل قول قرار 
بگيرند و به متن اصلی ارجاع داده شود.« روی27 )2006( در حالی که به صورت کلی با اهميت عالمت نقل 
قول موافق است، معتقد است که می توان راهبرد آزادانه تری برای بازاستفاده از متون بسيار فنی، مانند 

قسمت روش شناسی در یک مقاله ی علمی، به کار  گرفت.
جدای از مسئله ی عالمت نقل قول، 50درصد سهم بسيار باالیی است و بر اساس توصيه هایی که عموماً 
به دانشجویان ارائه می شود، در نظر ما، مولف اگر تالشی برای بازنویسی/بازاندیشی متون پيشين انجام 
ندهد، تا حدی تنبلی کرده است. حتی بخش های مرور متون و روش شناسی را می شود بهبود بخشيد و 
مطمئناً مولف باید این کار را برای اثِر »جدید« انجام دهد. این بار مشکل تبدیل می شود به این سؤال که 
چگونه تشخيص دهيم که این مسئله مربوط به درستی دانشگاهی است یا مربوط به تنبلی فکری می شود 
توجيه  فکری  تنبلی  دانشجویان،  علمی  دستبرد  مورد  در  نيستند(.  یکسان  این دو  که  است  )مشخص 
مناسبی برای استناد نادرست یا عدم استناد یا حذف عالمت نقل قول به  شمار نمی رود. باز هم، نيازمند 
تعيين درصد قابل قبولی از ميزان بازاستفاده از متن هستيم و متون اندکی در این مورد وجود دارند که 
راهنمایی واضح را انجام داده باشند. شاید رهنمودهای اثر ایرلند28 )2009( که به طور خاص از سوی 
برخی منتقدین رد شده است، در این زمينه سودمند باشد. ایرلند معتقد است یک مقاله برای این که 
از نو برای انتشار ارائه شود باید تمامی معيــارهای زیر رعایــت کند: »1-سواالت پژوهِش تصحيح شده 

25. Turnitin
26. eTBlast
27. Roig
28. Irland
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و جدیدی را ارائه دهد 2- از مباحث نظری جدیدی استفاده کند، و 3-از داده های اضافی یا جدید برای 
آزمون ارتباط های پيشنهادشده استفاده کند« )ایرلند 2009، ص100(.

ابهام دیگر درباره »دستبرد به خود« مربوط می شود به اقدام رایج )و اغلب مورد حمایِت( دانشگاهيان در 
ارائه ی یک مقاله در یک همایش و سپس گرفتن پذیرش برای انتشار همان مقاله در یک مجله. در نظر، 
ارائه چنين مقاله ای به یک مجله می تواند نسخه ی عمدتاً ویرایش شده ای از ارائه ی کنفرانسی آن به شمار 
رود )بنابر رهنمود های ایرلند( که از فرایند گران قيمِت داوری و بازخورد در همایش بهره مند شده است. 
امر غيررایجی هم نيست. کلبرگ و  بودن مقاالت همایش ها و مقاالت مجالت علمی  درهرحال مشابه 
کبورف )2005( انتشارات موجود در وب سایت های علوم رایانه  را از 50 دانشگاه در ایاالت متحده بررسی 
نمودند و شواهد قابل توجهی از دستبردبه خود به ویژه بين مقاالت همایش ها و مقاالت منتشرشده در 

مجالت یافتند.
بحثی وجود دارد مبتنی بر این که اقدام قانونی دانشگاهی شاید این باشد که مقاله همایش ها تنها در 
قالب خاصی قابل انتشار باشند: مثاًل در کتاب مجموعه مقاالت که تنها در اختيار نمایندگان همایش 
باشد. شاید به باور نویسندگان بازاستفاده از متن قانونی است چراکه وجود مقاله در مجالت، آن را برای 
مخاطبان دسترس پذیرتر می سازد. با این حال همان طور که منابع مربوط به دستبرد علمی دانشجویان 
بر »قصد فریب کاری« در بين دانشجویان متمرکز است )کارول 2003؛ دولين 2003؛ هيلر و پيترز29 
2005(، باز هم مسئله اخالقی بالقوه در این جا متوجه قصد نویسنده به فریفتن دیگران است. در صورتی 
که نویسنده از ذکر مقاله اصلی همایش فروگذار کند و در نتيجه مقاله ی مجله را اصيل نشان دهد، این 
اثر تا ميزان زیادی به عنوان »دستبردبه خود« تلقی می شود. همين مباحث در مورد مقاالت همایشی که 
پيش تر به صورت الکترونيک منتشر شده اند، مطرح می شود. در هر دو مورد، نویسنده عالوه بر یادآوری 
درمورد مقاله ی اصلی همایش، احتماالً باید به دنبال اجازه از دبير مجموعه مقاالت همایش باشد تا در 

مورد رعایت کامل قانون حق مولف اطمينان حاصل نماید.
ما معتقدیم تنها در حالتی که مقاله ای در یک همایش به صورت شفاهی ارائه شده و به صورت هيچ قالب 
چاپی منتشر نشده است، می توان انتشار آن مقاله را در یک مجله قانونی دانست. هرچند ممکن است 
این مطلب در این جا ذکر شود که مؤدبانه اش )اگر نگویيم الزامی است( این است که به ارائه پيشين مقاله 
در همایش اشاره شود و از همکاری های انجام شده توسط داوران و مخاطبان در همایش تجليل شود. 
بحثی که در این جا وجود دارد این است که در این مثال، مادامی که امتياز و اعتبار رسمی )مانند بودجه 
دانشگاهی، اعتبار از طریق انتشار( کسب نشده باشد تخطی از درستی دانشگاهی صورت نگرفته است. 
مقاله ی ابتدایی به گونه ای موجه باید به عنوان یک »پيش نویس« یا »اثِر رو به گسترش« نگریسته شود.

همين بحث در مورد مقاالتی که به طور پی درپی در یک یا چند »منتخب آثار« منتشر می شوند، وجود 
دارد. هرگونه اقدام نادرستی می تواند از طریق استنادها و اظهارهای استاندارد به نوعی اصالح شود. آن چه 
بازاستفاده از متن را غير قابل قبول می سازد ) و در نتيجه آن را تا حد دستبردبه خود پيش می برد( ادعای 
نویسنده برای کسب منفعت از دو مقاله ی شبيه به هم است؛ چه مقاله ی کنفرانسی باشد، چه مقاله در 
)فریفتِن سردبير، داوران،  نویسنده در فریفتن است  از کتاب. مسئله اصلی، قصد  مجالت و چه فصلی 
خوانندگان و شاید در درازمدت دیگر مسئوالن مانند سرپرستان، مؤسسات سرمایه گذاری، کميته های 

اعطای گرنت و ...( که هر مقاله، اثری اصيل است.

29.Hiller and Peters
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برای  دانشگاهيان سابقاً  زیرا  نيست  آشفتگی کم  است که  تاکنون مطرح شد، مشخص  مباحثی که  از 
خروجی انتشارشان صاحب پاداش می شدند و تالش اندکی در گذشته برای اندازه گيری کيفيت و اصالت 
آن خروجی ها وجود داشته است. شاید، به صورت قابل پيش بينی، بيشتر متون و راهنمایی ها در مورد 
دستبردبه خود، در رشته های زیست پزشکی و علوم یعنی رشته هایی که فشار باالیی برای انتشار مقاله در 

آن ها وجود دارد، یافت می شود.
تعریف دستبرد علمی به خود

درباره ی  دقيق  راهبردهایی  استراليایی،  پژوهِش  این  در  به خود  علمی  دستبرد  تعریف  جستجوی  در 
بازاستفاده از متن در متون مشاهده نشد جز آن چه ساموئلسون30 )1996( به عنوان »قانون سرانگشتی31« 
از بازاستفاده ی قابل قبوِل 30درصدی از متن، ارائه کرده است. فقدان راهبردهای مشخص باعث شد که 
بر اساس قانون حق مولف استراليا32 به مفهوم »استفاده منصفانه33« که استفاده ی 10درصدی از متن را 
قابل قبول می داند، اتکا کنيم. بریتيش مدیکال ژورنال هم پایه ی 10درصدی را استفاده می کند و در کنار 
آن، نویسندگان را ملزم می سازد که انتشارات پيشين خود را که با مقاله ی ارائه شده بيش از 10درصد 
هم پوشانی دارند، به مجله ارسال نمایند. ما در پژوهش خود، دستبرد علمی به خود را »بازاستفاده ی متنِی 
10درصدی یا بيشتر از اثر پيشين هر فرد بدون استناد« )بریتاگ و کاراپيت 2007آ( تعریف کردیم و 
شواهدی از بازاستفاده ی متنی 269 مقاله نشر الکترونيک با استفاده از برنامه نرم افزاری »ترن ایت این« 
جمع آوری کردیم. نتایج اوليه نشان داد که 60درصد از نویسندگان در نمونه ی خوشه ای تصادفی از پایگاه 
علوم اجتماعی و علوم انسانی )وب آو ساینس( دست کم، در یکی از مقاالت شان در دوره ی زمانی سال 

2003 تا 2006 دستبردبه خود داشته اند.
یافته هایی  پرداخته اند،  و دوباره  انتشار دوگانه  بررسی  به  بين پژوهش های دیگری که  ما در  یافته های 
در  را  جراحی  مجله ی  سه  در  منتشرشده  مقاله ی   660  )2001( پاالداگو  و  شين  نيستند.  غيرمنتظره 
سال 1995 با استفاده از موتور جستجوی آنالین پابمد34 بررسی کردند و متوجه شدند که 30درصد از 
آن ها انتشار دوباره بودند و 7/6درصد به صورت تقریبی مشابه بودند. در زمينه علوم پزشکی و سالمت 
هم تعدادی پژوهش مقوله ی انتشار دوگانه را رصد کرده اند )بيلی35 2002؛ بارنارد و آوربک36 1993؛ 
بالنست37 و همکاران 1995؛ بلومنکامپ38 و همکاران 1999( و یافته های مشابهی را گزارش نموده اند. 
ارامی و همکاران )2007( یک ابزار مطابقت متن با نام اتبالست را به منظور بررسی بيش از 7ميليون 
مشابه،  چکيده ی  30درصد  با  آن ها  نتایج  نموده اند.  طراحی  مدالین39  آنالین  پایگاه  در  علمی  چکيده 
مانند پژوهش پيشين بود. جدول 1 نمایی کلی از واژه های استفاده شده برای تشریح شکل های مختلف 

دستبردعلمی به خود، آن گونه که توسط پژوهشگران معرفی شده، ارائه می نماید.

30. Samuelson
31. Rule of Thumb
32. Australian Copyright Act
33. Fair Use
34. Pubmed
35. Baily
36. Barnard and Overbeke
37. Blancett
38. Bloemencamp
39. Medline
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جدول شماره 1 – واژه های استفاده شده برای توصيف انواع دستبردعلمی به خود

نوع دستبرد به خود نویسنده

دستبردعلمیبهخود

)Textual re-use(بازاستفادهازمتن
ساموئلسون1994؛لو2003

)Multiple Submission(ارائهچندگانه

)Multiple Publication(انتشارچندگانه
فولدا1998؛هینز1997؛

هورویتز1997

)Simultaneous Submission(ارائهمشابه

)Republication(بازانتشار
هاپتمن1997

)Redundant Publication(انتشارافزونه

انتشاردوباره
شینوپاداگو2001

)Dual Publication(انتشاردوگانه

دستبردعلمیبهخود)بازاستفادهیمتنیازمتونمنتشرشدهیپیشین(

بلوم2004؛

بلنستوهمکاران1995

انتشاردوگانه

)Fragmented Publication(انتشارچندپاره
جیلیموهمکارن2004

بازاستفادهازمتن کلبرگوکبورف2005

انتشاردوگانه جاوید2005

دستبردعلمیبهخود
انتشارافزونه
انتشاردوگانه

 Salami-slicing (Data( دادهها( )چندپارگی گوشت برشهای
)fragmentation)

)Breach of Copyright Law(تخطیازقانونحقمولف
)Text Recycling(بازیافتمتن

روی2006
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زنجیرهبازاستفادهازمتندردستبردعلمیبهخود)کنارهمقراردادن
10درصدیابیشترازهرمقالهیمنتشرشدهیپیشینبدونویژگِیخلق

یکاثر»اصیل«(

انتشاردوباره

بریتاگوکاراپیت2007آ؛
2007ب

انتشاردوبارهیادوگانه
)Covert Multiple Publication(انتشارچندگانهمخفیانه

مخلوطکنها)ساختنبرمبناییکمقالهیپیشینبادادههایجدیدی
)Meat Extenders().کهقابلیتانتشارجداگانهراندارند

ارامیوهمکاران
2007؛2008

دستبردعلمیبهخود
)Self-copying(روبرداریازخود

بازیافتمتن اسکانلن2007

بازانتشار
انتشارچندگانه
انتشاردوگانه

)Covert Publication(انتشارمخفیانه
)Salami or Divided Publication(انتشارتکهگوشتییاجدا

انتشارافزونه
)Repetitive Publication(انتشارمکرر

)Overlapping data/publication(انتشار/دادههایهمپوشان
دستبردبهخود)بازیافتایدههایابازاستفادهازمتونمنتشرشدهی

پیشین(

النگدونونونر2008

و چسباندن40«  »برش  به  شيوه ی  متن  از  بازاستفاده  که  متوجه شدیم  مقدماتی خود  مطالعه ی  در  ما 
به صورت کنار هم قرار دادن قطعه های کوچک از آثار منتشرشده ی پيشين بدون استناد مناسب توسط 
70درصد از نویسندگاِن حاضر در نمونه، صورت گرفته است اما به دليل ميزان مطابقِت کمتر از 10درصد، 
و  برش  به صورت  متن  از  »بازاستفاده  هرحال،  در  نگرفتيم.  نظر  در  دستبردبه خود  عنوان  به  را  آن  ما 
چسباندن« شکل دیگری از نگارش است که به اصالت پژوهش به ویژه زمانی که محتوای جدیِد کمتر از 
50درصد مقاله را تشکيل می دهد، ضربه می زند. نياز به پژوهش های بيشتر و فراهم  ساختِن رهنمودهای 
واضح در مورد موضوع دستبردبه خود توسط دانشگاهيان هم چنان احساس می شود )برای پيشنهادهایی 
در مورد کدهای رفتار اخالقی: اقداماتی در مورد انتشار پژوهشی به بریتاگ و کاراپيت 2007ب مراجعه 

کنيد.(
40. Cut and paste 
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شناسایی دستبردعلمی به خود
در حالی که بيشتر مجالت مشخصاً دستورالعمل هایی با هدف حصول اطمينان از اصالت اثر و جلوگيری از 
ارائه چندگانه ی مقاالت دارند، مطلب قابل توجه این است که رهنمودی واضح برای دانشگاهيان بر روی 

وب سایت دانشگاه ها در مورد این موضوع فراهم نشده است )بریتاگ و کاراپيت، 2007ب(.
در هر حال، همان طور که در جای دیگری نيز اشاره کرده ایم )بریتاگ و کاراپيت، 2007ب( تعدادی از 
از متن  نادرست  بازاستفاده ی  دانشجویان در مورد  برای  دانشگاهی هشدارهای محدودی  وب سایت های 
فراهم نموده اند. برای مثال دانشگاه آدالید41 )2007( تصریح می کند که »هيچ دانشجویی قسمت مشترکی 
از اثر خود را برای دو دوره ی )درس( متفاوت ارائه نخواهد کرد به جز موارِد مطابق با پژوهش یا برنامه های 
ارزیابی مصوب«؛ دانشگاه مردک42 )2007( می نویسد: »بازارائه ی اثری که پيش تر به آن نمره داده شده 
)یعنی ارائه بخش مشابه اثر برای ارزیابی در دو واحد متفاوت توسط یک دانشجو( در صورتی که اطالع 
داده نشود، قابل قبول نيست«؛ دانشگاه وسترن استراليا )2007( می آورد »ارائه اثر یکسان یا اثر عمدتاً 
مشابه، برای بيش از یک ارزیابی ... شکلی از دستبرد به خود و غير قابل قبول است مگر این که استفاده از 
اثر اول در اثر دوم به صورت عادی مورد استناد قرار گيرد«. هم چنين اطالعات دقيقی از جرائم این شکل 
از سوء رفتار دانشگاهی در اختيار دانشجویان قرار گرفته است، برای مثال »ممکن است شامل ویرایش یا 
بازارائه ی تکليف برای ارزیابی، دریافت نمره ی صفر در ارزیابی، مردود شدن دوره، اخراج و تحميل جرائم 

نقدی« )دانشگاه آدالید 2007(.
در نگاهی کلی تر به پدیده دستبرد علمی، مرکز مطالعه آموزش عالی43 )جيمز و همکاران44 2002( سه 
آیتم را ارائه می کند که باید در تعيين موارد بالقوه ی سوء رفتار دانشگاهی در نظر گرفته شود. نخستيِن 
به  احتمالی  »پاسخ های  سوم  مورد  و  علمی«  دستبرد  »ميزان  دوم  نویسنده،  فریب کارِی«  »قصد  آن، 
یا  تربيتی  به صورت رویکرد  را شامل می شود و ممکن است  دستبرد علمی« است که دو مورد نخست 

تنبيهی ارائه شود.
شایان ذکر است که چارچوب مشابهی برای حصول اطمينان از دریافت آموزش نظری و عملی مناسب در 
حوزه نگارش پژوهش اخالقی وجود ندارد. همان طور که پيش تر ذکر کردیم شاید »رهنمودهای اخالقی 
نمی کنند  اشاره  دانشگاهيان  توسط  به خود  علمی  دستبرد  به  ویژه  به طور  دانشگاهی  وب سایت های  در 
زیرا فرض شده است که پژوهشگران قباًل به صورت کامل با استانداردهای دانشگاهی از طریق مطالعات 

درسی شان آشنا شده اند« )بریتاگ و کاراپيت 2007ب، ص7(.
تعيين دستبرد علمی به خود توسط دانشگاهيان

از ميان طيف گسترده مقوله دستبرد علمی به خود که در جدول شماره یک معرفی شده، و همان طور که 
در مورد تشخيص دستبرد علمی دانشجویی مصداق دارد، تسهيالت تطابق متن در نرم افزارهای تشخيص 
الکترونيکی دستبرد علمی تنها برای تشخيِص »کلمه به کلمه« یا دستبرد علمی مستقيم و تنها در شکل 
الکترونيک کاربرد دارد. شکل های ماهرانه تِر دستبرد علمی )مانند دستبرد علمی ساختاری یا دستبرد به 

41. Adelaide
42. Murdoch
43. Centre for the Study of Higher Education
44. James et al.
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ایده(، به عالوه ی تمام شکل های دستبرد علمی از منابع کاغذی، در حال حاضر قابل تشخيص نيست. در 
ضمن، نرم افزار تشخيص الکترونيک در حال حاضر نمی تواند ارائه ی مقاالت دوگانه و دوباره را به مجالت 
به عنوان ابزار جلوگيری از انتشار دوگانه )و تقریباً بيشتر شکل های دستبرد به خود توسط دانشگاهيان( 

تشخيص دهد.
ضرورِت تحلیل دستی همراه با تشخیص الکترونیک

آموزگاران و پژوهشگراِن مشغول در حوزه درستی دانشگاهی، متفق القول اند که تشخيص الکترونيک راه 
»تشخيص  که  می گفتند   )2001( اپلتون45  و  کارول  تا سال 2001،  نيست.  علمی  دستبرد  حل حذف 
باشد.« پوردی46 )2005(  برای قضاوت دانشگاهی  اقدامات عادی  برای  تنها می تواند کمکی  الکترونيک 
مصّر است که »در رابطه با فناوری، فناوری تشخيص دستبرد علمی نيازمند کار و تفسير انسانی است« 
)ص286(. هم چنين بارت و ملکولم47 )2006( می گویند که نرم افزار بيشتر بر دستبرد عملی احتمالی 
داللت دارد تا فراهم ساختن اطمينان کامل. ارامی و همکاران )2007، 2008( در توصيف بهره گيری شان 
از موتور جستجوی شباهت متن شان )اتبالست(، هم چنين درباره اهميت »اعتبارسنجی دستی« در تعيين 

تطابق متن )که دوگانگی، غير اخالقی است یا قانونی( هشدار می دهند.
پيش از صحبت درباره استفاده مان از نرم افزار تشخيص الکترونيک به منظور کمک به شناسایی دستبرد 
بازگو  علمی به خود، بهتر است چندی از مباحث جاری در باب فواید این مقوله در دانشگاه را مختصراً 
از نرم افزار تشخيص  کنيم. در حالی که دانشگاهيان در بریتانيا و استراليا به طور عام قائل به استفاده 
الکترونيک به عنوان راهبردی کلی و تربيتی در مواجهه با دستبرد علمی )برای مثال رجوع کنيد به کارول 
و اپلتون 2001؛ کسکامپ و اسلوئيزاس48 2007؛ مک کيور49 2006( هستند، بعضی از دانشگاهيان در 
امریکای شمالی نگرانی هایی درباره مسائل بالقوه ی اخالقی، قانونی و تربيتی به ویژه در ارتباط با نرم افزار 
تجاری تن ایت این )برای مثال دونلی50 و همکاران 2006( ابزار کرده اند. اخيراً با توجه به دسترسی پروژه 
هوملند سکيوریتی51 به پایگاه داده ی گسترده ی ترن ایت این )بنا به قانون پاتریوت52( در امریکا نگرانی هایی 
مطرح شده است53. به همين دليل، دست کم یک دانشگاه در کانادا استفاده از ترن ایت این را ممنوع اعالم 

کرده است )آمارناث 2006(.
ندارد،  پایگاه  مقاله های  به  دولت  دسترسی  درباره  دغدغه ای  که  استراليایی  پژوهشگران  همانند  هم  ما 
معتقدیم ترن ایت این نقطه شروع سودمندی در بررسی هایمان است. در هر حال، آن چه در نهایت به ما 
در تعيين دستبرد علمی به خود یاری می رساند، تحليل دستی و قضاوت موضوعی است. شکل شماره یک 
تصویری نمودارگونه از فرایند دستی مورد استفاده ما در مواجهه با برنامه نرم افزاری تشخيص الکترونيک 

45. Carroll and Appleton
46. Purdy
47. Barrett and Malcolm
48. Keuskamp and Sliuzas
49. McKeever
50. Donnelly

51. هوملند سکيوریتی )Homeland Security( نام پروژه ای اطالعاتی است که هدف آن را پيش گيری از حمالت تروریستی و کاهش خسارات 
این حمالت در ایاالت متحده عنوان نموده اند. مترجم.

52. U.S. Patriot Act
53. نویسندگان از یک داور ناشناس بابت متذکر شدِن این مورد تشکر می کنند
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)برنامه ی ترن ایت این در این مورد( را برای تشخيص دستبردبه خود توسط دانشگاهيان نشان می دهد.

شکل شماره یک – تعيين ارتکاب دستبردبه خود در ميان دانشگاهيان با استفاده از نرم افزار ترن ایت این

از  استفاده  زمان  داشت.  دستبردبه خود ضرورت  تعيين  برای  تشخيص دستی  فرایند،  از  مرحله  هر  در 
ترن ایت این به عنوان ابزار تشخيص دستبرد دانشجویی، مدرس باید ابتدا یک »کالس« بسازد. ترن ایت این 
نظر  در  متقابل  بررسی  زمان  در  را  یکسان  کالس  برای  یکسان  نویسنده ی  یک  توسط  مقاله  ارائه ی 
نمی گيرد. پس برای قادر ساختن برنامه به تشخيص دستبردبه خود، مقاالت برای هر نویسنده باید در 

 
 وروداثربهترنایتاین
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دو کالس جداگانه وارد می شدند. این کار باعث تطابق 100درصدی مقاالت مشابه در هر کالس شد. در 
مواردی که تشخيص مطابقت 100درصدی اتفاق نيفتاده بود، تشخيص دستی نياز بود.

عالوه بر این، نياز اوليه برای بررسی دستی، نمایه شباهت کلی )درصد تجمعی تمام منابع متفاوتی که 
با متِن در حال بررسی مطابقت داشتند( به صورت بالقوه می تواند فریبنده باشد. برای مثال، حالت های 
غيرمتعارفی در خالل تحليل مان در آن جا که تطابق بخش زیادی از متن تشخيص داده شده بود پيش 
آمد )برای مثال 68درصد(، اما زمانی که به منبع اصلی مراجعه کردیم متوجه شدیم که در واقع، این دقيقاً 
همان مقاله بود، نه یک انتشارچندگانه، اما همان مقاله در پایگاه دیگری فهرست شده بود. ما نتوانستيم 
تعيين کنيم که چرا تطابق به جای 100درصد، 68درصد بود در حالی که دو مقاله یکسان بودند )نویسنده 

شماره 1، مقاله شماره 68 در بریتاگ و کاراپيت 2007آ(.
در مثال دیگری از نویسنده ی شماره 1 )مقاله 60(، تطابقی 72درصدی با یک منبع اینترنتی مشاهده شد 
اما متاسفانه دیگر پيوند وب وجود نداشت. در این مورد، امکان تعيين دستبردبه خود یا بروز نوعی اتفاق 

نامتعارف وجود نداشت. به همين دليل این مورد از مجموعه ی داده ها کنار گذاشته شد.
برای مثال، در یک مورد  نيست.  از دستبرد علمی  مشخصه ی شکلی  لزوماً  باالی مطابقت متن،  درصد 
)نویسنده شماره 2، مقاله شماره 44( از مطالعه ی مقدماتی، 49درصد شباهت وجود داشت اما این تطابق 
متن، متشکل از 39 مورد جداگانه بود، شش مورد اول 16درصد، و بقيه 33 مورد و هر کدام یک درصد 
مطابقت داشتند. بيشترین ميزان مطابقت آن ها تنها 4درصد بود. در این مورد، بعد از انجام تحليل دستی، 

هيچ نوع دستبرد علمی )شامل دستبردبه خود( تشخيص داده نشد.
در مثالی دیگر )نویسنده شماره4، مقاله شماره 6( ميزان شباهت کلی 56درصد بود اما بررسی دستی منابع 
نشان داد که نویسنده به درستی به آثار پيشين استناد کرده بود. در نتيجه مشخص شد که دستبردبه خود 
در این مورد رخ نداده است. در موارد دیگر، قضاوت موضوعی برای تشخيص موارد مطابقت متن، ضروری 
به نظر می رسيد. برای مثال، در جایی که مقاله ای ميزان شباهت کلی باالیی را نشان می داد، غالباً وقتی 

مطابقت ها در بخش روش شناسی بودند، دستبرد به خود در نظر گرفته نشد. بر اساس نظر روی )2006(:
توضيح  را  )عملی(  تجربی  بررسی هایی  که  می گيرد  مقاالتی صورت  در  اغلب  برنامه ریزی شده،  پژوهِش 
می دهند که از روش شناسی مشابه یا تقریباً مشابه استفاده می کنند. به همين صورت، مرور متون پيشينه ، 
ممکن است در مقاله ای شبيه یا کاماًل یکسان با کار مرتبط از یک نویسنده ی دیگر باشد. بنابراین، ممکن 
توضيح دهند که حاوی  را  متفاوتی  و  قانونی  باشند که مشاهدات  داشته  مقاله وجود  یا چند  دو  است 

روش شناسی، مرور متون، بحث های تقریباً مشابه و دیگر قسمت های متنی شبيه یا کاماًل مشابه باشند.
تحليل ما به طور قابل توجهی از پيشنهادهای روی، سخت گيرانه تر است. در نظر ما، اگر مقاله ای حاوی 
روش شناسی، مرور متون و مباحث مشترک است، جایی برای مطلب جدید باقی نمانده است. در مورد 
نویسنده شماره 7، ما تحليل زیر را برای تعدیل ادعایمان در مورد ارتکاب دستبرد علمی به خود ارائه دادیم:

مقاله شماره 29 مطابقتی 55درصدی با مقاله شماره 30 داشت. این دو به فاصله یک روز از هم توسط دو 
مجله داوری گروهی و بين المللی در حوزه ای یکسان منتشر شده اند. تحليل دقيق نشان داد که:

• هر دو مقاله، به استثنای چند کلمه، چکيده ای مشترک داشتند.
• مقدمه مقاله شماره 29، متنی به هم چسبيده از تعدادی منبع متفاوت و شامل بخش های زیادی 
از مقاله 30 بود. در جمله ای در انتهای مقدمه، نویسنده یک خوداستنادی به مقاله شماره 30 انجام 
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داده و عنوان نموده که اثر شماره 30 در دست انتشار است.
• بخش روش در مقاله شماره 29، به استثنای 2کلمه کاماًل مطابق با مقاله شماره 30 است. در این 

قسمت، خوداستنادی هم وجود ندارد.
• بخش روند در مقاله شماره 29، به استثنای بند آخر )این بند با مقاله دیگری که 6ماه پيش تر 
این بخش،  در  بود.  یکسان  مقاله شماره 30  با  است(  یکسان  بود  منتشر شده  نویسندگان  توسط 

خوداستنادی انجام نشده بود.
• کل قسمتی که »تحليل آماری« نام داشت، پيش تر در مقاله 24 بدون استناد استفاده شده بود 

)بریتاگ و کاراپيت 2007آ، ص7-6(.
مشخص است که برای شناسایی هر کدام از انواع دستبرد علمی، تحليل دقيق و مبتنی بر معيارهای از 
پيش تعيين شده، اهميت باالیی دارد. برای مثال ما در مطالعه ی مقدماتی در مورد دستبردبه خود، در حالی 
که پيشنهادهای روی )2006( را رعایت کردیم )مبتنی بر این که مطابقت بعضی قسمت های پژوهش 
مشکلی ندارد(، قرار گذاشتيم که اگر مقاله نهایی چيزی بيش از تکه های به هم چسبانده شده از انتشارات 
پيشين همراه با اندکی مطلب جدید نبود، بازاستفاده ی صحيح از متن صورت نگرفته است. ما این فرایند 
را با عنوان »زنجيره ای از دستبردبه خود در بازاستفاده از متن« درنظر گرفتيم )بریتاگ و کاراپيت 2007آ(.

بحث این مقاله تفاوت بين استفاده صحيح و نادرست از متن را مورد واکاوی قرار داده و مدل ساده ای برای 
شناسایی دستبرد علمی به خود در انتشارات دانشگاهی ارائه داده است. ما بر اساس مطالعه ی مقدماتی 
خود در مورد دستبردبه خود توسط دانشگاهيان استراليایی، دریافتيم که تشخيص الکترونيک یک ابزار 
بالقوه سودمند است اما نمی تواند به تنهایی کارا باشد. تشخيص الکترونيک در حالت ترکيبی با تحليل 
دستی، قضاوت دانشگاهی دقيق و فرایندهای واضح، می تواند برای تشخيص ارتکاب دستبرد علمی در هر 

شکلی سودمند باشد.
همان طور که ما پيش تر دانشجویان را با استفاده از نرم افزار تشخيص الکترونيک به عنوان ابزاری برای 
کسب مهارت و بازنویسی آثارشان تشویق نموده ایم )چی54 و بریتاگ 2008؛ بریتاگ و محمود 2009در 
)یا  ترن ایت این  مانند  نرم افزارهایی  از  می توانند  دانشگاهيان  که  است  این  ما  پيشنهاد  انتشار(،  دست 
از استناد صحيح به کارهای پيشين خود استفاده نمایند. به دانشجویان  اتبالست( به منظور اطمينان 
توصيه شده است که ميزان مطابقت باال )برای مثال 50درصد بدون درنظر گرفتن منابع( نشانه ای از کافی 
نبودِن قسمت های جدید و اصيل در مقاله است. دانشگاهيانی که از راهبرد »بازاستفاده  از متن به صورت 
برش و چسباندن« استفاده می کنند، صرف نظر از این که آیا به عنوان دستبردبه خود تلقی می شود یا 
خير )رجوع شود به بریتاگ و کاراپيت 2007آ( باید با در نظر داشتن هنجارهای رشته و قراردادهای 
اثرشان را مورد بررسی قرار دهند. در سال های اخير، پيشرفت های قابل  دانشگاهِی گسترده تر، اصالت 
توجهی در زمينه ی بنانهادن پاسخ های باثبات به دستبرد دانشجویی )شامل جریمه هایی برای موارد واضح 
سوء رفتارهای دانشگاهی( صورت گرفته است. اميدواریم این مقاله نتيجه گيری های مناسبی را برای آن 
البته نه محدود به آن( را انتخاب  دسته از دانشگاهيان که اقدامات غيراخالقی)شامل دستبردبه خود و 

می کنند، فراهم نموده باشد.

54. Cheah


