
  امیر مسعود رحمانی -  آن اجتناب ازروشهاي  و علمیسرقت 

می کند  علمیسرقت  هنگامی که یک شخص .است فکري  یا سرقت شکلی از خیانت  علمیسرقت 
 .ددزد نام خود میه بو از روي عمد یا غیر عمدي  کار آنهاارجاع به بدون  ي رادیگر يها ایده یا و کلمات

گونه تعریف می این علمیسرقت  ،ملبورن  دانشگاه علمیاقتباس از آثار  و علمی صداقت موسسهدر 
یاد داشته  بهکه  مهم است ).2002, ملبورن  دانشگاه( "ذکر منبعبدون  فرد دیگري کار از استفاده :شود

از  شخص دیگر کار عناصر همه به  و  است متنیک در  شده چاپ يواژه ها از این تعریف فراتر  باشید
یک  ساختار سازمانی و ترکیب ،تصاویر و ، جداولنمودارها ،تصاویر ،ها استدالل ایده ها و :جمله
  .)2002کارول، (  دارد اشاره متن

با ارائه کار شخص دیگري به عنوان کار خودتان شما به استاد . دروغگویی است علمیهمینطور سرقت 
 بلکه نه بر اساس قصد و نیت غیر مجاز،، همچون سرعت علمیسرقت . خود و یا دیگران دروغ می گویید

از نویسنده ها، همچون رانندگان، انتظار می رود که از کاري که . توسط عمل مشخصی تعریف می شود
یکسان و سخت  علمیچه از روي عمد و چه غیر عمد، عواقب ناشی از سرقت . انجام می دهند آگاه باشند

  .و ناگوار است

  :از عبارتند برخی از نمونه ها دارد یاشکال مختلف علمیسرقت 

 تکالیف یکو یا  وب سایت مقاله، ،یک کتاب از کپی شامل ،دیگري کار با کپی کردن :مستقیم تقلید •
  .دانشجوي دیگر

، معنا نگه داشتن اما ،تغییرات جزئیبا  خود شخصی کلمات با  با شخص دیگر کار بازنویسی :تفسیر •
  اصلی ایده هاي یا/ و  فرم

  جدید کلشیک  دیگران بهکار   بخش هاي چیدمان •

  بعنوان تکلیف درسی براي موضوعی دیگر ارسال شده که قبال تکلیف درسی ارسال یک •



دانش مثال   ، و با همدستی دیگران کار مستقل عنوان بهکه قبال تمام یا جزیی از آن   تکلیف درسی ارائه •
 انجام شده دیگر معلم  آموز یا

  علمیسرقت  اجتناب از

 زمان که هر بایدشما . است و تصاویرها نوشته ایده ها، ،منابع دقت با ذکرعدم  علمیسرقت 
داوران  شما استاد که باشید داشته یاد به .ذکر کنید  را خود منابعکنید میدیگران استفاده  کار از

به که را ایده اي  یا و اطالعات ،هنوشت هرگونه  دفاعیه پایان نامه شما و یا داوران مجالت یا کنفرانسها
یعنی اینکه این صرفا کار  .می کند فرض و عبارات شما تفکر نتیجه منبع خاصی ارجاع داده نشده را

  .شماست

  باید منبع را معرفی کرد؟در چه مواردي 

  نقل قول مستقیم •
   خودشخصی  کلمات با شخص دیگر و ایده هايکلمات  بازنویسی ،تفسیر •
  شخص دیگر  ایده هاي اي از خالصه •
 از هر منبع آمده دست یا تصاویربه جدولها، شکلها، نمودارها، نمودار، نمودارها •
  و سخنرانی ارتباطات شخصی به دست آمده از اطالعات •

  چه مواردي نیاز به معرفی منبع نیست؟

 شما ایده هاي خود •

از  ،)شده شناختهعمومی  حوزه در به خوبی ی کهعموم اطالعات( عمومی دانش •
دایره  یا ، فرهنگ لغتکتاب هاي درسی مانند  مختلف  کتابهاي مرجع از موجود حقایق جمله

هم  شده گرفته مستقیم بطور منابع از این ی کهنقل قول های و حال آمار بااین .المعارفها
 . شود استناد باید

  کر صحیح منابعذ



 و استفاده نادرست ناشی از و ناخواسته موارد اکثر ،است عمدي علمی هايسرقت در حالی که برخی از
تفاوت  قادر به تشخیص شما باید ،علمیسرقت  به منظور اجتناب از. تاس منابع نامناسب از

که در زیر  یونگ جانت مقاله به. باشید  قبول از منابع قابل غیر قابل قبول و استفاده میان
اتی توضیح به .آن آمده نگاه کنید که به دنبال ارنوشت نمونهپنج  و )براي کسب اطالعات منبع متن( آمده
  .است غیر قابل قبول اول نسخه چهار که چراکه شرح می دهد کنید  توجه

  متن اصلی

‘The Internet has changed the appearance of libraries and how librarians 
work today. The library is no longer confined to the four walls of a 
building. It has, instead, extended into cyberspace. Many librarians have 
gone into cyberspace to locate on line resources (p.294).’ 
From: Yong, Janet Y. (2001) Malay/Indonesian speakers. In M. Swan 
and B. Smith (Eds) Learner English: A teacher’s guide to interference 
and other problems. (pp. 279 - 295) Cambridge: Cambridge University 
Press. 

  

Version 1: 
Today, the Internet has changed the appearance of libraries and how 
librarians work and the library is no longer confined to the four walls of 
a building. Instead, the library has extended into cyberspace and so 
many librarians go into cyberspace to locate on-line resources.  

 متن از مستقیم طور به  مقدار زیادي از آن. است علمیسرقت  روشنی از مثال  این نسخه :نظر
  .شده است برداري نسخه معرفی منبعی گونهبدون هیچ اصلی

Version 2: 
Today, the Internet has changed the appearance of libraries and how 
librarians work and the library is no longer confined to the four walls of 
a building. Instead, the library has extended into cyberspace and so 
many librarians go into cyberspace to locate online resources (Yong, 
2001: 294). 



 ،کرد ذکر را  درمتن ارائه شده اطالعات منبع ،این نسخه چه اگر  .تاس علمیسرقت  هنوز این :نظر
نقل ( کپی شده قرار نداده متن اصلی مستقیما از ی کهکلمات اطراف دررا  گیومه عالمت نویسنده اما

  .)مستقیم قول

Version 3: 
The library is no longer confined to the four walls of a building. It has, 
instead, extended into cyberspace and many librarians have gone into 
cyberspace to locate on-line resources. The Internet has thus changed the 
appearance of libraries and how librarians work (Yong, 2001: 294). 

بیشتر  و اند  مرتب شده دوباره زیرا جمالت به ندرت. است علمیسرقت   منزله به نیز نسخه این: نظر
بازنویسی . نیستبازنویسی ، هچینش دوبار. جمله بندي اصلی بدون هیچگونه ذکر منبع کپی شده است

  .می کندخود  ادبیات با نگارش و  اصلی متن درایده ها  اصالح به ملزم را نویسنده

Version 4: 
Recent developments in Internet technologies have brought about a 
major transformation of libraries and the way that librarians conduct 
their work. Extending beyond the physical space of the library itself, 
many resources are now found on-line and are therefore easily accessed 
by library users and librarians alike. 

با استفاده  يموثر  بازنویسی  و دارد موضوع درك درستی از دهد می نشان نویسنده در این نسخه،: نظر
. داشته است  کار اصلی یک قطعه ایجادبراي  در متن اصلی )عبارت به جاي( اطالعات از
 علمیاین نیز سرقت  و در نتیجه نکرده استرا معرفی  اطالعات منبع اصلی نویسنده ،حال این با

  .محسوب می شود

Version 5: 
Recent developments in Internet technologies have brought about a 
major transformation of libraries and the way that librarians conduct 
their work. Extending beyond the physical space of the library itself, 
many resources are now found on-line and are therefore easily accessed 
by library users and librarians alike (Yong, 2001: 294). 



 از نویسنده درك پاراگراف. می کند استفاده مناسببه شکلی   اصلیمتن  از  این نویسنده :نظر
 منبع گرفته شده از که اطالعات ددانبخواننده  اجازه می دهد تا و دهد می نشان را موضوع
  .است آمده دست به دیگري

از هرچند، استفاده  .در حالت کلی، بهتر است که نظرات دیگران را با زبان و کلمات خودتان بیان کنید
این روش نیز شما را از مسئولیتی که در قبال نسبت دادن افکار و ایده ها به نویسنده اصلی آنها دارید، 

حتی اگر یک فکر و ایده را به طور کامال مناسبی با زبانی دیگر و کالمی متفاوت بیان . معاف نمی کند
  .ید و در متن به آن ارجاع کنیدنمایمعرفی ته اید ، هنوز هم باید شخصی را که این ایده را از او گرفیدکن

  علمیسرقت  پیامدهاي

سرقت  جرم  اگر. داشته باشد  شما آینده در تحصیلرا  بسیار جدي می تواند عواقب علمیسرقت 
  :ممکن است شما ،تشخیص داده شود علمی

  .دریافت کنید  صفر نمره ارزیابی از قسمتی  در •

  .شودپایان نامه اگر باشد ممکن است منجر به تغییر موضوع در خصوص موضوع  علمیسرقت  •

از  اخراج  ترم تعلیقی و یا حتی یک یا چند به است ممکن که دشویمی طی معرفی انضبا به کمیته  •
  .منجر شود دانشگاه

ممکن است    و  نیست  علمیسرقت   ندانستن بهانه اي براي   :و به یاد داشته باشید
و   حتی اگر غیر عمدي  با عواقب جدي روبرو شوید، علمیشما بخاطر سرقت 

 .باشد "تصادفی"  یا

 
  علمیبیشتر در مورد سرقت  مراجع

http://www.services.unimelb.edu.au/plagiarism/advice.html 
http://www.northwestern.edu/uacc/plagiar.html 
http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_plagiar.html 



http://www.georgetown.edu/honor/plagiarism.html 
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