
  پرهيز از تقلب علمي
  در انتشار مطالب علمي

 
 علي فاخر عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تهران

  
هاي ديگران به عنوان كار خود  ها و داده انتشار كلمات و عبارات خاص، جمالت، افكار، ايدهتقلب علمي به معني 

اين نوع تقلب اگرچه نوعي . دكن كامل از ديگران به اسم خود منتشر مياي مقاله فردي گاهي تقلب تا آن اندازه است كه . است
ها و  بنابراين در دانشگاه. است عدم صداقت علميشود و يكي از مظاهر  محسوب نمي جرمها به عنوان  دزدي است ولي در دادگاه

اين . دهند رض خطر بزرگي قرار ميكنند خود را در مع افرادي كه تقلب علمي مي. شود مراكز علمي به شدت با آن برخورد مي
هايي از طرف دانشگاه قابل اعمال  حتي پس از فراغت از تحصيل هم مجازات. نوع دانشجويان ممكن است تعليق يا اخراج شوند

ها موجب صدمه  اين افشاگري. كنند هاي مقابله با تقلب علمي هم بسيار فعال هستند و افشاگري مي ها و انجمن گروه. است
اگر شما هم به موردي از تقلب علمي برخورد  .شود كننده و انتشاردهندگان مي اي افراد تقلب ناپذير به حيثيت حرفه جبران

توانيد با  در مرحله بعدي مي. ه كنيدبتن دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي مكاتوانيد با مسئولي كرديد، پس از كسب اطمينان مي
  . رساني كنيد جمعي مثل اينترنت به صورت مودبانه اطالع وسايل ارتباط

و انتشار مقاالت ترين علت تقلب علمي  شايع. براي مقابله اساسي با هر پديده ناهنجار بايد علل وقوع آن را شناسايي كرد
  :دانشجويان به شرح ذيل استبرخي در نامناسب 

  عدم مديريت زمان در طول تحقيق و بروز فشار زماني بر محقق در انتهاي كار) فال(
  ضعف در نگارش به زبان انگليسي و استفاده از عين متن ساير مقاالت) ب(
  انگاري و اهميت ندادن به ارتباط دائمي اساتيد راهنما با دانشجويان براي كنترل دانشجويان   سهل) د(
  مورد مظاهر تقلب علمي و عواقب آننبود آموزش كافي در ) ه(
  ضعف علمي، زياده خواهي و راحت طلبي) و(
  

گاهي تقلب علمي به صورت ناخواسته و سهوي انجام . تقلب علمي عمدي بسيار نكوهيده و خطرناك است و بايد پرهيز شود
براي . شود تقلب علمي محسوب ميديگران هم امروزه به عنوان خاص توجه كنيد كه استفاده از كلمات و عبارات  .شود مي

  :هاي زير توجه كنيد پرهيز از تقلب علمي ناخواسته به توصيه



)i (البته . آوريد ولي نتيجه تحقيقات خودتان نيست، مرجع بدهيد براي هرگونه اطالعاتي كه در متن خود مي
ل جانشيني كوروش توسط براي مثا. شود نيازي به مرجع دادن نيست براي اطالعاتي كه دانش عمومي محسوب مي

  .توان از اطالعات عمومي ايرانيان محسوب كرد داريوش را مي
  
)ii (قول  بريد، الزم است آن متن را در داخل عالمت نقل هاي خود به كار مي اگر عين متن ديگران را در نوشته

  .قرار دهيد و سپس مرجع بدهيد) “(
  
)iii (بدون فاصله در پايان مطلب نقل قول شده از ديگران بياوريددهيد، اشاره به مرجع را  وقتي مرجع مي .

   .تواند موجب بروز تقلب علمي شود محل نامناسب اشاره به مراجع مي
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