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 سرآغاز

 موضوعات از یکی )نویسنده تعبیر به( 1ربایی  علم یا علمی سرقت
 رشـد  خاطر  به اخیر هاي  سال در که است پژوهش اخالق در مهم
 رشـد  اینترنتی منابع به آسان دسترسی و مجازي دنیاي توسعه و

 گـاه  .اسـت  کـرده  پیـدا  پژوهشگران و محققان میان در بیشتري
 گـاه  و اسـت  نـشر  قـوانین  به علم با و آگاهانه علمی هاي  سرقت
 .پـژوهش  اخالق و نشر قوانین از اطالعی  بی خاطر  به و ناآگاهانه

ــم )1( ــایی عل ــواع رب ــی ان ــه دارد مختلف ــه ک ــاد ب ــی اعتق  برخ
 پـژوهش  ایـن  اصـلی  هـدف  .آنهاسـت  از یکی »ربایی  خودعلم«

 بـا  تـا  است آن مختلف انواع بیان و ربایی  خودعلم چیستی تبیین
 علمـی  هـاي   سـرقت  از زمینـه  این در پژوهش قاخال روشنگري
 مـسائلی  از برخی .شود جلوگیري جامعه در غیرعمدي و ناآگاهانه

 :از عبارتنـد  شـد  خواهـد  داده پاسـخ  آنهـا    بـه  تحقیق این در که

 ربـایی   علـم  انواع از یکی ربایی  خودعلم آیا چیست؟ ربایی  خودعلم
 از مستقل وانعن یک را آن باید و دارد آن از جدا ماهیتی یا است
 دیگـر  و ربـایی   علـم  کنـار  در دانـشگاهی  و پژوهـشی  رفتار سوء

 رفتـاري  ربـایی   خـودعلم  دالیلـی  چـه  بـه  دانـست؟ هـا     سوءرفتار
 کـه  خود اثر از بخشی یا تمام مجدد انتشار آیا است؟ غیراخالقی

 ارائـه  سـخنرانی  شکل به یا منتشر کنفرانسی یا نشریه درپیشتر  
 پـژوهش  یـک  نتـایج  کردن تکه  تکه اآی دارد؟ اشکال است، شده
 مـستقل،  پـژوهش  یـک  عنوان به آن از بخشی هر انتشار و واحد
 علمـی  آثـار  و مقـاالت  مستقل انتشار است؟ پژوهشی رفتار سوء
 چـه  بـه  و شـرایطی  چه تحت دارد؟ حکمی چه همپوشانی داراي
 پیـشین  شـده  منتـشر  علمی آثار و مقاالت متن از توان  می میزان
 یـک  ترجمـه  کرد؟ استفاده جدید هاي  پژوهش و تمقاال در خود
 دیگـر  زبـان  به آن مجدد انتشار و زبان یک به شده منتشر مقاله

  )مروريمقالۀ (
  ربایی خودعلم چیستی :پژوهش در اخالق

  *اترك حسین دکتر

  زنجان دانشگاه انسانی، علوم دانشکده فلسفه، گروه

  )4/11/95:،تاریخ پذیرش1/8/95: تاریخ دریافت(
 

  دهیچک

ـ  ییربـا   به نـام خـودعلم  ی پژوهشي از سوء رفتارهایکی یستی و چتی اخالق پژوهش به ماه    نهی مقاله در زم   نیا :نهیزم  از خـود  ی سـرقت علمـ  ای
ـ  ییربا که خودعلم شود ی به خود و انتشار آن به نام خود گفته م   گرانی به نسبت دادن اثر د     ییربا   علم ای یسرقت علم . پردازد یم  از ی سـرقت علمـ  ای
 نیشیـ  دارد؟ انتشار مجـدد آثـار پ  ی و چه انواعستی چییربا خودعلم:  مقاله عبارت است ازنی از مسائل مطرح در ایبرخ.  از انواع آن است  یکی دخو

    است؟زی جایطیخود تحت چه شرا
 خـود  نیشیـ  از آثار منتشر شده پی بخشای به انتشار دوباره کل ییربا دعلمخو:  عبارتند از  قی تحق نیدست آمده در ا     به جی از نتا  یبرخ :گیري نتیجه

 خـود از آنجا کـه در سـرقت از   .  هستندییربا  متن از انواع خودعلمیابیشده، باز   انتشار مجدد، پژوهش تکه   . شود یبدون ارجاع مناسب به آنها گفته م      
پژوهشگران و مؤلفان . استفاده شود» انتشار مجدد« از اصطالح »ییربا خودعلم «ای »سرقت از خود« اصطالحات يجا  بهشود ی مشنهادیمعنا ندارد، پ

.  نشر برسـانند   ن و مسئوال  رانی به آنها بدهند و آن را به اطالع خوانندگان، سردب          ی ارجاع مناسب  دی خود با  نیشیبه هنگام استفاده از آثار منتشر شده پ       
 مراتـب را بـه اطـالع      گریکـد ی آنهـا بـا      ی و همپوشـان   ی طرح پژوهش  ای ي مانند رساله دکتر    موضوع کی از   یدر صورت استخراج چند مقاله پژوهش     

  . شودزی پرهدیها با   مقاالت منتشر شده در کنفرانسنیاز انتشار مجدد ع.  برساننداتی نشررانیسردب
 

  شده تکه  انتشار مجدد، پژوهش،ییربا  خودعلم،ی اخالق پژوهش، سرقت علم:کلیدواژگان
 

________________________________________________________________________________________  
  atrak.h @ znu.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 آنهـا   به پژوهش این در که است مسائلیها    این دارد؟ حکمی چه
  .شد خواهد داده پاسخ

  
 ربایی خودعلم تعریف .1

لف « بـراي  فارسـی  معـادل  هرگونـه  برخـی  اعتقاد به هرچند سـ 
 دهـد  مـی  ترجیح نویسنده ولی )1( است مناقشه قابل 2»پلیجریزم
ـ  آن بـراي  را »ربایی  خودعلم« معادل  هـاي   معـادل  .ببـرد  کـار  هب
 »دزدي خودنوشـتار « یا »خود از علمی سرقت« مانند نیز دیگري
 مؤلـف  کـه  است آن ربایی  خودعلم )2( .است رفته کار هب آن براي
 نوشـتاري  در بـاره دو را خـود  شده منتشر تر  پیش اطالعات یا اثر

 منتـشر  تر آنهـا پیـش    کنـد  اعـالم  اینکـه  بـدون  ببرد کار  به جدید
 در مقالـه  مـشابه  یـا  عـین  انتـشار « دیگـر،  تعبیـر  به )3(اند؛  شده

 تعـاریف  از برخـی  )4( .گوینـد  »ربـایی   خودعلم را متعدد نشریات
 مـشخص  را خاصـی  حجم و مقدار پیشین آثار مجدد انتشار براي
 بکـارگیري « :انـد   خوانـده  ربایی  خودعلم را آن زا بیشتر و اند  نموده
 بـدون  پیـشین  شـده  منتـشر  اثـر  هر از بیشتر یا درصد ده دوباره
  )5( .»گویند خود از ربایی علم را ارجاع

 یـا  تمـام  مجـدد  انتـشار  ربـایی   خـودعلم  :گفت توان  می نتیجه در
 بـدون  خـود  پیـشین  شـده  منتـشر  اثر از توجهی قابل هاي  بخش
 از مقـصود  تعاریف برخی بنابر .است آن به مناسب ارجاع و اعالم
 دسـتاوردهاي  و نتـایج  بـا  پیـشین  اثر بازتولید« 3»مجدد انتشار«

 خـود  نادرسـتی  عامـل  و اصـلی  جـزء  واقع در )3.(است »یکسان
  توانـد   مـی  مجـدد  انتشار .است مجدد انتشار جزء همین ربایی  علم

 عنوان یک اب مقاله یک عین گاه )1 :باشد داشته مختلفی اشکال
  حفظ با مقاله یک گاه )2 شود؛ می منتشر نشریه دو در محتوا و

 جزئی تغییرات و عنوان تغییر با همراه پیشین، اصلی ایدة و محتوا
 در اثـر  یـک  از بخـشی  گـاه  )3 شـود؛   می منتشر دوباره محتوا در

  .شود می منتشر دوباره جدید عنوان با دیگر موضوعی با تلفیق
 اسـناد  و اعـالم  بـدون « قیـد  ربـایی   خودعلم تعریف در مهم جزء

 مجـدد  انتشار ربایی  خودعلم نادرستی اصلی علت .است »4مناسب
 ارائـه  و خواننـدگان  و ناشـر  سـردبیر،  به آن اعالم بدون خود اثر

 صـورت  در مجـدد  انتشار .است جدید اثر یک عنوان به آن کردن
 نویـسنده  کـه  شـرایطی  در دیگـران،  فریب عدم و مناسب اعالم

 بـر  عـالوه  .باشد قبول قابل تواند  می ببیند کار این براي ضرورتی
 »مناسـب  ارجـاع « عدم ربایی  خودعلم نادرستی علت اعالم، عدم
 شـده  منتشر ایده و عبارات کلمات، عین نویسنده اگر یعنی است؛
 اثـر  یـک  ماننـد  آن بـه  باید سازد  می منتشر دوباره را خود پیشین
 آن مــورد در تـألیف  قواعــد ههمـ  و کنـد  نگــاه مـستقل  و مجـزا 
 از بخشی وقتی .کند رعایت را دهی  ارجاع درست شیوه مخصوصاً

 نقـل  کـار  ایـن  کنـد،   می ذکر خود جدید اثر در را خود پیشین اثر
 قـول  نقل به مربوط نگارشی قواعد باید و شود  می محسوب قول
 در را خـود  پیشین اثر عبارات عین اگر مثالً کند؛ رعایت کامل را
 بایـد  و شده محسوب 5مستقیم قول  نقل کند،  می ذکر دیدشج اثر
 سـتون صورت     به یا داد قرار )گیومه( 6قول نقل نشانه داخل را آن
 بـا  را خـود  پیـشین  مطالب محتواي اگر و دهد نمایش 7قول نقل
 و است 8غیرمستقیم قول نقل کند،  می ذکر جدید عباراتی و الفاظ
   .دهد ارجاع خویش پیشین اثر به باید اهتن
  
  ربایی خودعلم و ربایی علم رابطه .2
 دیگر شخص کلمات وها   ایده بردن کار هب ربایی علم« تعریف بنابر
 خـود  بـه  و برداشتن« یا )6(»اصلی منبع به 9مناسب اعالم بدون
 اغلـب  در .اسـت  )7(»دیگـران  هـاي   نوشته وها     ایده دادن نسبت
 دیگـران  هاي  شتهنو و آثار ربایش، عمل متعلق ربایی  علم تعاریف
 ایـن  که کرد مشاهده توان  می اندکی تعاریف در .است شده بیان
 شـده  اخذ محصول یا ایده یک ارائه« :مانند باشد، نشده ذکر قید
  )8( .»اصیل و جدید محصول و ایده عنوان به موجود منبع یک از

 اثـر  را ربـایی   علـم  متعلـق  کـه  اسـت  آن اخیـر  تعریف مهم نکته
 اثـر  خواه موجود، اثر را آن بلکه است ردهنک معرفی دیگر شخص
 اثر از کسی اگر بنابراین .است دانسته خود، اثر خواه باشد دیگري
 در و بـردارد  آن بـه  ارجاع بدون را چیزي خود، شده منتشر قبلی
 .اسـت  شـده  خـود  از ربایی  علم مرتکب ببرد، کار هب خود جدید اثر

 آن امکـان  و ربـایی   خودعلم ماهیت تبیین در مهم مسأله بنابراین
 خـود  به( ربایی  علم تعریف در »دیگران« قید بودن دخیل بررسی
   دارد؟ امکان خود از ربایی علم آیا .است )دیگران اثر دادن نسبت
ــان ــه هم ــی طورک ــان از برخ ــذکر محقق ــده مت ــد ش ــوم ان  مفه

 رسد؛  می نظر به غیرممکن مفهومی اول نگاه در »ربایی  خودعلم«
 برداشـتن  سـرقت  ونچـ  )3( ندارد؛ امکان خود از سرقت که چرا
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ــراي دیگــران امــوال ــدون خــود ب  کــه درحــالی .اســت اجــازه ب
 جدیـد  اثـر  در آن دوبـاره  انتشار و خود اثر برداشتن ربایی  خودعلم
 را ربـایی   خـودعلم  برخـی  خـاطر،  همین به .است آگاهی با همراه
 حتـرجی  دیـدگاه  ایـن  طرفداران )4.(اند  ندانسته ربایی  علم مصداق
 از را آن و بخواننـد  »اثـر  مجدد انتشار« را ربایی  خودعلم دهند  می
 یـا  تمـام  انتـشار « یعنی مجدد انتشار .سازند خارج ربایی  علم انواع
 بـار  یک از بیش )نتایج وها     داده از اي  مجموعه یا( مقاله از بخشی
 ایـشان  اعتقـاد  به )9.(»واقعیت این از مناسب رسانی  اطالع بدون
 در را جـداول  و اشـکال  یـا  متن از کوتاهی بخش هنویسند وقتی
ــ تکــراري مــوارد ــرد، مــی کــار هب ــابی« را آن اســت بهتــر ب  بازی
 را ربـایی   خـودعلم  اصـطالح  جعل ایشان .نامید مواد 10»نامناسب
 یکـدیگر  بـا  آثـار  همپوشـانی  مشکل طرح براي کننده  گیج راهی
  )9.(اند دانسته
 و ربایی  خودعلم و ربایی  معل ماهیت تفاوت به توجه با نیز نگارنده
 دیگـران  آثـار  دادن نسبت ربایی  علم اخالقی نادرستی علت اینکه
 اثـر  مجدد انتشار ربایی  خودعلم نادرستی علت ولی است، خود به

 اصـطالح  دهـد  می ترجیح است، جدید اثري عنوان به شده منتشر
 انتـشار « اصـطالح  آن جـاي   به و شود گذاشته کنار ربایی  خودعلم
  .گردد ستفادها »مجدد

  
  ربایی خودعلم نادرستی علت .3

 گـري   حیله و 11تقلب بر اشتمال خاطر  به را »ربایی  خودعلم« اغلب
 کننده اعتماد   تهدید »مجدد انتشار« که چرا دانند؛  می غیراخالقی
 اعالم، بدون اثر یک دوبار انتشار .است علمی صداقت عمومی به  

 کـه  اسـت  دیگري هاي گروه و خوانندگان داوران، سردبیر، فریب
 ایـن  ذکـر  البتـه  )5( .شـوند   می قائل آثار انتشار براي را امتیازاتی
 شـخص « :اسـت  شده گفته فریب تعریف در که است الزم نکته
 بنابراین )10( .»کند پیدا نادرستی باور دیگري شود باعث عمد  به

 انتـشار  اینجـا  در( فعلـش  نادرسـتی  بـه  علـم  فاعل که درصورتی
 دانـست  فریـب  مصداق توان  نمی را او عمل اشد،ب نداشته )مجدد
 انتـشار  و پـژوهش  قـوانین  ناآگاهانـه  نقـض  و خطا مصداق بلکه
   .است

 عنوان و است خود به دیگران آثار انتساب که ربایی  علم برخالف
 بـه  یـا  ربـایی   خـودعلم  عنوان است، قبح مقتضی ذاتی نظر از آن

 به قبیح ذاتش به هتوج با اول نگاه در »مجدد انتشار« بهتر تعبیر
 و وجـوه  بـه  توجـه  بـا  دوم، نگـاه  در آن قـبح  بلکه رسد؛  نمی نظر

 و علـل  ایـن  از برخـی  .شود  می مترتب آن بر که است اعتباراتی
   :از عبارتند ساز نادرست وجوه

  

 تـالش  را مجدد انتشار نادرستی علت اغلب :فریب دیگران  )1
 اعم علمی عهجام .کنند  می ذکر خوانندگان و مخاطب فریب براي
 ایـن  در آنچـه  کننـد   می تصور خوانندگان و ناشران سردبیران، از

 مؤلـف  دستاوردهاي آخرین و جدید مطالب است، شده ارائه مقاله
 اثـر  یـک  عنوان به قبالً اثر این و نیست چنین واقع در ولی است،
  )3( .است شده منتشر جدید

  
 نـشریات  فـضاي  کـه  آنجـا  از :سلب فرصت از دیگـران     )2
 از را فرصـت  نـشریه  یـک  در اثر یک چاپ است، رقابتی ضايف

 یـک  اثر یک مجدد انتشار لذا .گیرد  می انتشار براي مقاالت دیگر
  )3( .گیرد می دیگر اي مقاله از را فرصت

  
 اي  نـشریه  هـر  بـه  اثـر  یک مجدد ارسال :ضرر به دیگران   )3

 تحریریـه  هیـأت  و سـردبیر  مـدیر،  داوران، وقـت  اتـالف  موجب
 صـاحبان  بـراي  هایی  هزینه تحمیل موجب این بر عالوه .شود  می
 .شود  می مقاله آن چاپ و ویراستاري داوري، جهت نشریات امتیاز

 وقتـی  .بـشود  نیـز  ناشـر  به ضرر باعث تواند می مجدد انتشار )3(
 اختـراع  مقاله، کتاب، از اعم را خود پیشین شده منتشر اثر مؤلفی
 اثـر  این اینکه بیان بدون دهد،  می دیگري خریدار یا ناشر به ... و

 مقابـل  طـرف  بـه  مـالی  ضـرر  موجـب  است، شده منتشرپیشتر  
  .شود می
  
 شـود   مـی  باعـث  آثـار  مجدد انتشار :گمراهی جامعه علمی   )4

 مقـاالت  انتشار آمارهاي ارائه در ربط ذي نهادهاي و علمی جامعه
 و شـوند  خطـا  و اشتباه دچار جهان و کشور در علم تولید و جدید
 )3( .پـذیرد  انجـام هـا     کـشور  و افراد بین نادرستی هاي  بندي  هرتب

ــورم ایجــاد باعــث همچنــین  وهــا   داده حجــم در حاصــل بــی ت
 .شـود   مـی  پـژوهش  یک هاي  یافته بر بیهوده تأکید   و بزرگنمایی

)11(  
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 را آن محققـان  برخی که دیگري شکل به تواند می گمراهی این
 از منظـور  .گیـرد  صورت اند  نامیده »ها  فراتحلیل در نقص ایجاد«
 در  تحریف باعث واحد تحقیق نتایج مکرر انتشار که است این آن

 تـأثیر   بـرروي  کـه  تحقیقی در مثال براي .شود  میها     داده تحلیل
 نتـایج  بود، شده انجام جراحی عمل از بعد تهوع بر خاص دارویی
 شـده  منتـشر  هـاي   گـزارش  از درصـد  17 که داد نشان پژوهش
 نتیجـه،  در .انـد   بوده تکراريها     داده درصد 28 و ارود تأثیر   درباره
 دارو تأثیر   و شدهها     تحلیل در تحریف باعث مکرر هاي  انتشار این
  )11( .بود شده برآورد بیشتر درصد 23

  :اسـت  نادرسـت  دالیـل  ایـن  بنابه اثر یک مجدد انتشار بنابراین
 یـا  مـادي  ضـرر  از اعـم  دیگـران  بـه  ضرر )2 دیگران، فریب )1
 نـشر،  آمـار  ساختن مخدوش و علمی جامعه گمراهی )3 نوي،مع
  .مجدد انتشار خاطر به اضافی امتیازات و منافع کسب )4
  
  ربایی خودعلم انواع .4

 پـژوهش  مجـدد،  انتشار :از عبارتند ربایی  خودعلم انواع مهمترین
   )12( .متن بازیابی و شده تکه

  
  انتشار مجدد. 1-4

 معـادل  آن بـا  را ربـایی   خودعلم که ربایی  خودعلم نوع ترین  اصلی
 المللی  بین کمیته تعریف براساس .است »مجدد انتشار« ،دانند  می

 شود  می گفته اي  مقاله انتشار« به مجدد انتشار پزشکی سردبیران
 دیگـر  شـده  منتـشر  مقالـه  بـا  آن اصلی هاي  قسمت و جوهر که

 عارجـا  قبلـی  انتشار به مؤلف اینکه بدون باشد، داشته همپوشانی
 بـر  عـالوه  دیگـر  تعریفـی  در )13( .»باشـد  داده آشـکار  و روشن
 نشریات به همزمان ارسالی مقاالت به همپوشانی، داراي مقاالت
 بـاعنوان  گاه که مجدد انتشار« :است شده گفته مجدد انتشار نیز

 یــا کامـل  مقــاالت بـه  شـود،  مــی اشـاره  آن بــه ربـایی  خـودعلم 
 شـده  منتشر پیشتر که ودش  می گفته اي  مقاله از اصلی هاي  بخش
 .»نشریه چند یا دو به شده ارسال همزمان مقاالت به نیز و است

 انتشار مالك را مقاالت نتایج بودن یکسانها    تن نیز برخی )14(
 »مقالـه  یـک  از بـیش  در یکسان نتایج انتشار« :اند  دانسته مجدد
   )12( .اند کرده تعریف

 چـون  دیگـر  اصـطالحات  وجـود  بـه  توجـه  بـا  رسـد   می نظر به
 سوء از دیگر برخی براي »متن بازیابی« و 12»ها داده همپوشانی«

 معیـار  بایـد  یکـدیگر،  از آنها   تفکیک جهت و پژوهشی رفتارهاي
 دوبـاره  انتـشار  را اثـر  یـک  خوانـدن  »مجدد انتشار« براي اصلی
 منتـشر  اي  مقالـه  مـؤلفی  اگـر  .دانست مقاله یک »اصلی جوهر«

 متخـذ  آن جوهر دیگر، تعبیر به یا آن اصلی هاي  بخش که سازد
 اطـالع  بـه  را مطلـب  ایـن  و باشد او پیشین شده منتشر مقاله از

 پژوهـشی  تخلف را آن باشد، نرسانده نشریه سردبیر و خوانندگان
 اصـلی  جـوهر  از اسـتفاده « بنـابراین  .خواننـد   می »مجدد انتشار«

 مـاهوي  جـزء  دو »مناسـب  رسـانی   اطالع عدم« و »پیشین مقاله
 تعریف مقام در بنابراین .هستند »مجدد انتشار« غیراخالقی عمل
 در پیـشین  شـده  منتـشر  مقاله اصلی جوهر از استفاده :گوییم  می
  .خوانند مجدد انتشار را مناسب اعالم بدون جدید مقاله

  
  شده پژوهش تکه. 2-4
 انـواع  از دیگـر  یکـی  14»تکـه   تکـه  انتشار« یا 13»شده  تکه علم«

 یـک  کـردن  تکـه  بـه  که )9(است مجدد شارانت یا ربایی  خودعلم
 مـستقل  مقالـه  یک عنوان به آن تکه هر انتشار و بزرگ پژوهش
ــه ــی گفت ــود م ــی )12( .ش ــان در برخ ــاوت بی ــن تف ــوع ای  از ن
 نتـایج  مجـدد،  انتشار در که اند  گفته مجدد انتشار با ربایی  خودعلم
 هشد  تکه پژوهش در ولی شوند،  می منتشر مقاله دو در واحد دقیقاً
 از متفـاوت  کـه  شـود   مـی  منتـشر  نتایج از بخشی اي  مقاله هر در

 چنین شده  تکه پژوهش توصیف در دیگر برخی )3( .است دیگري
 مـشابه  نتایج و روش فرضیه، در شده منتشر مقاله دو که اند  گفته
 دیگر تعبیر به است؛ متفاوت یکدیگر با آنها   متن ولی هستند، هم
 یکـدیگر  بـا  است آن بر مشتمل الهمق هر که اطالعاتی وها     داده

 نیز برخی )15( .است یکسان تحقیق روش و نتایج ولی متفاوتند،
 و مقدمـه  در را شـده   تکـه  پـژوهش  از مستخرج مقاالت اشتراك
 هاي بخش انتشار« :اند کرده تعریف چنین را آن و اند دانسته روش
 در مشابه و یکسان تقریباً روش و مقدمه با پژوهش یک از مجزا

 توصـیف  چنـین  را آن توان  می نهایت در )16( .»مختلف نشریات
 .»نوشته چند یا دو در واحد پژوهش یک نتایج گزارش« :کند  می

)17(   
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 شـده   تکه پژوهش مصداق که پژوهشی رفتار سوء از دیگري نوع
 تحقیقـی  اابتد مؤلف روش این در .است 15»داده افزایش« است،
 در تحقیق نتیجه اثبات براي راها     داده همه ولی دهد،  می انجام را

 دیگـر  بار اول، مقاله انتشار از بعد بلکه کند  نمی منتشر اول مقاله
 همـان  اول، مقالـه  بـه  کننـده   تقویت و جدید هاي  داده افزودن با

 اي  نتیجـه  شـکل  بـه  دیگـر  نتایج افزودن با یا را اول مقاله نتایج
 کـه   درصـورتی  سـازد؛   مـی  منتشر دوباره جدیدي مقاله در یترکیب
 وجـود  اول مقاله در یکجا طور هب نتایج وها     داده همه ارائه امکان
 بـه  توانـد   مـی  کلـی  پـژوهش  یک نتایج اگر اساس براین .داشت
 منتشر کلی واحد نتیجه یکصورت     به مقاله یک در وجه بهترین
   )3( .خطاست متعدد مقاالت در انتشارش و آن کردن تکه شود،
 هـاي   فرضیه متعدد، هاي  بخش بر مشتمل واحد تحقیق اگر البته
 و باشد مختلف دستاوردهاي و نتایج و گوناگون هاي  روش متعدد،
 از یـک  هـر  انتـشار  نباشـد،  ممکن واحد مقاله در آن ارائه امکان
 کـه  اصـلی  نکتـه  بنابراین .است مجاز متعدد مقاالت درها     بخش
 یـک  نتـایج  ارائـه  امکـان  عـدم  یا امکان داشت وجهت آن به باید

 مـؤلفی  امکـانی  چنـین  وجود با اگر .است واحد مقاله در پژوهش
 از تا سازد منتشر متعدد مقاالت در و کند تکه  تکه را واحد تحقیق
 سـوء  مرتکـب  نمایـد،  کسب بیشتري پژوهشی امتیاز طریق این
 ش،رو نظـر  از وي مقـاالت  گرچـه  اسـت،  شـده  پژوهـشی  رفتار
 تعریــف بنــابراین .باشــند هــم متفــاوت هــم بــا نتــایج وهـا    داده

 متعـدد  مقـاالت  انتـشار  :است این شده  تکه پژوهش از پیشنهادي
 متن، حیث از آنها   معنادار تفاوت بدون واحد پژوهش از مستخرج
 آنها  انتشار امکان وجود با و نتایج و روش فرضیه، ها،  داده و مواد
   .واحد مقاله در

 ایـن  بـه  شده  تکه پژوهش به مربوط اخالقی الزامات ساسا براین
 مقالـه  یـک  در باید شده انجام مطالعه هر نتایج )1« :است شرح
 پیـشین  شده منتشر هاي  داده بر مبتنی دوم نوشته )2 شود؛ منتشر
-2 دهد؛ ارجاع پیشین شده منتشر مقاله به درستی به )2-1 باید

 کـدام  کـه  کنـد  مشخص روشنی به باید آن به ارجاع کنار در )2
 مشخص روشنی به )2-3 است؛ شده منتشر قبالً مقالهها     قسمت
-4 اسـت؛  شده اضافه مقاله به جدیدي هاي  داده و نتایج چه کند

 )2-5 نکنـد؛  تکـرار  را پیـشین  مقالـه  در شده منتشر هاي  داده )2

 .»دهـد  توضـیح  نـشریه  سردبیر به جزئیات با را فوق موارد تمام
)15(  

  
  یابی متنباز. 3-4
 بـه  کـه  اسـت  ربـایی   خـودعلم  از دیگـري  نوع 16»متن بازیابی«
 شـده  منتشر هاي  پاراگراف یا جمالت، عبارات، از دوباره استفاده«
 تفـاوت  )12( .شـود   مـی  گفته »مناسب ارجاع بدون پیشین اثر در

 مجـدد  انتـشار  در کـه  اسـت  این در مجدد انتشار با متن بازیابی
 ولـی  شـود،   می منتشر مجدد قالهم یک اصلی هاي  بخش و جوهر
 اطالعـات  و غیراصـلی  هـاي   بخـش  است ممکن متن بازیابی در

 دیگـري  مقالـه  در دوبـاره  روش و تاریخچه مقدمه، مانند مروري
 مـتن  بازیابی مجددي انتشار هر دیگر تعبیر به .شود گرفته کار هب

 این دیگر تفاوت .نیست مجدد انتشار متنی بازیابی هر ولی است،
 پـژوهش  اصـلی  غیـر  هـاي   بخش انتشار و متن بازیابی هک است
  .است جایز مناسب ارجاع صورت در پیشین

 متن بازیابی عمل نادرستی و درستی محققان برخی عقیده به
 در .دارد مؤلف شرایط و شده منتشر دوباره متن میزان به بستگی
 است ممکن شده بازیابی متن وها   داده مقدار خاصی موارد
 داشته قانونی شکل حتی و باشد یکبار از بیش انتشار دهکنن توجیه
 متن یک دوباره انتشار .است فریب اینجا در اصلی مسأله .باشد

 و است پیشین منابع به درست و صادقانه ارجاع مستلزم
 .باشند داشته کامل اطالع موضوع این از باید مجالت سردبیران

)18(  
 
   مجدد انتشار جواز موارد .5
 انتـشار  تـر   دقیق تعبیر به یا ربایی  خودعلم اولیه منوعیتم وجود با

 اطالعـات  از دوباره استفاده براي را جوازي موارد محققان مجدد،
  )3( .اند کرده ذکر خود قبلی متون و
  
 جـواز  مـوارد  از یکی :انتشار خالصه مقاله کنفرانسی   . 1-5

 شـده  منتـشر  مقاله چکیده و  خالصه که است وقتی مجدد انتشار
 ایـن  )15( .شـود  منتـشر  کامل مقاله یک قالب درها    کنفرانس در
 طـور   بـه  کـه  شـود   مـی  اثـر  یک مجدد انتشار شامل آنجا از مورد
 .شـود   مـی  بیـان  آنهـا    مقاله چکیده در مقاالت اصلی ایده معمول
 کامـل  مقالـه  در وقتـی  مقاله چکیده در شده منتشر ایده بنابراین
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 منتـشر  اثـر  یک تمام یا بخش انتشار مصداق شود،  می داده بسط
  .بود خواهد شده
 قابل تغییر ایجاد بدون نشریات در کنفرانسی مقاالت دوباره چاپ
 اسـت  شـده  مشاهده گاه .است مجدد انتشار مصداق آن در توجه
 در تـوجهی  قابـل  اصـالح  و تغییـر  بـدون  کنفرانسی مقاالت که

 روي بـر  شـده  انجـام  تحقیـق  یـک  در .شوند  می منتشر نشریات
 آمریکـا  در دانـشگاهی  علمـی  هیأت اعضاي شده منتشر تمقاال
 .انـد   بـوده  کنفرانسی مقاالت همان آنها   درصد 50 که شد روشن

)5(   
  
 خواننـدگان  کـه  درصـورتی : وجود خوانندگان متفاوت  . 2-5

 باشد، داشته وجود مقاله یک براي مختلف هاي  حوزه در مختلفی
 انتـشار  از )ب( حـوزه  خوانندگان دهد احتمال مؤلف که نحوي به

 انـد،   نـشده  مطلـع  آن تخصـصی  نشریه و )الف( حوزه در او مقاله
 )ب( تخصـصی  نـشریه  در دوبـاره  را خـود  مقالـه  انتشار تواند  می

 نـشریه  دو سـردبیران  اطـالع  بـا  بایـد  کـار   این البته .سازد منتشر
  ).15 ،3(گیرد صورت

  
 که آنجاست دیگر جواز مورد :انتشار اثر به زبان دیگر    . 3-5
 به را آن مؤلف سپس و شود  می منتشر زبان یک به ابتدا اثر یک
 منتـشر  دوم زبـان  بـه  اي  نـشریه  در و کرده ترجمه دیگري زبان
 در البتـه  .اسـت  شمرده مجاز زبان چند به اثر یک انتشار .کند  می
 بایـد  قبلی هاي  زبان به مقاله انتشار که است شده تأکید   نیز اینجا
 دلیـل  واقـع  در ).15 ،3( برسـد  ندگانخوان و سردبیران اطالع به
  .است متفاوت خوانندگان و مخاطبان وجود تجویز این
  
 مقالـه  بـه  کـه  درصـورتی  :اضافه کردن معرفت جدید    .4-5

 مطالـب  بـر  مـشتمل  کـه  جدیـدي  هاي  بخش قبلی، شده منتشر
 جایز آن مجدد انتشار باشد، قبلی مقاله محتواي از بیشتري اصلیِ
 هـاي   بخش به مربوط و توجه قابل باید یدجد مطالب البته .است
 نیز اینجا در .اصلی غیر و مروري هاي  بخش نه باشد مقاله اصلی
 اضـافه  هـاي   بخش و قبلی مقاله با جدید مقاله پوشانی هم میزان
  ).15 ،5( برسد خوانندگان و سردبیر اطالع به باید جدید شده

  

 التمقـا  مؤلفـان  گاه: صورت کتاب   انتشار مقاالت به  . 5-5
 منتــشر کتــاب صـورت  بــه دوبــاره را خـود  پیــشین شــده منتـشر 
 یـک  :پـذیرد  انجام صورت دو به است ممکن کار این .سازند  می

 و وسـیع  تحقیقـی  پـروژه  یـک  محقـق  که است این آن صورت
 کـه  دارد آن قصد ابتدا از و کند  می ریزي  طرح خود براي گسترده
 امـا  .شود شرمنت کتاب یک صورت به اتمام از پس را تحقیق این
 هـر  انجـام  بـا  است، طوالنی ینديافر پژوهش انجام که آنجا از

 مقالـه صـورت      بـه  را تحقیق نتایج مرحله، به مرحله آن، از بخش
 نتـایج  از را علمی جامعه اینکه بر عالوه کار این .سازند  می منتشر
 بـه  مؤلـف  اعـالم  نـوعی  به سازد،  می مند  بهره جدید تحقیق یک
 توسـط  جدید تحقیقی پروژه یک شروع صخصو در علمی جامعه
 همچنـین  .شـود   می حوزه آن محققان کاري  موازي مانع و اوست
 بازخوردهاي خود تحقیقی پروژه بخش به بخش انتشار با محقق
 بسا چه و کند  می مشاهده را خود پژوهش به نسبت علمی جامعه
 آنهـا   از برخـی  در کتـاب صـورت      بـه  تحقیق نتایج انتشار از قبل
  .بگنجاند کتابش در نیز را منتقدان پاسخ یا کند نظر تجدید
 نتـایج  انتـشار  بـر  تصمیم پیش از مؤلف که است آن دوم صورت
 تحقیقـی  موضوعات از یک هر و ندارد را کتابصورت     به تحقیق
 پـس  اما .سازد   می منتشر مستقل مقاله یک انتشار نیت با را خود
 آن در دیگـر  مـشابه  جزئـی  تحقیقـات  انجام وها     سال گذشت از

 پژوهشی موضوع یک با مرتبط خود از مقاالتی مجموعه با حوزه
 یـک صـورت      به جامع طور  به و یکجا توانند  می که شود  می مواجه
 یـک صـورت      بـه  پراکنده مقاالت انتشار قطعاً   .شوند منتشر کتاب
 را تـري   کامل اثر هم و کند  می کمک آنها   ماندگاري به هم کتاب
 حتـی  گـاه  .دهد می قرار حوزه آن محققان و خوانندگان اختیار در
 سـوي  از بلکـه  مؤلف خود سوي از نه شده منتشر کتابگونه    این

 محقق مقام به احترام هم تا است یادنامهصورت     به او عالقمندان
  .شود محافظت بیشتر را او علمی آثار هم و باشد

 کتـاب صورت   به پیشین شده منتشر مقاالت مجدد انتشار بنابراین
   .است اشکال از خالی و پذیرش مورد پژوهشی رفتار یک
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  گیري نتیجه

 آثـار  مجـدد  انتشار به ربایی  خودعلم که شد روشن تحقیق این در
 بـه  رسـانی   اطـالع  و مناسـب  ارجـاع  بـدون  پیـشین  شده منتشر

 .شـود   می گفته نشر عوامل دیگر و داوران سردبیران، خوانندگان،
 خـود  از سـرقت  بـودن  معنا بی همچنین و تعریف این به توجه با

 سـرقت  یـا  ربـایی   خودعلم چون تعابیري جاي به شود  می پیشنهاد
 بـراي  .شـود  اسـتفاده  »مجـدد  انتشار« اصطالح از خود از علمی
 توصـیه  آن بـه  شـدن  مـتهم  و پژوهشی سوء رفتار این از پرهیز
 آثـار  از اي  عمـده  بخـش  یـا  تمـام  مجدد انتشار از )1 که شود  می

 مجدد انتشار به نیاز صورت در و شود اجتناب پیشین شده منتشر
 و سـردبیران  خواننـدگان،  اطـالع  بـه  مراتـب  قبلی، اثر از بخشی
 در واحـد  پژوهش و تحقیق نتایج )2 شود؛ رسانده نشر مسئوالن
 تکـه  از االمکـان   حتـی  و شود منتشر مقاله یک در امکان صورت
 در )3 شود؛ پرهیز آن اجزاء مستقل انتشار و واحد پژوهش کردن
 و واحـد  اثـر  در تحقیق یک نتایج تمام انتشار امکان عدم صورت
 آثـار  بـه  شـده  منتـشر  آثـار  از هریک در آن اجزاء مستقل انتشار
 اطـالع  بـه  مراتـب  و شـود  داده مناسـب  ارجاع قبلی شده منتشر

 انتـشار  از )4 شود؛ رسانده نشر مسئوالن و سردبیران خوانندگان،
ها اجتناب     کنفرانس مقاالت موعهمج در شده منتشر مقاالت عین

  باشــد؛ شــده داده آن در تــوجهی شــود مگــر اینکــه تغییــر قابــل
 در دیگـر  زبـان  بـه  قبلـی  شده منتشر مقاالت انتشار و ترجمه )5

  اسـت؛  بالمـانع  نـشر  مسئوالن و سردبیر به دادن اطالع صورت
 از منـدي  بهـره  دلیـل،  هر به اثري هر مجدد انتشار صورت در )6

 ... و پژوهـشی  امتیاز التشویق،  حق گرفتن مانند آن وبارهد مزایاي
 بـا  دقیـق  و شـفاف  طـور   به باید مراتب و است دیگري سوءرفتار
 اطـالع  بـه  منتـشره  مقـاالت  همپوشـانی  میزان کردن مشخص
  .شود رسانده مربوط دانشگاه و مؤسسه مسئوالن

  
  اخالقیهاي  همالحظ

 در امانتـداري  هویـژ  به مرتبط اخالقی موضوعات پژوهش این در
   .است شده رعایت علمی سرقت از پرهیز و منابع ذکر

  

  نامه واژه
1. plagiarism  ربایی علم   
2. Self-plagiarism  ربایی خودعلم 
3. Duplicate Publication  انتشار مجدد  
4. Appropriate Attribution  مناسباسناد   
5. Quoting Directly قول مستقیم نقل  
6. Quotation Marks قول انه نقلنش 
7. Block Quotation  قول ستون نقل 
8. Quoting Indirectly نقل قول غیرمستقیم 
9. Proper Acknowledgment اعالم مناسب  
10.Inappropriate Recycling  بازیابی نامناسب  
11.Cheating تقلب  
12.Overlapping Data/Publication 

  انتشار/همپوشانی داده
13.Salami Science شده علم تکه  
14.Salami Publication شده انتشار تکه 
15.Data Augmentation افزایش داده  
16.Text Recycling 
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