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تعریف :اگر در هر یک از مراحل پیشنهاد؛ اجرا و گزارش طرحهای تحقیقاتی
یکی از موارد چهارگانه
جعل )(fake
حیله )(fraud
تقلب )(cheat
انتحال )سرقت ادبی( )(Plagiarism
صورت بگیرد؛ رفتار غیر اخالقی پژوهشی صورت گرفته است

6

مبتنی بر منشور اخالقی انجمن فیزیک ایران
ارایه شده توسط دکتر جعفرپور

مصداقهای رفتار غیراخالقی پژوهشی

-

جعل ) :(fakeساخنت داده های غیرواقعی و یا دادن گزارش غیرواقعی .همچنین معرفی جعلی داوران
حیله ) :(fraudدستکاری در داده ها و نتایج؛ حذف؛ تعدیل و یا اضافه کردن داده ها به نحوی که نتیجه
منعکس شده کاری جدید نسبت به گزارش قبلی شود .یا اینکه یک کار درست یا غلط جلوه کند .دستکاری در
دستگاه ها و روندهای آزمایش که یک نظریه خاص درست یا غلط جلوه کند.
تقلب ) :(cheatاستفاده از داده ها یا نتایج پژوهشی مستند شده دیگران بدون اجازه و بدون اشاره به
مآخذ؛ استفاده از نرم افزار؛ برنامه و ابزار آزمایشگاهی دیگری بدون اجازه و انجام پژوهش با آن.
تقلب خفیف :این نوع دستبرد علمی در بیشتر موارد به دلیل فقدان تسلط نویسندگان به زبانهای خارجی
اتفاق می افتد.
تقلب شدید :استفاده از اندیشه ها و مثالها و روشها و عکسها و نتایج دیگران بدون اینکه به نحو مناسبی به
آنها ارجاع داده شود.
انتحال )سرقت ادبی( ) :(Plagiarismاستفاده از قسمتهای قابل مالحظه ای از منت :مفاهیم و یا ترجمه
مقاله ها و یا سندهای دیگر که قبال به چاپ رسیده اند به گونه ای که تلقین اصالت کند .منت برگرفته از مقاالت
دیگران حتی با وجود ارجاع مناسب در صورتی که با ادبیات جدید بازنویسی نشوند و یا داخل گیومه قرار داده
نشوند مصداق انتحال است.
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مبتنی بر منشور اخالقی انجمن فیزیک ایران
ارایه شده توسط دکتر جعفرپور

مصداقهای رفتار غیراخالقی پژوهشی

توصیه میشود که فیزیکدانان ایرانی ،اگر با زبان خارجی کامالً آشنا نیستند،
حتی االمکان از بازنویسی بخش بزرگی از یک مقاله با ادبیات جدید ،حتی
اگر ارجاع نیز داده شود ،خودداري کنند .چون این کار به مهارت جدي در زبان
خارجی نیاز دارد و خطر کپی برداري و شائبۀ سرقت ادبی را افزایش می دهد.
در این گونه موارد بهتر است ،در صورت ضرورت ،منت مورد نظر با ادبیات
اصلی در گیومه قرارگیرد و به آن ارجاع داده شود.

مبتنی بر منشور اخالقی انجمن فیزیک ایران
ارایه شده توسط دکتر جعفرپور
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۹
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تعارض منافع
Conflict of interests
ب•ه ع•نوان م•ثال در ح•ین م•قال•ه ن•وی•سی ب•ای•د ی•ک ت•واف•ق در ت•رت•یب اس•ام•ی و مج•له م•ورد ن•ظر ب•رای ارس•ال م•قال•ه و ی•ا دی•گر
مسائل مورد مناقشه مقاله نویسی بوجود آید.
م•جالت  ISIنس•بت ب•ه م•سال•ه ت•ضاد م•ناف•ع در م•قال•ه ن•وی•سی ب•ه گ•ون•ه ه•ای م•تفاوت•ی ع•مل م•ی ک•نند .ب•ه ع•نوان م•ثال م•جالت
ب•ا ض•ری•ب ت•اث•یر ب•اال ،از ن•وس•یندگ•ان م•ی خ•واه•د ت•ا ه•ر ک•دام ش•خصا و ج•داگ•ان•ه ف•رم•ی را ت•حت ع•نوان ک•پی رای•ت ام•ضا
ک••نند .و در ص••ورت ع••دم دری••اف••ت آن ف••رم م••قال••ه وارد پ••روس••ه ب••ررس••ی و داوری ن••می ش••ود .ال••بته در ب••رخ••ی دی••گر م••جالت
صرفا امضای نویسنده مسوول به نیابت از دیگر نویسندگان کفایت می کند.
از ی•ک ج•نبه دی•گر ت•ضاد م•ناف•ع در م•قال•ه ن•وی•سی زم•ان•ی ات•فاق م•ی اف•تد ک•ه ی•ک ارت•باط م•ال•ی م•یان ه•ر ی•ک از ن•وی•سندگ•ان
م•قال•ه و م•اده ای ک•ه در م•ورد آن ت•حقیق ک•رده ان•د وج•ود داش•ته ب•اش•د .ای•ن ارت•باط م•مکن اس•ت ش•ام•ل ت•ام•ین مس•تقیم و ی•ا
غ ••یر مس ••تقیم ب ••ودج ••ه ت ••حقیق از ط ••رف ت ••ول ••ید و ی ••ا ت ••ام ••ین ک ••ننده م ••اده ب ••اش ••د .ب ••ه ط ••ری ••ق م ••تناظ ••ر ش ••ما ی ••ا ی ••کی دی ••گر از
ن•وی•سندگ•ان م•قال•ه م•مکن اس•ت ع•الق•ه م•ال•ی ی•ا ت•جاری ب•ه ت•ول•ید ک•ننده ی•ا ت•وزی•ع ک•ننده م•حصول داش•ته ب•اش•ید .و در ای•ن
ص ••ورت م ••مکن اس ••ت ک ••ه ش ••ما ی ••ک گ ••زارش ش ••فاف و اص ••ول ••ی از ت ••مام ••ی زوای ••ای م ••سال ••ه ان ••جام ن ••ده ••ید و در ح ••ین م ••قال ••ه
نویسی صرفا گرینشی عمل کنید.
ش•ما متعه•د هس•تید ک•ه ه•ر گ•ون•ه ت•عارض ع•الی•ق را در ن•ام•ه ای ک•ه ه•مراه ب•ا م•قال•ه خ•ود ب•ه س•ردب•یر مج•له م•ورد ن•ظر ازس•ال
می کنید ،بیان کنید .همچنین باید هر تعارض عالیق ممکن را در انتهای بخش قدردانی و تشکر یادآور شوید.

https://sharifhamyar.ir
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معیارهای نویسنده بودن مقاله
نویسندگان یک مقاله علمی کدامند؟
کمیته ی بین املللی ادیتورهای مجالت پزشکی )  ( ICMJE#برای نویسندگی یک مقاله چهار معیار را مطرح می کند )Authorship
 (criteriaو شخصی که هر چهار معیار را داشته باشد می تواند به عنوان یک  Authorیا نویسنده قرار بگیرد .این معیار ها عبارت
اند از:
 (۱مشارکت قابل توجه ) (substantial contributionدر طراحی مطالعه ) (Concept & Designیا جمع آوری داده ها و یا آنالیز
و تفسیر آن ها )پس معیار اول شامل سه بخش می باشد که مشارکت در هر کدام از این سه بخش برای کسب معیار اول کافی است(
 (۲نوشنت نسخه ی اول مقاله و یا اصالح آن به صورت قابل توجه و تاثیر گذار از نظر علمی
 (۳تایید نسخه ی نهایی مقاله )تمام منت مقاله باید خوانده شود و کل پروژه مورد تایید نویسنده باشد (
 (۴توافقی که طی آن هر گونه سوال در مورد یکپارچگی و دقت پروژه قبال بررسی و حل شده باشد .و هر نویسنده ای نقش بقیه را در
این پروژه بداند
نکته  :در مورد نویسنده اول قانون خاص و ویژه ای وجود ندارد .ولی معموال فردی نویسنده اول قرار می گیرد که بیشترین درگیری
فیزیکی )جمع آوری داده ها و نوشنت نسخه اول مقاله و  (...در پروژه را داشته باشد )مثل دانشجو( و همین طور استاد راهنما نیز
معموال به عنوان اسم آخر قرار می گیرد .به صورت کلی در یک مقاله انگلیسی زبان ،هر چه از سمت چپ به راست در لیست نویسندگان
حرکت کنیم از درگیری فیزیکی فرد در پروژه کمتر شده و مرتبه ی علمی فرد بیشتر می شود.
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خالصه و جمع بندی
 (۱صداقت و تعهد سرلوحه انجام یک فعالیت پژوهشی است
 (۲بی اطالعی از مصداقهای رفتارهای غیراخالقی پژوهشی دلیل بر رفع اتهام
نیست لذا هر محققی قبل از انجام هر پژوهشی باید مناسبات آنها را
فرابگیرد .در این خصوص اساتید وظیفه مهمی دارند.
 (۳مقاله منتشر شده برای همیشه به عنوان دستاورد هر شخص به حساب
می اید و هر لحظه می تواند موید صحت و یا سقم دستاورد پژوهشی ان
شخص به حساب آید بنابراین باید دقت نظر و وسواس ویژه ای برای بررسی
صحت و دقت آن بکار بست.
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