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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،2-12،)3(21 ،پیاپی  ،72پاییز 2331
صبار ،شاهو؛ معصومیفر ،علی؛ و محمدی ،سعید ( .)8931آنجا که نمیدانیم چگونه اخالقی باشیم؛ پژوهشیی در مییاا آگیاهی بیر
مصادیق سرقت معنوی .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.8-12 ،)9(81 ،
شاپا1001-8182 :

 نویسندگا  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانا

آزاد است) .

(

آنجا که نمیدانیم چگونه اخالقی باشیم؛
پژوهشی در میزان آگاهی بر مصادیق سرقت معنوی
شاهو ّ
صبار ،1علی معصومیفر ،2سعید محمدی
دریافت6931/16/61 :؛

3

پذیرش6931/10/10 :

چکیده

پژوهش حاضر تالش میکند میاا آگاهی افراد نسبت به قواعد کیفی و اخالقی کار علمی و دانشیگاهی و
رابطۀ این آگاهی با سطح تحصیالت آنا را بسنجد .بدینمنظور پرسشنامهای برخط(آنالین) تهییه شید و
طی آ از افراد سؤاالتی پرسیده شد که دیدگاه آنا را نسبتبه چند مورد مهم مرتبطبا کیفیت یا اخالق کیار
علمی مشخص میکند« :ارجاع به منابع علمی نهچندا معتبر»« ،حجمی از مقاله که میتوانید نقیلقیو
مستقیم باشد»« ،کسب اجازه از ناشرا پییش از انتشیار آریار آنیا »« ،ارسیا مقالیه بیرای چنید اورنیا
علمی(برای داوری) بهطور هماما » و «رونوشت(کپی) کرد منبع از مقاالت دیگیر و افیاود بیه مقالیۀ
خود» .پرسشنامه ازسوی بیش از پانصد نفر پاسخ داده شد و تحلیل دادههای آ نشا داد که درصد باالیی
از افراد در سطوح تحصیلی متفاوت ،اطالع درستی درمورد قواعد کیفی و اخالقی موردتوافق کار پژوهشی
و نگارش مقالۀ علمی ندارند .این تحقیق همچنین نشا میدهد که بسیاری از پاسخدهندگا بیش از آنکه
به انتخاب پاسخ «نمیدانم» عالقهمند باشند ،پاسخ نادرست انتخاب کردهاند ،حتیی آنجیا کیه بیهخیاطر
تخصصی بود پرسش طرحشده ،از بسیاری از افراد توقع نمیرود که پاسخ درست را بدانند.
ِ
کلیدواژهها :اخالق علمی ،سرقت معنوی ،سرقت علمی ،استناددهی ،منبع
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1استادیار ارتباطات ،دانشکدۀ مطالعات جها  ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا (نو یسنده مسئو ).


 .2کارشناس مدیریت سیستمهای تکنولوایک ،دپارتما تکنولوای و جامعه ،دانشگاه ستونیبروک ،نیویورک ،آمریکا.



 .3دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی ،دانشکدۀ مطالعات جها  ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا .



 .1مقدمه

در دورهای که به آ عصر اطالعات میگوییم ،ارزش داراییهای معنوی درمقایسهبیا آنچیه
بهطور سنتی دارایی محسوب میشده ،بهطور روزافاو افاایش یافته است .درنتیجه در ایین
(میوررِ ،کییو و زاکیا)1002 ،1
دوره بهطور طبیعی اهمیت «سرقت داراییهیای معنیوی»
ِ

اعماز علمی ،هنری و ادبی نیا درمقایسهبا سرقت پو و داراییهای فیایکی( مانند خودرو،
تکنولوایک عصر
سنگهای قیمتی و غیره) روزبهروز افاایش یافته است .همچنین تحوالت
ِ

اینترنت نیا به چالشهای این حوزه افاوده است (پورنقی.)8932 ،

در این مقاله ازمیا انواع سرقتهای معنوی(که سرقت آرار نقاشی ،موسییقی و غییره را هیم

دربرمیگیرد) تمرکا بر کارهای متنی (مانند کتاب و مقاله) در حوزۀ علیم اسیت .دغدغیهای کیه

منجر به انجام این پژوهش شد ،این ایده است که شاید دلیل کثرت تخلفات ازسوی دانشجویا

و سایر کسانی که به نوشتن و تالش برای انتشار مقاالت علمی اقدام میکنند ،نه فقط ضیع در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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انگیاههای اخالقی ،بلکه ناآگاهی نسبتبه مصادیق تخل و سرقت معنوی باشد.
دانستن پاسخ این پرسش و اینکه تا چه اندازه میاا ناآگیاهی افیراد نسیبتبیه مصیادیق
گذاری اصیالحی میا درایینزمینیه اررگیذار
تخل علمی گسترده است میتواند بر سیاست
ِ

باشد .یک دانشجوی کارشناسی ارشد ،فهرست منابع مقالۀ علمی دیگر را رونوشت میکند
و به انتهای مقالۀ خود میافااید .یک دانشجوی دکتری ،مقالۀ خود را با رونوشیت سیه بنید

کامل از یک صفحۀ ویکیپدیا آغازمیکند و منبیع آ را ذکرنمیکنید .وقتیی بیه ایین افیراد

اعتراضمیکنیم با این پاسخ مواجه میشویم که« :نمیدانستم این کار غیرمجاز است».

اهی خشم و اندوه قرارمیگیریم .کدام بدتر است :ایین درجیه از
دراینحالت بر سر دور ِ

بی توجهی به اخالق و استاندارد علمی یا آ درجه از ناآگاهی نسبت به قواعد علمی در یک
دانشجو که باالترین سطح تحصیالت علمی را میگذارند؟ یا شاید ذهنما درگییر آ شیود
که هما طور که نوشی( )8932گفته است دانشگاهها و موسسات علمی هم مقصرند چو
سیاست روشنی درخصوص سرقت ادبی ندارند و گاهی تعری استاد و دانشجو از سیرقت
ادبی یکسا نیست.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بههرحا آنچه مهم است ،آ است که تصویر درستتری نسبتبه وضع موجود داشیته
باشیم تا بتوانیم برای مبارزه با این مشکل بهتر سیاستگذاری کنیم .چراکه مطالعات نشیا
می دهیید کییه حتییی پیشییرفت تحصیییلی و علمییی دانشییجویا در گییرو صییداقت علمییی
است(رشادتجو و مهاجری .)8939 ،ازاینرو ،داشتن فضای علمی پویا و توانمند که گیره
از مسائل زندگی ما باز کند ممکن نیست مگر با داشتن سیاست درست و ارربخش درزمینۀ
اخالق و کیفیت کار علمی.
1ـ .1سرقت معنوی چیست؟

مراکا دانشیگاهی و علمیی مختلی جهیا ازنظیر سیختگیری درایینزمینیه بیا یکیدیگر
متفاوتاند ،هم ازایننظر که چه چیای را تخل و سرقت محسوب کنند و هیم ازنظراینکیه
چه مجازاتی برای افراد خطاکار درنظربگیرند .کارهای مختلفی که بهعنوا سیرقت معنیوی
مطرحمیشوند ،دستکم از سه نظر با یکدیگر تفاوت دارند .8 :میاا تعمد؛ .1نوع تخل ؛
و  .9نوع محتوا.
1ـ1ـ .1میزان تعمد

اگر سرقت معنوی ،استفادۀ غیرمجاز از داشتهها ،یافتهها و گفتههای دیگیرا باشید ،چنیین
عملی میتواند آگاهانه و بهقصد فریب و کسب منافع صورتگیرد ییا صیرفا دراریر خطیا و
معنیوی ناخواسیته،زمانی اسیت کیه نویسینده ،اییدۀ
بیدقتی .یکی از مصداقهای سیرقت
ِ

دیگرا را در مقالۀ خود طرحمیکند و خودش هم نمیداند که قبال آ را خوانیده ییا شینیده

است و تصور میکند که ایدۀ خود او بوده است .البته باور غالب بر آ اسیت کیه آگیاهی و
ناآگاهی فرد نسبت به سرقت ادبی یا عمدی و غیرعمدی بود اقیدام او تفیاوت چنیدانی در
نفس عمل نمیکند .اترک معتقد است که نهتنها این موارد نافی سرقت ادبیی نیسیت ،بلکیه
حتی اگر صاحب ارر اصلی هم از بهکاربرد اررش آگاهی و رضایت داشته باشید بیاز هیم
سرقت ادبی یا به تعبیر خودش «علمربایی» رخ داده است (اترک.)8932،
برخی معتقدند که بهجای سختگیری درمورد سرقت معنوی(که همیواره قابیل اربیات
نیست) بهتر است «بیشتر به تأرر و توارد و نقش ضمیر ناخودآگاه توجه داشت» (مرتضایی،
 .)8939درحالیکه برخی معتقدند حتی آنجاکه ایده یا جملهای متعلقبه فرد و زاییدۀ ذهن
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خود اوست اما قبال ازسوی فرد دیگری هم بیا شیدهاسیت(توارد) نویسیندۀ اخییر موظی
است با انجام جسیتوجوی دقییق در آریاری کیه قیبال منتشیر شیده ،از انتشیار دوبیارۀ آ
خودداری کند «.برخی مؤسسات علمی حتی سیرقت ناخواسیته را نیوعی خیانیت اخالقیی
بهحسابمیآورند» ِ(میسن.)8 ،1003 ،1
2ـ1ـ .1نوع تخلف

فهرست اقداماتی که ازسوی مراکا مختل  ،تقلب یا تخل شمردهمیشوند ،متنوع اسیت.
در نگاهی کلی ستوده و همکارانش(ستوده ،رفیع و میرزایی )91 ،8913 ،بهنقلاز وصا و
حبیبزاده دستبرد علمی را به دو گروه تقسیم میکنند«:دستبرد بیه اندیشیهها و دسیتبرد بیه
وااگا » .در نگاهی خردتر ،تقلب معنوی طیی گسیتردهای از میوارد بسییار جیدی ماننید
ترجم یۀ یییک مقالییه بییه طورکامییل و انتشییار آ بییه نییام خییود ،تییا مییوارد محییدودتر ماننیید
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مشخصنکرد نقلقو مستقیم و غیرمستقیم را دربرمیگییرد .میورد اخییر دسیتکم از دو
جهت تقلب و سرقت بهحسابمیآید .او آنکه مالکیت معنوی افراد نهتنها «ایدهها» ،بلکه
«عبارتهیا و جملییهها» را هییم دربرمیگییرد و اگییر عبییارات و جملیههای دیگیرا را عینییا
رونوشت میکنیم باید آ کلمات را با قرارداد در گیومیه ،از متنهیای نوشتهشیده ازسیوی
خودما متمایاکنیم.
دوم ضرورت مشخصکرد نقلقو مستقیم از غیرمستقیم آ است کیه خواننیدۀ
علت ِ

یک مقاله(چه استاد دانشگاه یا داور مقالۀ علمی و چیه مخاطیب عیادی) بایید بداننید کیه
چهمقدار از متن ،نوشتۀ خود فرد است و چه مقدار رونوشت(کپی) از دیگرا  .اگر ایین امیر

مشخص نباشد ،فرد میتوانید حجیم بسییار بیاالیی از مقالیۀ خیود را بیا کنیارهمگذاشیتن
نوشتههای دیگرا تولیدکند و با پرهیا از استفادۀ دقیق از گیومه و شمارۀ صفحه 2این مسئله

را پنها نماید.
از دید بسیاری از مراکا علمی «رونوشت حجم زیادی از ایدهها و کلمات از یک منبیع
بهطوریکه حجم اعظم کار را دربربگیرد ،چه منبع آ ذکرشده و چه نشده باشد» هم تقلب
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .2در استناددهی به شیوه ِایپی ِای(

) درصورتیکه از نقلقو مستقیم استفادهمیکنیم ،ذکر شمارۀ صفحه ضروری است.

و سرقت محسوبمیشود(سرقت ادبی چیسیت .)1082 ،1اتفاقیا دلییل اسیتفادهنکیرد از
گیومه ازسوی برخی نویسندگا  ،ممکن است تالش برای پنها کرد همین واقعییت باشید
که بیشازحد از رونوشت عینی مطالب دیگرا استفادهکردهاند.

در فهرست انواع سرقتهای معنوی« ،سرقت از خود» 2نیا وجوددارد که برخالف آنکه

از عنوانش برمیآید میتواند تخلفی جدی محسوبشود .اصل بر آ است که اگر یک ایده،
انتشار دوبیاره ،ایین امیر مشیخص
اطالعات یا متن ،پیشازاین منتشر شده است ،درهنگام
ِ
باشد و منبع آ ذکرشود و اینکه نویسندۀ ارر قبلی خود ما باشیم ،این الاام را ازبیننمیبیرد.
درضمن« ،سرقت از خود» گاهی بیانگر تقلبی جدی و آگاهانه است و آ هنگامی است که
فرد تالش میکند که مطلب خود را با تغییرات اندک در دو نشریه منتشرکند .این شبیه حالتی
است که دانشجویی تالشمیکند یک مقاله را بهعنوا تکلی دو یا چنید کیالس مختلی

کند(وینست.)1082 ،3
ارائه
ِ

نوع دیگر تخل نیا ارجاع به منبع نادرست است .این کار هم بهعلت سیهلانگاری ییا

تنبلی در یافتن منبع درست و هم با انگیاۀ خاص ازجمله پنهیا کیرد ییک ضیع انجیام
میشود .مثا حالت دوم فردی است کیه مطیالبی را از ویکیپیدیا گرفتیه اسیت امیا چیو
میداند که در کار علمی نمیتواند به ویکیپدیا ارجاعدهد ،در فهرست منابعش ،منبعیی را
مینویسد که آ صفحۀ ویکیپدیا به آ ارجاع داده است.
این کار که میتوا آ را «ارجاع جعلی» یاا «منبا دزدی» نامیید ازآ جهیت نادرسیت
است که ما تنها حق داریم به منبعی ارجاع دهیم که واقعا خودما آ را دیدهباشیم .این خطا
در سطحی دیگر نیا مطرحمیشود و آ نسبتداد یک اکتشاف یا سیخن معیروف بیه فیرد
نادرست است .چنگیای آشتیانی و شمسی در مقالیۀ خیود( )8931اسیتدال میکننید کیه
برخییی یافتییههای پاشییکی دانشییمندا قییدیمی ایرانییی بییهغلییط بییه دانشییمندا اروپییایی
نسبتدادهمیشود .آنا این کار را سرقت علمی میدانند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1سایت

 ،صفحۀ

 ،آدرس در فهرست منابع انتهای مقاله.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

0
آنجا که نمیدانیم چگونه
اخالقی باشیم...

3ـ1ـ .1نوع محتوا

دو نوع عمدۀ سرقت در آرار علمی عبارتاند از« :سرقت داده» و «سیرقت میتن» .سیرقت
داده ،زمانی رخمیدهد که پژوهشگر یا دانشمند ،نتایج تحقیق دیگری را بیهعنیوا تحقییق
خودش ارائهدهد .این نوع تقلب نوعا تعمدی است و جدیترین نوع تقلب محسوبمیشود
و معموال شدیدترین مجازاتها هم برای آ درنظر گرفتهمیشود.
سرقت متن جایی است که ابهام و اختالفنظر بیشتر است .ازیکسو ،خصوصا آنجاکه
عبارتهای مشابه کوتاه هستند ،آسا تر میتوا ادعا کرد که شباهت موجود تصادفی است.
درضمن استفاده از متن ترجمهشده در مقاله ،کیار را پیچییدهتر میکنید ،زییرا نرمافاارهیای
تقلبیاب امکا سنجش این نوع سرقت را فراهمنمیکنند .همچنین اسیتدال هایی وجیود
جمالت ازپیش منتشرشده ،چندا غیراخالقی نیست.
دارد که گاهی استفاده از برخی
ِ
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ِمیسن( )1003توضیحمیدهد که درحالیکه برخی افراد ،هر نوع سرقت متنی را مطلقا

غیرقابلقبو میدانند ،برخی دیگر ،نسبت به آ برخورد مالیمتری دارند .مثال «ادارۀ امانت

تحقیق» 1در آمریکا استفادهاز جمالت مشابه را در برخیی بخشهیای میتن مجازمیدانید.

مثا این حالت آ است که در بخش روش تحقییق مقالیه ییا پایا نامیۀ خیود ،ییک روش
تحقیق مرسوم را که در اکثر کتابهای روش تحقیق معرفی شده است تشریحکنیم و برخیی
جمالت ما بهشدت شبیه جمالتی باشد که در این کتابها بهکار رفتهاست.
2ـ .1نه به سرقت معنوی :دو دلیل دیگر

میدانیم که سرقت معنوی امری است ناپسند ،بهاینخاطر که حقوق دیگرا را نقضمیکند
و به افراد و مؤسسهها ازنظر مادی و معنوی صدمهمیزند .اما خصوصیا در فضیای علمیی،
سرقت معنوی دستکم به دو دلیل دیگر نیا ناپسیند اسیت .یکیی اینکیه ایین نیوع تخلی
میتواند منجربه فهم نادرست شود .ارجاعها و منبعنویسیها تنها بهاینخاطر که نویسیندۀ
اصلی را معرفیمیکنند ،مهم نیستند بلکه متن و زمینهای که بحث اصلی در آ شکل گرفته
است را نیا معرفیمیکنند .استفاده از یک جمله ،خارجاز زمینهای کیه در آ مطیرح شیده
است ،میتواند به برداشت کامال متفاوت و گیاهی متضیاد منجرشیود و نبیود منبعنویسیی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

صحیح این امکا را از خواننده میگیرد کیه درسیتی برداشیت نویسینده از میتن اصیلی را
بررسی کند.
دلیل دوم این است که اعتبار یک سخن نهتنهیا بیهواسیطۀ محتیوای آ  ،بلکیه براسیاس
دیپلمیات باتجربیه،
شخص یا نهادی که آ را میگویید سینجیدهمیشیود .میثال اگیر ییک
ِ

دیدگاهی درمورد پیچیدگیهای روابط فردی بین دیپلماتها و ارر آ بر روابط بین کشیورها
مطرحکند ،طبیعیاست که خواننده تصورکند که این دیدگاه کم یا زیاد مبتنیبر تجربۀ عملی
آ فرد در روابط دیپلماتیک است و ازاینجهت اعتبار بیشتری بیرای آ قائیلشیود .سیرقت
معنوی میتواند ایده را از ایدهپرداز منفک کند و بهاینطرییق تصیور نادرسیت ایجادکنید و
ارزیابی اعتبار سخن را با مشکل مواجهسازد.
3ـ .1یک اشتباه رایج در ایران

هما طیور کیه اشیاره شید ،مراکیا علمیی مختلی  ،سیرقت ادبیی را بیه اشیکا متفیاوت
تعری میکنند و سطح سختگیری و مجیازاتی کیه درقبیا آ پیشینهادمیکنند ،متفیاوت
است .بااینحا یک اصل روشن را نباید فراموش کرد که درصورتیکیه اییدهای را از جیایی
میآموزیم باید منبع آ را ذکرکنیم و همچنین اگر جمله یا جمالتی را عینیا از میتن دیگیرا
بهعاریت میگیریم الزم است که آ را در گیومه بگذاریم و منبعش را ذکرکنیم .اشتباهی کیه
در اینجا حتی ازسوی برخی اساتید باسابقۀ دانشگاه رخمیدهد آ است که «درصد مجیاز
متن عاریتی» را با «درصد مجاز سرقت معنوی» اشتباه میگیرند.
در یک کتاب یا مقالۀ علمی ،همواره ایدهها و نکات بیا شده در کتابها و مقاالت دیگیر
را ذکرمیکنیم و درصورتیکه منبع این ایدهها را بیاوریم ،کار ما مجاز و گاهی ضروریاسیت.
ضروری ازآ جهت که بدو اسیتفاده از اییدههای دیگیرا  ،پیژوهش میا فاقید میرور ادبییات
خواهدبود و بهاصطالح ،بهجای آنکه تحقیق ما بر شانههای تحقیقات پیشیین و علیم موجیود
استوارشود ،در خأل شکلمیگیرد یا اینکه تالشمیکند که چرخ را از نو اختراعکند.
همچنین بنابراقتضا گاهی یک عبارت ،جمله ییا حتیی بنید را عینیا رونوشیتمییکنیم.
دراینحالت هم درصورتیکه منبع را ذکرکنیم و کل متن رونوشتشده را در گیومه قرار دهیم
و شمارۀ صفحۀ آ را بیاوریم  ،کار ما مجاز است و درموارد خاص ممکن است به باال برد
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کیفیت کار ما کمک کند .اما میاانی از متن که میتواند از منابع دیگر عینیا رونوشیتشیود،
بیشیتر حجیم آ از بیههیمچسیباند متیو
محدودیت دارد و نمیتوا مقالهای نوشت کیه
ِ

دیگرا ساخته شده باشد .اینجاست که مفهوم «درصد مجاز متن عاریتی» مطرح میشود.
اشتباه نسبتا رایج آ است که با این مفهوم بهگونیهای برخیورد میشیود کیه گیویی ایین

مفهوم معاد «درصد مجاز سرقت معنوی» است .از دیید میا ،مفهیوم دوم وجیود خیارجی
ندارد .هیچ درصدی از سرقت معنوی مجیاز نیسیت ،ولیو ییک جملیه  ،میتیوا درمیورد
مصادیق شباهت مجاز یا غیرعمدی یا حتی رونوشت سیهوی از متیو و اییدههای دیگیرا
سخن گفت و موارد مجاز و غیرمجاز و همچنین مجازات مناسب بیرای میوارد غیرمجیاز را
مشخصکرد اما هیچ دلیلی ندارد که بپذیریم که کسی که متنیی را عینیا از کتیاب ییا مقالیۀ
منتشر شدۀ دیگرا رونوشتمیکند و منبع آ را ذکرنمیکند ،یا از قرارداد آ متن در گیومه
خودداریمیکند ،کارش مجاز است ،صرفا چو این حجم از سرقت میثال کمتیر از ده ییا
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پنج درصد از مقاله یا کتاب او را تشکیلمیدهد.
4ـ .1تخلف حاصل از ناآگاهی

اگر مدرس دانشگاه هستید و نوشتههای دانشجویا خود را برای اطمینا از عاری بود آنها
از سرقت معنوی بررسیمیکنید ،احتمیاال همیواره بیا ایین توضییح مواجیهمیشیوید کیه:
«نمیدانستم این کار مجاز نیست» .آیا ناآگاهی نسبتبه تعری و مصادیق تخل علمی و
سرقت معنوی دلیل خوبی برای ارتکاب به آنهاست؟ احتماال نه ،اما پرسش مهم آ اسیت
که آیا آ دانشجو واقعیت را بیا میکند؟
پاسخ به این پرسش ازآ جهت مهم است که اگر تعداد قابلتوجهی از دانشجویا واقعا
نمیدانند چه چیای مصداق تخل علمی یا سرقت معنوی است ،با مشکلی مواجهیم کیه
آموزش ابتیداییترین مفیاهیم
کمتر از بیاخالقی علمی اهمیت ندارد و نشا میدهد که در
ِ
علم و پژوهش به جامعه ناکام ماندهایم .این مشکل زمانی بحرا زاتر است کیه درصیدی از

دانشجویا مقاطع باالتر تحصیلی هم ،چنین مشکلی داشتهباشیند .بنیابراین هرچنید تنبییه
متناسییب همییواره باییید جییدی گرفتییهشییود ،اگییر مشییکل اصییلی مییا آگییاهینداشییتن از
استانداردهاست ،باید پیشاز هر کار برای آ راهحلی بیابیم.

پژوهش حاضر تالشمیکند تا میاا آگاهی افراد نسبتبه قواعد نوشتن کتاب ییا مقالیۀ
علمی را بررسیکند و هما طور که از توضیحات برمیآید در این پژوهش به سرقت معنوی
در معنای محدود آ اکتفا نشده و برخی از موارد عامتر مانند «ارجاع بیه منیابع غیرمعتبیر»
نیا مدنظر قرارگرفتهاست .ارجاع به منبع غیرمعتبر ازسوی برخی مراکا دانشیگاهی و علمیی
مصداق سرقت یا تقلب محسیوبمیشیود و ازسیوی برخیی دیگیر ،مصیداق کیار علمیی
کمارزش یا بیارزش(و نه الااما سرقت و تقلب).
 .2مطالعۀ دستبرد علمی و ادبی در ایران

در ایرا پژوهشگرا حوزههای مختل ازجمله پاشکی ،هنری و علوماجتماعی بیه مفهیوم
دستبرد علمی یا هنری پرداختهاند .برخی از این مطالعات که شاید کمتیر در ییک پیژوهش
علمی همانند مطالعۀ حاضر به کار بیایند ،مطالعاتی هستند که به وجود سیرقت معنیوی در
آرار فردی خاص پرداختهاند .نمونۀ این کارها مقالهای است که به شواهد سیرقت هنیری در
دیوا شعر عبدالواسع جبلی پرداخته است که طبق گفتۀ مقاله ،درمیوارد متعیدد دسیت بیه
سرقت ادبی از آرار سنایی غانوی شاعر قر ششم زده است(شیریفی صیحی و پورخیالقی
چترودی.)8930 ،
برخی از این مطالعات ازجمله ستوده و همکارانش(ستوده ،رفییع و میرزاییی )8913 ،بیه
توصی معنای سرقت معنوی و شیوههای مقابله با آ پرداختهاند .در این مقیاالت کیه نمونیۀ
دیگر آ نوشتۀ مجتبی گلستانی( )8932است ،کار نظری بر پژوهش دادهمحور غالب است.
ِ
رویکرد دیگری که به مطالعه در حوزۀ کار مقالۀ حاضر نادیکتر است ،کارهایی اسیت
که بهعلل رخداد سرقت علمی پرداخته است .پژوهشی که پییشتیر درمییا دانشیجویا
ارشد و دکتری کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفتهبود ،بهخوبی نشا میداد که
این دانشجویا دراینزمینه تاحدی ناآگاه بودهاند و نگرش و رفتیار آنهیا نسیبتبیه سیرقت
ادبی«نسبتا نامساعد و متوسط» ارزیابیشدهبود .همچنین یافتههای این پژوهش نشا میداد
که آموزشها تاحیدی توانسیتهاند در آگیاهی ایین دانشیجویا رمیربخش باشیند (فعلیی،
بیگلری ،و پاشکیراد.)8938 ،
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برخییی دیگییر از مقییاالت ،ضییع های اخالقییی را هییم جییدی دانسییتهاند .بررسیییها
نشا می دهد که گاهی دانشجو ،محقق یا استاد از هنجارهای اخالق علمی آگاه اسیت امیا
وقتی پای عمل میرسد ،آ را نادیده میگیرد (جعفری ،رضاییا و شمسی.)8931 ،
بیتوجهی نشریات در اعتبارسنجی مقاالت نیا ،خود به این مسئله دامنمیزند .گیاهی
فرد متخل باتوسلبه شیوههای جدید سرقت ادبی دست به چاپ مقالیۀ دیگیرا میزنید و
نشریات با بیدقتی آ را بهچاپمیرسانند(منصوری .)8932،عالوهبر نقشی کیه نشیریات
در این مسئله دارند ،بایید بیه نقیش کتیابدارا نییا اشیارهکیرد .مطالعیات در ایین حیوزه
نشا میدهد که چنانچه کتابدارا درزمینۀ سرقت ادبی از آگاهی کافی برخوردارباشیند و
آموزشهای الزم را ببینند میتوانند در پیشگیری از این مسئله مؤرر واقع شوند ،اما متأسفانه
آمارها نشا میدهند کیه چنیین آگیاهی و آموزشهیایی درمییا کتیابدارا وجیود نیدارد
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(غفوری ،رخش و رهافروز.)8931 ،
درواقع این مطالعات درمجموع نشا میدهند که سرقت علمیی مسیئلهای چنیدوجهی
است و عوامل مختلفی اعم از فقدا آموزش و فرهنگسازی ،آ هم از سیطوح پاییه ،رواج
فرهنگ تقلب و تنبلی درمیا مردم ،نداشتن آگاهی کافی از مسئلۀ سرقت ادبیی و علمیی و
عواقب آ و همچنین اجبار استادا و دانشجویا به ارائۀ پژوهشهای فراتر از حد توانشیا
بهمنظور کسب رتبه یا مدرک دانشگاهی ،بر گسترش این پدیده تأریردارند(محمدحسینپور،
باقری نویسی و افضلی شهری.)8932 ،
 .3روش تحقیق

در این مطالعه پرسشنامهای برخط(آنالین) طراحیشد و از طریق آ از افیرادی بیا سیطوح
تحصیلی متفاوت ،سؤاالتی درمورد شش استاندارد علمی پرکاربرد پرسییدهشید .پرسیشها
بهگونهای طراحیشدند که مشخص کنند که آیا افراد میدانند در کار علمی موظفیم .8 :فقط
به منابع علمی معتبر ارجیاع بیدهیم؛  .1حجیم محیدودی از اریر را بیه نقیلقیو مسیتقیم
اختصاص دهیم؛  .9پیش از کپیکرد و انتشار مجدد آرار ناشیرا داخلیی ،از آنیا اجیازه
بگیریم؛  .8از ارسا مقالۀ علمی خود برای داوری به چند مجلۀ علمیی مختلی بیهطیور

همزما پرهیاکنیم؛  .1وقتی در مقاله ییا کتیابی کیه میخیوانیم نقیلقیولی وجیود دارد کیه
می خواهیم در کار خود از آ استفاده کنیم ،به هما منبعی که در دست داریم ارجاع دهیم
نه به منبعی که منبع ما به آ ارجاع داده است (مگر آنکه موفیقشیویم منبیع اصیلی را پییدا
کنیم)؛  .2از رو نوشت(کپی) کرد فهرست منابع کارهای دیگر و اضافه کرد آ به انتهیای
مقالۀ خود پرهیا کنیم.
عیالوهبیراین مییوارد ،یییک مییورد دیگییر نیییا صییرفا بییهمنظییور کسییب اطییالع از دیییدگاه
پاسخ دهندگا پرسیده شد :بهتر است از ناشرا خارجی ،پیش از ترجمیۀ آریار آنیا اجیازه
بگیریم .این دیدگاهی است که باتوجهبه قوانین کپیرایت در ایرا قابلبحیث اسیت .توافیق
مشخصی درمورد اخالقی بود یا غیراخالقی بود استفاده از آریار ناشیرا خیارجی بیدو
کسب اجازه از آنا وجود ندارد .در واقع ،ترجمۀ آرار خارجی بیدو کسیب اجیازه ،کیاری
است که تقریبا درمورد همۀ آرار ترجمهشده در ایرا انجام میشود .موافقا و مخالفا ایین
امر هر دو توجیهات و توضیحات قابلتأملی درمورد درستی دیدگاه خود دارند که خیارج از
کشش و وظیفۀ این مقاله است .در تحلیلها و نتیجهگیریهای پژوهش حاضر به پاسخهای
دریافت شده به این پرسش تکیه نشد.
در این مطالعه ،عالوه بر استفاده از آمار توصیفی که به نشیا داد مییاا آگیاهی افیراد
کمکمیکند ،تالش شد تا وجود و نبود روابط معنیدار بین پاسخها و میاا تحصیالت نیا
کش شود .برای این بخش ،از آزمو خی دوی پیرسو  1استفاده شد.

3ـ .1درمورد پرسشنامه

ُ
پرسشنامۀ نوشتهشده برای این مطالعه ازطریق اباار «گوگلفرمیا» بیهشیکل پرسشینامهای
ُ
برخط تنظیمشد .گوگلفرما این امکا را فراهم میکند که پرسشنامهای بیا انیواع پرسیشها
2

(دارای طیی  ،گاینییه و جییواب بییاز) سییاختهشییود و درنهایییت لینکیی در اختیییار سییازنده
قرارمیگیرد و او میتواند با قرارداد لینک در اختیار دیگرا از آنا بخواهد که پرسشنامه را
پر کنند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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در مرحلۀ بعد ،لینک پرسشنامه برای افراد مختل ارسا شد .روش کار بهاینصورت بود که
از چند دانشجوی دورۀ کارشناسی رشتۀ روزنامهنگاری خواستهشد که لینیک پرسشینامه را بیرای
چندین نفر از افرادی که میشناسند ارسا کنند و از هرییک بیهطیور شخصیی بخواهنید کیه آ
لینک را برای چند نفر دیگر ارسا کنند و از آنیا بخواهنید کیه حتمیا پرسیشنامیه را پیر کننید.
همچنین به این دانشجویا توضیح داده شد که در انتخیاب افیراد بیه تحصییالت و دانشیگاهی
بود یا نبود آنا توجه نکنند و پرسشنامه را برای کسانی که میشناسند ،ارسا کنند.
این روش به نوعی شبیه به روش گلولیهبرفی اسیت کیه عمومیا ییک روش نمونیهگیری
غیراحتمالی بهحسابمیآید اما این غیراحتمالی بود بیشتر مربوطبه مواقعی است که افراد
براساس خصلتی خاص نفر بعدی را معرفیمیکنند .مثال اگر از کسی که در یک مصیاحبۀ
کیفی مشارکت کرده است بخواهیم فرد دیگری را که دانش باالیی در موضوع مورد مطالعیه
دارد(یا رابطیۀ عیاطفی نادیکیی بیا شیخص مصیاحبهشیونده دارد) بیرای مصیاحبۀ بعیدی
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معرفیکند ،ماهیت نمونهگیری از احتمالیبود یا تصیادفیبیود خیارج میشیود .در ایین
پژوهش صرفا از افراد خواستهشد که با انتشار لینک پرسشنامه در میا آنا که میشناسند به
باال رفتن تعداد پاسخگویا کمک کنند.
درمورد کیفییت و انیدازۀ جامعیهای کیه بیه پرسیشنامیههای بیرخط دسترسییدارنید،
تردیدهایی وجوددارد و ازاینجهت برخی نسبتبه اعتبیار آنهیا شیبهه ایجیاد کردهانید ،امیا
بهرغم اینکه این تردیدها قابلبحث و گاهی جدی هستند امروزه بهخاطر هاینۀ کم ،آسیانی
توزیع و سرعت باال ،استفاده از پرسشنامههای برخط به روشی مرسیوم در جمیعآوری داده
برای پژوهشهای مختل تبدیل شده است .این مطالعه نیا بهرغم آگاهبود از ضع های
احتمالی پرسشنامۀ برخط و ارسا لینک پرسشنامه به روشی کیه تشیریحشید ،بیهخیاطر
عملیشد پژوهش از این روش استفاده کیرد .تکیرار مطالعیه ازسیوی دیگیر پژوهشیگرا
میتواند نقاط ضع و قوت و میاا دقت نتایج را روشنتر سازد.
جنبۀ مثبت نمونهگیری این تحقیق این است که درصد افرادی که پرسشنامه را پرکردهاند
نسبت به تعیداد کسیانی کیه لینیک آ را دریافیت کردنید ،نسیبتا باالسیت .در بسییاری از
مطالعات ،به امید کسب تعداد پاسخ کافی ،لینک پرسشنامه در جوامیع اینترنتیی مختلی

منتشر میشود و درنهایت رقم نهایی پرسشنامههای پرشده کسری از تعداد افرادی است که
بالقوه میتوانستند به آ پاسخ دهند .مثال اگر با قرارداد پرسشنامه در شبکههای اجتماعی
مختل یا ارسا نامۀ الکترونیکی به فهرستهای طوالنی افراد ،درنهایت نظر دو درصد از
افراد را برای پر کرد پرسشنامه جلب کنییم ،درواقیع بیرای دریافیت پانصید پرسیشنامیۀ
پرشده ،آ را در اختیار  11هاار نفر قرار دادهایم .اشکا این وضعیت آ است کیه کسیانی
که در این شرایط بهطور داوطلبانه تصمیم میگیرند به یک پرسشنامه پاسیخ دهنید ،ممکین
است گروه خاصی از افراد باشند.
در این مطالعه از افراد خواسته شد هر کدام با چند نفر از نادیکا خود سخن بگویند و
از آنا بخواهند که حتما به پرسشنامه پاسخ دهند و از دیگرا هیم خیواهش کننید کیه بیه
پرسشنامه پاسخ دهند .این نوع نمونهگیری نیا تردیدهای خود را به همیراه دارد ،امیا جنبیۀ
مثبت آ باال بود درصد پاسخدهندگا نسبت به دریافتکنندگا لینک پرسشنامه اسیت.
شواهد علمی دقیقی برای اربات این نکته در اختیار نداریم اما بر این باوریم که از هر چهار
نفر که لینک پرسشنامه را دریافت کردهاند ،دستکم یک نفر آ را پر کرده است.
پرسشنامه ،حدود دو هفته بهصورت برخط دراختییار پاسیخدهندگا بیود و بیهخیاطر
روش مورداستفاده و موفقیت دانشجویانی که در این زمینه همکاری کردند ،در کمتر از یک
هفته نادیک به ششصد پرسشنامۀ پرشده دریافت شد.
 .4تحلیل دادهها

دادههای حاصل از پیمایش ،پس از استخراج ،مورد تحلیل قرار گرفت .در این بخش ،نتایج
بررسی دادهها ارائه میشود.
توصیفی و تحلیلی
ِ

4ـ .1مشخصات پاسخدهندگان

از مجموع پرسشنامههای پر شده ،پس از حذف موارد ناقض 122 ،پرسشینامه بیه دسیت
آمد .بهجا متغیر سن که  39پاسخدهنده آ را خالی گذاشتند ،سایر متغیرها بین صفر تا پنج
مورد بیپاسخ ماند .از بین  828پاسخگو که سن خود را اعالم کردند ،بیشاز شصت درصد
بین  18تا سی سا سن داشتند.
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جدول شمارۀ ( .)2فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک گروه سنی
سن

فراوانی

درصد

بیست سا یا کمتر

80

بین  18تا سی سا

111

بین  98تا چهل سا

889

20.8

بین  88تا پنجاه سا

13

19.1

بیش از پنجاه سا

2

2.8

8.1

جمع

828

800

1.8

حدود  11درصد از پاسخگویا مرد و حدود  81درصید آنیا ز بودنید .بیشیتر آنیا
مدرک کارشناسی داشتند اما تعداد قابلتوجهی هیم از میدارک تحصییلی بیاالتر برخیوردار
بودند .جدو زیر نشا میدهد که حدود یکسوم از پاسخدهندگا مدرک کارشناسیارشید
یا دکتری داشتهاند.
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جدول شمارۀ ( .)1فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

دیپلم

21

81.2

کاردانی

11

9.3

کارشناسی

112

10.1

کارشناسیارشد

818

12.1

دکتری

91

1.2

جمع

122

800

4ـ .2روابط همبستگی

پس از ارائۀ اطالعات کلی و فراوانی شرکتکنندگا در مطالعه ،به آمار تحلیلیی و بررسیی
روابط معنیدار بین متغیرهای مطالعهشده میپردازیم.
4ـ2ـ .1آیا میتوان در مقالۀ علمی به ویکیپدیا ارجاع داد؟

ویکیپدیا بارگترین دانشنامۀ جها است که تقریبا درمورد هر موضیوع علمیی ،فلسیفی،
هنری و غیره میتوا از آ کسب اطالع و دانش کیرد .ظهیور ایین مرجیع عظییم اینترنتیی،

یادگیری ،یافتن پاسخ برای پرسشها و حتی تحقیق و پژوهش را بسیار آسا کیرده اسیت و
ازاینرو میتوا از آ بیهعنیوا ابیااری مهیم در گسیترش دانیش و دانسیتههای عمیومی و
تخصصی بهرهگرفت .بااینحا  ،این ویژگی ویکیپدیا که هر فردی میتواند برای آ محتیوا
تهیه کند و هر فرد دیگری میتواند دست به تغییر و اصالح آ بانید ،موجیب میشیود کیه
نتوا از آ در مقالۀ علمی معتبر بهعنوا مرجع استفاده کرد.
پژوهشگرا میتوانند از محتوای ویکیپدیا و منابع مشابه آ در اینترنت برای ییادگیری
علوم مختل و آشناشد با رویکردهای متفاوت استفاده کنند و همچنیین میتواننید بیرای
ادامۀ تحقیقات خود به منابعی که صفحات ویکیپدیا بهعنوا مرجع خود معرفی کردهانید،
رجوع کنند و درصورت معتبر بود از آنها بهرهبگیرید اما در مقاالت علمی خود نمیتوانند
به ویکیپدیا ارجاع دهند و بهجایآ الزم است که به کتابهای معتبر و مقاالت چاپ شده
در مجالت علمی صاحب اعتبار ارجاع دهند.
بییییش از یکسیییوم مشیییارکتکنندگا در پرسیییشنامیییه ،دارای میییدرک تحصییییلی
کارشناسیارشد و دکتری هستند که مقاطع تحصییلی پژوهشمحیور محسیوب میشیوند.
بااینحا بهنظرمیآید که تعداد قابلتوجهی از این افراد نمیدانند یا معتقید نیسیتند کیه در
کارهای علمی نمیتوا به منبعی چو ویکیپدیا ارجاع داد.
تنها  1/8درصد از  121پاسیخگو گفتهانید کیه در مقالیۀ علمیی میتیوا بیدو هییچ
محدودیتی ازنظر تعداد به ویکیپدیا ارجاع داد ،امیا  88درصید دیگیر معتقدنید کیه فقیط
بهتعداد محدود به ویکیپدیا ارجاع داد .درواقع بیشاز  11درصد افراد ،ارجاع به ویکیپدیا
در مقاالت علمی را جایامیدانند .این عدد را میتوا نشانهای از بیاطالعی درصد بیاالیی
از افراد نسبت به این استاندارد کار علمی دانست.
احتما دیگری که به ذهن میآید آ است که چو تنها سی درصد افیراد دارای میدرک
کارشناسی و کارشناسیارشد بودهاند ،شاید بیاطالعی افراد نسبت به این قاعده بدا خاطر
محدود دورۀ کارشناسی ،کار پژوهشیی
است که تعداد قابلتوجهی از افراد بهغیراز کارهای
ِ

انجام ندادهاند .برای مشخصشد این مسئله میتیوا از مشیاهدۀ رابطیۀ همبسیتگی بیین
مدرک تحصیلی و پاسخ به پرسش باال کمک گرفت.
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بهاینمنظور سطح تحصیالت را به سه دسته تقسیم کردیم :دسیتۀ او آنیا کیه دییپلم ییا
فوقدیپلم دارند ،دستۀ دوم آنا که کارشناسیی دارنید و دسیتۀ سیوم آنیا کیه بیه تحصییالت
تکمیلی(کارشناسیارشد و دکتری) پرداختهانید .جیدو زییر نشیا میدهید کیه پاسیخ ایین
گروههای تحصیلی به پرسش مربوط به ارجاع به ویکیپدیا چه تفاوتی با یکدیگر داشته است.
جدول شمارۀ ( .)3رابطۀ بین مدرک تحصیلی و نظر در مورد ارجاع به ویکیپدیا
آیا میتوان در یک مقالۀ علمی به ویکیپدیا ارجاع داد؟
ا
به تعداد کم
اصال
تحصیالت
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نمیدانم

دیپلم و کاردانی

12

%13

80

%89

88

%81.8

81

%81.3

39

%800

کارشناسی

801

%92.1

880

%83.2

18

%2.8

83

%2.2

111

%800

%11.2

22

%91.1

81

%2.1

80

%1.8

812

%800

کارشناسیارشد ،دکتری 31
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بدون محدودیت

جمع

آزمو خیدو با ضریب اطمینا باالتر از  33درصد نشا میدهد که تفاوت معنیداری
بین پاسخهای دادهشده ازسوی این سه گروه دیده میشود .با دقت در دادههیا مییبینیم کیه
بیشترین پاسخ صحیح(یعنی اصال) ازسیوی گیروه سیوم یعنیی کارشناسیارشید و دکتیری
( )%11.2ارائه شده است و این درصد بهترتیب برای افراد دارای مدرک کارشناسیی و گیروه
دیپلم و کاردانی کاهشمییابد .رابطیۀ معکیوس معنییداری نییا مییا میدرک تحصییلی و
نادرستترین پاسخ یعنی «بدو محدودیت» وجود دارد بهاینشکل که افراد با تحصییالت
باالتر ،کمتر این پاسخ نادرست را انتخاب کردهاند .هرچه تحصیالت افاایش یافتیه ،تعیداد
پاسخ «نمیدانم» هم کاهش یافته است که دور از انتظار نیست.
روابط همبستگی نشا میدهد که آگاهی نسبت به نادرستبیود ارجیاع بیه منیابعی چیو
ویکیپییدیا بییا افییاایش سییطح تحصیییالت و خصوصییا بییا گذرانیید دورههییای عییالی
(کارشناسیارشد و دکتری) که عموما تحقیقمحور هستند افیاایش یافتیه اسیت امیا مییاا
اطالع از این مسئله حتی درمیا تحصیلکردهترین گروه نیا مطلوب نیست .درمجمیوع 81
درصد از افرادی که مدرک کارشناسیارشد و دکتری دارند بر این باورند که در مقالۀ علمیی
میتوا به ویکیپدیا ارجاع داد(کم یا بدو محدودیت).

4ـ2ـ .2چه حجمی از مقاله میتواند نقلقول مستقیم باشد؟

هنگام نوشتن یک مقاله میتوا از منابع دیگر نقلقو مستقیم کرد به این شکل که عبارت،
خط یا بندی از متن یک کتیاب ییا مقالیۀ دیگیر را عینیا و در درو گیومیه نقیل مییکنیم و
مشخصات مرجع اصلی و شمارۀ صفحۀ مطلب برداشتهشده را ذکر میکنیم .درصورتیکیه
منبعنویسی ،صحیح و صادقانه صورتگیرد ،این نوع ارجیاع قابیلقبیو اسیت امیا حجیم
برداشت عینی از منابع دیگر محدودیت دارد .اینکه چهمقدار از مقاله ،کتیاب ییا پایا نامیه
میتواند نقلقو مستقیم باشد رقمی جهانی و قطعی ندارد و ممکن است درمورد نیوعی از
کار علمی و در یک دانشگاه خاص پنج درصد و در کاری دیگر و طبق استاندارد دانشگاهی
دیگر پاناده درصد باشد اما آنچه قطعی است آ است که پژوهشگر یا نویسینده نمیتوانید
مثال هشتاد درصد مقالۀ خود را به نقلقو مستقیم از منابع دیگر اختصاصدهد .ایین کیار
اگر سرقت معنوی یا تقلب محسوب نشود(که بعضا میشود) ،دستکم ارری کپیشیده ییا
کمارزش به حساب خواهد آمد.
بیش از  12درصد از  122نفری که به این پرسش پاسخ گفتهاند معتقدند کیه« :حجیم
کمی از مقاله میتواند نقلقو مستقیم باشد» که درستترین پاسخ اسیت 3/1 .درصید از
پاسخگویا معتقدند که حجم زیادی از مقاله میتواند نقلقو مستقیم باشد و  81/2درصد
از پاسخگویا معتقدند در یک مقالۀ علمی میاا حجمی که میتواند به نقلقیو مسیتقیم
اختصاص یابد هیچ محدودیتی ندارد 2/1 .درصد از پاسخگوییا نییا معتقدنید کیه هییچ
بخشی از مقاله نباید نقلقو مستقیم باشد و  80/2درصد از پاسخگو یا گفتهاند که پاسیخ
پرسش را نمیدانند .اگر تنها افرادی را که گفتهاند نقلقو مستقیم باید حجم کمی از مقالیه
را به خود اختصاص دهد ،دارای پاسخ درست بدانیم ،میتوانیم بگوییم کیه  89درصید از
پاسخدهندگا پاسخ درست و دقیقی برای این پرسش نداشتهاند.
البته در اینجا باید اذعا داشت که بهخاطر نوع پرسش و نادقیق بیود عبیارت «حجیم
زیاد» ،قضاوت درمورد  3/1درصدی که استفاده از «حجم زیاد» نقلقو مسیتقیم را جیایا
دانستهاند ،قدری سخت است .با حذف این گروه از محاسبات به جدو زیر میرسیم.
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جدول شمارۀ ( .)7فراوانی و درصد نظرها درمورد حجم مجاز نقلقول مستقیم
چه حجمی از مقاله میتواند نقلقو مستقیم باشد؟
بدون محدودیت
13

%82.8

کم
912

هیچ
%29.2

92

نمیدانم
%2.1

20

جمع
%88.2

181

%800

دراینصورت هم  92/9درصد پاسخگویا جواب درستی به این پرسش ندادهاند(یعنی
آنا که گاینهی کم را انتخاب نکردهاند).
شبیه به پرسش قبل ،بررسی روابط همبسیتگی و آزمیو خییدو نشیا میدهید کیه بیا
ضریب اطمینا باالی  33درصد میتوا گفت که بین سه سطح تحصیلی و پاسخ بیه ایین
پرسش رابطۀ معنیداری وجود دارد ،بهاینترتیب که هرچه سطح تحصیالت بیاالتر باشید،
درصد باالتری از افراد پاسخ دقیقتر این پرسش را میدانند .بااینحا در اینجا نییا اعیداد،
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چندا امیدوارکننده نیستند .از افرادی که در سطح یک تحصییالت(دیپلم و کیاردانی) قیرار
دارند 11/8 ،درصد پاسخ درستتر را انتخاب کردهاند .این درصد برای گروه دوم یعنی آنا
که در مقطع کارشناسی تحصیل کردهاند ،تنها اندکی افاایش مییابد و بیه  18/2میرسید.
درمورد آنا که تحصیالت کارشناسیارشد یا دکتری دارند این رقم به  28/1درصد میرسد
که بهمعنای بیشاز  91درصد پاسخ غلط درمیا افراد دارای عالیترین رتبۀ تحصیلی است.
4ـ3ـ .2برای ترجمۀ یک کتاب یا مقالۀ خارجی کسب اجازه از ناشر خارجی چقدر ضرورت دارد؟

طبق قوانین جمهوری اسالمی ایرا  ،کسب اجازه از ناشرا ییا نویسیندگا خیارجی بیرای
ترجمه ،چاپ مجدد یا استفادههای دیگر از آرار مکتیوب الزم نیسیت .علیت آ نییا عیدم
عضویت ایرا در قانو بینالمللی کپیرایت است .بااینحا برخی از مترجما یا ناشیرا
برای رعایت آنچه اصو اخالقی میدانند خودشا تالش میکنند تا با صاحبا اریر تمیاس
برقرار کنند و درصورتی دست به ترجمه و چاپ ارر بانند کیه صیاحب خیارجی آ اریر بیه
ایشا اجازه بدهد .در این پرسشنامه مشخص نشده بود که آیا پاسخدهندگا بایید از دیید
الاام قانونی به پرسش پاسخدهند یا از دید الاام اخالقی ،لذا نمیتوانیم با قاطعیت بگیوییم
که کدام پاسخ صحیح است.

بهرغم وجود اشکا ذکر شده در این پرسش ،پاسخهای افراد میتواند قابلتوجه باشید.
 81/3درصد پاسخگویا گفتهاند که پاسخ پرسش را نمیدانند 12/9 .درصد پاسیخگوییا
معتقدند که کسب اجازه از ناشر خارجی ضروری است و  81/8درصد نییا میگوینید کیه
کسب اجازه از ناشر خارجی تاحدی ضروری است .تنها  81/8درصد پاسخگویا گفتهانید
که نیازی به کسب اجازه از ناشر خیارجی نیسیت .بیهنظرمیآیید کیه ایین جنبیه از اخیالق
باتوجهبه ارتباط نادیک با مسئلۀ اخالقی دیرینه که پیش از عصر ارتباطیات و حتیی نشیر و
کتاب وجود داشته ،یعنی ناپسندیدهبود و غیرقانونیبود سرقت ،موجب شیده اسیت کیه
اکثریت باالیی از پاسخگویا نظر به منع چیاپ بیدو اجیازه بدهنید .مطالعیات تکمیلیی
میتواند دیدگاه جامعۀ ایرانی و متخصصا را نسبتبه پیوستن به قانو کپیرایت بینالمللی
بررسیکند تا دولتمردا بتوانند براساسآ دراینزمینه تصمیمگیری کنند.
4ـ2ـ .4برای اینکه اثر یک ناشر داخلی را کپی و در فضای مجازی منتشر کنیم ،چقدر به اجازۀ ناشر نیاز داریم؟

در این پرسش نیا ایراد مشخصنبود بعد اخالقی و قانونی وجود دارد بااینحا میدانیم کیه
کسب اجازه از ناشر داخلی برای بازنشر یک ارر هم الاام اخالقی و هم قیانونی دارد .پاسیخها
نیا نشا میدهد که آگاهی نسبتا باالیی نسیبت بیه ایین الیاام وجیود دارد .تنهیا  1/9درصید
پاسخگویا اعالم کردهاند که پاسخ پرسش را نمیدانند و تنها  8/1درصد گفتهاند که نیازی به
کسب اجازه از ناشر داخلی نیست 18/1 .درصد پاسخدهندگا معتقدند که کسیب اجیازه از
ناشر داخلی ضروری است و  1/1درصد نیا گفتهاند که این کار تاحدی ضروری است.
4ـ2ـ .5آیا میتوان مقالۀ علمی خود را همزمان برای بررسی و چاپ به چند مجلۀ مختلف داد؟

این پرسش تاحدی تخصصی است و بهتر بیود آ را صیرفا از کسیانی بپرسییم کیه در کیار
نوشتن مقاالت علمیی هسیتند .درواقیع کسیانی کیه پیژوهش میکننید و مقیاالت علمیی
مینویسند ،اجازه ندارند همزما آ را برای مجلههای علمی مختلی بفرسیتند .مجیالت
علمی معتبر معموال مدت زیادی(گاه تا چندینماه) نویسندگا را منتظر پاسخ موافقیت ییا
مخالفت با چاپ نگاه میدارند و درموارد زیادی هم پاسخ آنا منفی اسیت .بیههمیندلیل
اگر نویسندگا یک مقاله را برای چندین مجله بهطور همزما ارسا کنند ،میتوانند بسیار
در وقت صرفهجویی کنند اما این کار ازنظر اخالقی در عرصۀ علمی و دانشیگاهی ناپسیند
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دانسته میشود .درهنگام ارسا مقاله برای داوری نیا همواره از نویسنده تعهد گرفته میشود
که مقاله در جای دیگری در دست داوری نباشد.

توقع میرود افرادی که نویسندۀ مقاالت علمی نیسیتند ایین پرسیش را بیا «نمییدانم»

پاسخ دهند و آنا که پاسخ میدهنید بایید «اصیال جیایا نیسیت» را انتخیاب کننید .تنهیا

91/2درصد افراد اعالم کردهاند که پاسخ این پرسش را نمیدانند 82/1 .درصد گفتهاند کیه

این کار کامال جایا است 18/1 .درصد افراد گفتهاند که این کار تاحدی جیایا اسیت .تنهیا
 11/9درصد افراد گفتهاند که این کار جایا نیست .درصورتیکه آنیا کیه پاسیخ نمییدانم
دادهاند را در نظر نگیریم تنها  81درصد افراد پاسخ درست دادهاند و این درحالی است کیه

آ  11درصد ،گاینۀ «نمیدانم» را نیا در اختیار داشتهاند.
4ـ2ـ .6آیا میتوان مطلبی از یک کتاب را که در یک وبگاه دیـدهایم بـرداریم و بـه جـای وبگـاه ،نـا کتـاب را در
فهرست منابع ذکر کنیم؟
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1

هنگامیکه در مطالعات علمی با مطلبی نقلقو شده از منبع دیگر مواجهمیشویم و قصید
داریم آ را در ارر خود نقل کنیم ،یکی از دو کار زیر موردقبو است .حالیت او اینکیه آ

مطلب را در ارر خود نقل کنیم و نام منبعی را ذکر کنیم که خود مستقیما شاهد آ بودهایم و
بنویسیم :منبع ال  ،به نقل از منبع ب .در پرسشی که در اینجا مطرح شده ،اگر وبگاهی که

مشاهده کردهایم منبع معتبری باشد ،میتوانیم به وبگاه ارجاع دهییم و بنویسییم :وبگیاه ...

بهنقلاز کتاب  . ...حالت دوم آ است که تالش کنیم کتاب اصیلی را بییابیم و مطلیب را از
خود آ برداریم و درنتیجه ،در ارر خود به کتاب ارجاع دهیم .این امر به دو دلیل مطلیوبتر

است .یک آنکه عموما کتابها معتبرتر از وبگاههیا هسیتند و دوم آنکیه همیواره در ارجیاع
بیواسطه احتما خط ا در برداشت مفهوم و انتقا آ کمتر از حالتی اسیت کیه قیولی را از
قو کس دیگری نقل میکنیم.
برداشتن نقلقو از منبع رانوی و قرارداد منبع اصلی(و نه نقلقو کننیده) تقلیب محسیوب

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1پرسشهایی که در اینجا به شکل میا تیتر میآیند ،نه نسخۀ ذکرشده در پرسشنامه ،بلکه نسخۀ خالصهشدهای از آنها هستند.
به خاطر پیشگیری از ابهام ،در پرسشنامه سؤا ها بهصورت کاملتر و مبسوطتر تنظیم شده بودند .مثال ،مورد اخیر به این شکل
پرسیده شده بود« :مطلب زیر چقدر درست است :فرض کنید برای نوشتن یک مقاله ،درحا تحقیق و جستوجو هستید .در
یک سایت مطلب جالبی میبینید که منبع اصلی آ یک کتاب است ،اما شما اصل کتاب را در اختیار ندارید .اگر بخواهید از
این مطلب در مقالۀ خود استفاده کنید ،میتوانید در فهرست منابع خود بهجای وبگاه ،نام کتاب را بیاورید».

میشود .مطالعۀ حاضر نشا میدهد که چند درصد از پاسخگویا از ایین امیر مطلیع هسیتند.
 89/2درصد از پاسخگویا گفتند که پاسخ این پرسش را نمیدانند 18/2 .درصید معتقدنید کیه
برداشتن مطلب از وبگاه و ارجاع داد به کتابی کیه از آ نقلشیده اسیت ،کیار کیامال درسیتی
است 11 .درصد هم گفتند که این کار تاحدی درست است و تنها  92/1درصید اظهیار کردنید
که این کار درست نیست .بهنظرمیآید که ازآنجاکه این کار نهتنها در کارهای علمیی طیراز او ،
بلکه حتی در کارهای علمی متوسط و در سطح تکالی دانشگاهی هم پسندیده نیسیت ،اینکیه
بیش از  29درصد افراد از روش صحیح و اخالقی بیاطالع هستند ،نگرا کننده است.
بررسی روابط همبستگی درمورد این پرسش نیا میتواند قابلتوجه باشد و نشا دهید کیه
آیا افرادی که درسطوح باالتر علمی و تحصیلی هستند ،نسبتبیه ایین قاعیده آگاهنید ییا نیه.
مطالعۀ روابط همبستگی بین سطح تحصیلی و پاسخ داده شده به این پرسش و آزمو خییدو
ِ
نشا میدهد که با ضریب اطمینا باالتر از  33درصد میتوا گفت که رابطۀ معنیداری بین
تحصیالت و پاسخ به این پرسش وجود دارد .باتوجهبه اینکه پاسخ درست ،جایا نبود ارجاع
به کتاب است 18/1 ،درصید از افیرادی کیه در سیطح پیایین تحصییالت(دیپلم و کیاردانی)
هستند پاسخ درست را انتخاب کردند .این درحالی است که  92درصد افرادی کیه در سیطح
متوسط تحصیالت(کارشناسی) هستند این پاسخ را انتخاب کردند .درمیورد آنیا کیه سیطح
عالی تحصیالت(یعنی کارشناسیارشد و دکتری) دارند این درصد به  88/2درصد میرسید.
اگرچه این رابطۀ معنیدار ممکن است نشا دهندۀ ارربخشی آمیوزش در آشینا شید بیا ایین
اصو باشد ،بهنظرنمیآید شرایطی که در آ بیش از نیمی از افیرادی کیه در بیاالترین سیطوح
تحصیلی هستند ،پاسخ چنین سؤالی را بهدرستی نمیدانند ،شرایط مطلوبی باشد.
4ـ2ـ .7آیا میتوان برای کاملکردن فهرست منابع خود ،منابع کتـابهـا و مقـا ت دیگـر را بـه فهرسـت منـابع
مقالۀ خود اضافه کنیم؟

1

این پرسش شبیه پرسش قبل است با اینتفاوتکه با وضوح بسیار بیشتری کاری غیراخالقی
و غیرحرفهای است و تقلب محسوب میشود 2/1 .درصید از پاسیخدهندگا گفتهانید کیه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1این پرسش بهشکل زیر در پرسشنامه ذکر شد« :مطلب زیر چقدر درست است :وقتی درحا نوشتن یک کتاب یا مقاله هستیم برای
کامل کرد فهرست منابع خود ،می توانیم فهرست منابع کتابها و مقاالت دیگر را برداریم و به فهرست منابع خود اضافه کنیم».
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پاسخ این پرسش را نمیدانند 23/2 .درصد افراد نادرست بود این اقدام را بهدرستی عنوا
کردهاند .بااینحا  3/1درصد افراد این کار را تاحدی درست و  9/8درصد افراد آ را کامال
درست دانستهاند .اکثر پاسخدهندگا  ،به این پرسش پاسیخ درسیت دادهانید ،امیا بررسیی
روابط همبستگی موارد جالبتوجهی را مشخص میکند.
جدول شمارۀ ( .)5رابطۀ بین مدرک تحصیلی و نظر درمورد کپیکردن فهرست منابع مقاالت و کتابهای دیگر
آیا کپیکرد فهرست منابع مقاالت و کتابهای دیگر جایا است؟
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تحصیالت

جایا نیست

دیپلم و کاردانی

28

%21.8

81

%82

81

%82

38

%800

جمع

جایا است(تاحدی یا کامال) نمیدانم

کارشناسی

112

%23.2

91

%88.1

12

%3.8

111

%800

کارشناسیارشد و دکتری

811

%11.8

18

%89

9

%8.2

811

%800

آزمو خیدو بیا اطمینیا بییشاز  33درصید ،وجیود رابطیهای معنییدار بیین سیطح
تحصیالت و پاسخ به این پرسش را تأیید میکند .درصد پاسخ درسیت بیه ایین پرسیش بیا
افاایش سطح تحصیالت ،رابطۀ خطی مستقیم دارد .بااینحا بهنظر میآیید ،اینکیه سییاده
درصد از افراد دارای تحصیالت کارشناسیارشد و دکتری بر این باورند که میتوا فهرست
منابع را از انتهیای کتابهیا و مقیاالت دیگیر کپیی کیرد و بیه انتهیای مقالیۀ خیود افیاود،
نگرا کننده باشد.
 .5نتیجهگیری

استاندارد مشخصی وجود ندارد که به ما بگوید چه میاا آگاهی کافی و چه میاا ناآگاهی

نگرا کننده است .کاری که میتوا کرد انجام مطالعات تطبیقی و فراتحقیق 1است که وضع

ما را نسبتبه کشورهای دیگر نشا دهد و همچنین انجام مطالعات طیولی 2کیه بهبیود ییا
بدتر شد وضع ما را در طو زما مشخص کند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بااینحا بررسی پاسخها نشا میدهد که تنها در دو مورد که بیه نظیر بییشازحید روشین
میآیند درصد باالیی از افراد پاسخ درست را میدانند(لاوم اجازه از ناشرا داخلی قبلاز انتشیار
آرار آنا و ممنوعیت رونوشتکرد فهرست منابع کارهای دیگر و افیاود آ بیه انتهیای مقالیۀ
خود) .در چهار مورد دیگر بین  89تا  29درصد از افراد اطالع درستی از قواعد کیفی و اخالقیی
پرسیدهشده نداشتهاند .و این شرایط را با هیچ استانداردی نمیتوا مطلیوب ییا حتیی قابیلقبیو
دانست .شرایط برای دانشجویا کارشناسیارشد و دکتری نیا بههیچوجه مطلوب نبود.
5ـ .1دو نوع ندانستن

آنگاه که پرسشی در میا است ،دو نفر پاسخ آ را نمیدانند :یکی آ کیه بیرای آ پرسیش
پاسخی ندارد و دیگر آ که برای آ پرسش پاسخ نادرستی در ذهن دارد .این دو نوع جهل،
ویژگیها و اررات متفاوتی دارند:
او آنکه :احتماال در بسیاری موارد ،بیاطالعی کمتر از داشتن اطالع نادرست میتواند
ِ
منشأ زیا شود .درحالت بیاطالعی ،صرفا بیا آسییبهای ناشیی از خیأل اطیالع درسیت
مواجهیم .اما آنجاکه در زمینهای اطالع نادرست داریم ،بهطور بیالقوه ،هیم بیا آسییبهای
ناشی از نداشتن اطالع درست مواجهیم و هم با آسیبهای ناشی از باور اشتباه.
دوم آنکه :ذهن خالی اگر با اطالع درست مواجه شود ،احتمیا بیشیتری دارد کیه آ را
بهسهولت بپذیرد .این درحالی است که وقتی ذهن حاوی باورهای نادرست است ،معمیوال
نسبت به پذیرش باورهای درست تمایل کمتری نشا میدهد و حتی درصورت تمایل خود
ِ
فرد ،فرایند جایگاینکرد اطالع و دانش درست پیچیدهتر خواهد بود.
درشرایطیکه درصد قابلتوجهی از دانشگاهیا و کسانی که میدرک دانشیگاهی دارنید
نسبت به مسائل مختل اخالقی حوزۀ علم اطالع درستی ندارند .هرگونه برنامهریای برای
اجرای اصو اخالقی در فضای دانشگاه بیا چالشهیای مضیاع مواجیه اسیت .مطالعیۀ
حاضر دستکم دو مسئله را برای ما آشکار میکند :او آنکیه درمیورد بسییاری از مسیائل
اخالقی حوزۀ علم ،مییاا افیرادی کیه اطیالع درسیت دارنید ،حتیی در مییا افیراد دارای
عالیترین سطح تحصیالت ،بسیار کمتر از حد مطلوب است؛ دوم آنکیه بیهنظرمیآیید میا
کمتر از آنچه باید ،بیاطالعی خود را قبو داریم یا به آ اعتراف میکنیم.
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جدو زیر درصد افرادی را که درمورد هریک از پنج پرسش طرحشده ،پاسخ نمیدانم
و نادرست دادهاند ،مقایسه میکند.
جدول شمارۀ ( .)6مقایسۀ فراوانی پاسخ نمیدانم و نادرست
ارجاع به

حجم نقلقول

ارسال همزمان به

ویکیپدیا

مستقیم

مجالت مختلف

ارجاع جعلی

کپیکردن
فهرست منابع

نمیدانم

%2.9

%80.2

%91.2

%89.2

%2.1

پاسخ نادرست

%11.8

%98.2

%93

%83.2

%81.2

پرسشهای مربوط به کسب اجازه از ناشرا خیارجی و داخلیی در ایین قسیمت نیامیده
است زیرا بدو کسب اطالع از اینکه پاسخدهنده از دیدگاه قانونی به مسئله نگاه کرده است
یا اخالقی ،نمیتوا بهطور قطع درستی یا نادرستی پاسخها را ارزیابیکرد.
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همانطور که در جدو میبینیم درتمام میوارد ،درصید افیرادی کیه بیه پرسیش ،پاسیخ
نادرست دادهاند بیشتر از درصد افرادی است که پاسخ «نمیدانم» را انتخیاب کردهانید .در
بیشتر موارد این اعداد تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند .این امر درمیورد پرسیش مربیوطبیه
ارسا همزما یک مقاله برای مجالت علمی مختل (کیه بیشیتر از نویسیندگا مقیاالت
علمی انتظارمیرود که جواب آ را بدانند) نیا صدق میکند .یعنی افیراد بیهرغیم آنکیه بیا
پرسشی تخصصی مواجه شدهاند که بهطور موجیه میتواننید جیواب نمییدانم را انتخیاب
کنند ،ترجیح میدهند این کار را نکنند و پاسخ را حدس بانند .این امر حتی درمورد پرسش
مربوط به کپیکرد فهرست منابع و افاود به منابع مقالۀخود(کیه بیهنظرمیآیید پاسیخ آ
باید برای افراد کمتخصصتر نیا بهآسانی قابلدرک و حتی حدسزدنیی باشید) نییا صیدق
میکند .درمورد ارجاع به ویکیپدیا ،درصد افرادی کیه پاسیخ نادرسیت دادهانید ،هفتصید
درصد بیشاز افرادی است که جواب «نمیدانم» را انتخاب کردهاند.
برای تثبیت اخالق در جامعه ،وجود زمینههای مناسیب و برخیی پیشنیازهیا ضیروری
است .احتماال بدترین ترکیب برای یک جامعه آ است که درصد قابلتوجهی از اعضای آ
مصادیق و مظاهر اخالق و بیاخالقی را ندانند اما تصور کنند که میدانند .در اینجیا رسیم

است که پیشنهاد بدهیم که راه حل مسئله« ،آموزش» است و باید سطح دانش و آگاهی افیراد
ِ
جامعه را افاایش دهیم تا مشکل کاهش یابد .شکی نیست که «آموزش» بهعنوا راهحل میادر
در اینجا نیا توصیهای بجاست اما بهنظرمیآید که با مشیکلی جیدی میواجهیم و بیرای ییافتن
راهحل کاربردی برای آ باید بیشتر بیندیشیم .وظیفۀ کیست که با آموزش صحیح مشکل میا را
حل کند؟ اگر «دانشگاه» نتوانسته است که به «دانشجویا » اصو ابتدایی «اخالق علمی» را
آموزش دهد ،پس چه کسی باید مشکالت ما را با آموزش صحیح حل کند؟
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