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Abstract

S

ome ethical issues need to be considered before, during, and after performing a study and upon
the distribution of results. If ethical issues are disregarded, the word “ethical misconduct” is
used. On the other hand, since any study is a scientific work and a result of an individual’s ideas
and efforts, the owner or owners of that scientific work, legally have intellectual property belongs to
the owner(s).
In international laws, such as Helsinki’s code of conduct, this intellectual property has been explicitly
explained. In our country, the law adopted to protect the rights of authors and artists, adopted in 1970,
and the national guideline for ethics in the distribution of scientific work, adopted by the ministry of
health in 2009, support the authors’ rights. Although nothing has been mentioned in this regard in the
Islamic Penal Code, we can find some evidence of authors’ rights in some documents.
In this study, various publication misconducts will be presented and we will present some international
organizations that are active in this field and have a glimpse at national laws in this regard.
Conclusively, we suggest that authors, research policy makers, and people related to scientific
publication pay more attention to ethical issues, in order to improve the quality of conducted research
along side its quantity.
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چکیده
 پس از پایان مطالعه و هنگام انتشار نتایج تحقیق یک سلسله مالحظات اخالقی بایستی مد، در حین انجام آنها،پیش از انجام پژوهشها
 از طرفی چون هر پژوهش یک اثر علمی. در نظر نگرفتن این الزامات اخالقی تحت عنوان کلی سوء رفتار علمی نامیده میشود.نظر قرار گیرد
صاحبان اثر حق مالکیت معنوی/ بهلحاظ حقوقی برای صاحب،تلقی میشود و حاصل ایدهها و زحمات یک یا چند نفر از محققین میباشد
.ایجاد میشود
 در کشور ما قانون حمايت از حقوق مولفان.در قوانین بینالمللی همچون بیانیه هلسینکی این حق مالکیت به صراحت مطرح شده است
 همچنین راهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش،1348 و مصنفان و هنرمندان مصوب
 در این خصوص نقش حمایتی از مولف دارند؛ اگرچه در قانون مجازات اسالمی به صراحت در این خصوص ذکری نرفته،1388-1387پزشكي
. ارسال شودenjoosa@sums.ac.ir تمام درخواستها به نشانی. دانشجوي دكتراي تخصصي اخالق پزشكی،پزشك عمومي:نویسنده مسئول
. پذیرش گردیده است90/5/15  اصالح و در تاریخ90/4/25  در تاریخ، به دفتر مجله رسیده90/3/25 این مقاله در تاریخ
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است ،میتوان از برخی مواد آن در دفاع از حقوق صاحب نوشتار به شواهدی استناد کرد.
این مقاله ضمن برشمردن موارد متعدد تخلف در انتشار نتایج پژوهشها و معرفی مراکز بینالمللی فعال در این بخش قوانین کشوری فوق
را مورد دقت قرار داده و معرفی کرده است.
در پایان پیشنهاد شده که محققین ،سیاستگذاران بخش پژوهش کشور و فعالین نشریات دانشگاهی و علمی توجه و اهمیت بیشتری به
این موضوع بدهند ،تا همانگونه که رشد کمی تولیدات علمی در کشور شتاب بسیار خوبی پیدا کرده است؛ بهلحاظ کیفی هم اعتماد جهانیان از
پژوهشهای محققین ایرانی سلب نشود چرا که اعتماد بهسختی حاصل میشود اما بهراحتی زایل خواهد شد.
کلمات کلیدی
دستبرد علمی ،سوء رفتار علمی ،راهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي ،اخالق در پژوهش ،مالکیت معنوی
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مقدمه
همانگونه که قبل از انجام پژوهشها و نیز در حین انجام آنها
یک سلسله مالحظات اخالقی الزم است در نظر گرفته شود[]1،2،3؛
پس از پایان مطالعه و هنگام انتشار نتایج تحقیق هم یک سلسله
مالحظات اخالقی بایستی مد نظر قرار گیرد[ .]4،5مالحظاتی از
قبیل انتخاب سوژه ،حمایت از افراد آسیبپذیر و منع حضور آنها در
میان سوژهها تا جایی که امکانپذیر است؛ همچنین ارزیابی سود
و خطر پژوهش برای سوژهها و جامعه ،اصل رازداری ،مالحظات
پژوهش بر کودکان ،زندانیان ،افراد دچار اختالالت ذهنی و سایر
گروههای آسیبپذیر ،نکات اخالقی مدنظر در پژوهش بر روی خون
و بافتهای مختلف بدن ،مالحظات اخالقی مرتبط با پژوهشهای
ژنتیک ،رضایت آگاهانه سوژه و سایر مالحظات از این دست ،برخی
از نکاتی هستند که قبل و حین انجام پژوهش مدنظر قرار میگیرند.
اما پس از انجام پژوهش در جهت چاپ و انتشار تحقیق نیز الزم
است مالحظات و نکات اخالقی مراعات شوند .در نظر نگرفتن این
الزامات اخالقی تحت عنوان کلی سوءرفتار علمی (scientific
 )misconductنامیده میشود[ .]6 -8با توجه به اينكه در كشور
ما در خصوص نحوه انتشار پژوهشها مشكالتي وجود دارد كه بعض ًا
در برخي از منابع علمي دنيا هم بازتاب منفي داشته است[،]9،10
بهنظر ميرسد ضروري است مجامع دانشگاهي براي رفع اين
مشكل بهطور جدي اقدام كنند .با توجه به اهمیت موضو ِع اعتماد
بیماران کشور و نیز جامعه جهانی به جامعه پزشکی و دانشگاهی
کشور ،فعالیتهایی در جهت فهم علل و فرآیندهای رخداد این
مشکالت انجام شده است[ .]5،11،12اما بهنظر میرسد برای فراگیر
شدن این مفاهیم و تغییر رفتار ،عزم ملی برای آموزش و برخورد با
تخلفات الزم است.
در این مقاله پس از ذکر توضیحی مقدماتی در خصوص

مالکیت معنوی در ابتدا یکسری الزامات اخالقی را که در زمان
انتشار پژوهش الزم است ذکر شده و پس از آن به انواع تخلفاتی که
نقض الزامات مذکور هستند ،اشاره خواهیم کرد.
حق مالکیت معنوی نتایج پژوهش:
مالکیت معنوی ( )intellectual propertyیک اصطالح
حقوقی است ،که مشتمل بر سه جزء زیر است:
1 .1حق انحصاری چاپ و اقتباس ( )copyrightکه قانون
حفاظت از نویسندگی و انتشارات است.
2 .2جواز یا پروانه ( )patentکه قانون حفاظت از اختراعات
و فناوری است.
3 .3عالمت تجاری ( )trade markکه قانون حفاظت از
کلمات و سمبلهای مورد استفاده برای شناسایی کاالها و
خدمات در بازار میباشد.
در زمینه مالکیت ،کنترل و دستیابی به دادههای دست اول
مباحث فراوانی وجود دارد .دادههای علمی و تحقیقاتی پس از انتشار،
چاپ و ارایه به عموم صرفنظر از منبع اعتباردهنده آن و با یا بدون
در نظر گرفتن منافع مالی و غیرمالی ،یک کاالی عمومی محسوب
میشود .در اینجا دادهها عبارتند از :یادداشتهای آزمایشگاهی،
اسناد و مدارک پروژه ،مواد آزمایشگاهی (مثل معرفها ،محیطهای
کشت) ،نمونههای بیولوژیک (مثل سلول ،بافت ،مواد ژنتیکی)،
توضیح روشها و فرآیندها ،اسناد پزشکی بیماران یا نمونهها،
نمودارها ،آنالیزها ،پرسشنامهها ،پاسخنامهها و پایگاههای اطالعاتی.
مالکیت دادههای فوقالذکر درصورتیکه امتیاز دادههای تهیه
شدهاش را به یکی از حوزههای قبلی واگذار نکرده باشد ،در اختیار
چهار حوزه موسسات/مجالت آکادمیک دولتی ،موسسات/مجالت
آکادمیک خصوصی ،صنایع و مراکز دولتی یا خصوصی و نیز
دانشمندانی که آن دادهها را تهیه کردهاند ،میباشد[.]4
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نویسندگی ()Authorship
کلیه افرادی که بهعنوان نویسنده ،فهرست شدهاند باید بهقدر
کافی در انجام تحقیق مورد نظر مشارکت کرده باشند تا بتوانند
مسئولیت کلی متن را بر عهده گیرند .اطالق نام نویسنده به افراد فقط
در صورتیکه بهطور اساسی در هر سه مرحله زیر مشارکت داشتهاند،
انجام میگیرد:
1 .1ایده طرح ،انتخاب مفاهیم و آنالیز و تفسیر دادهها؛
2 .2تهیه پیشنویس مقاله یا اصالح اساسی آن از نظر محتوایی؛
3 .3تهیه و تأیید نسخه نهایی که قرار است چاپ شود.
در واقع نویسنده کسی است که مشارکت هوشمندانه در
آمادهسازی مفاهیم ،طرح ،آنالیز و نگارش مقاله داشته است .از سویی

نیز امروزه تالش بر این است که به جای آنکه همه نویسندگان مقاله
در یک گروه بهعنوان گروه نویسندگان قرار داده شوند ،به صراحت
مشخص شود که هر یک چه کاری انجام دادهاند و حوزه همکاری هر
یک از آنان روشن گردد[.]5،13
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تقدیر و تشکر ()Acknowledgement
از افرادیکه معیارهای سهگانه نویسندگی را ندارند اما در
جریان تهیه مقاله به نویسندگان کمک کردهاند ،در انتهای مقاله
تشکر و قدردانی میشود .مشاورین مقاله ،حمایتکنندگان مالی و
تجهیزاتی جزء این دستهاند .به بیان دیگر در این قسمت از افرادیکه
مشارکتهایی از قبیل ترجمه ،جمعآوری دادهها ،در اختیار قرار دادن
نرمافزار آماری ،تهیه کتب و منابع مورد نیاز ،مشاوره آماری ،داشتهاند
یا در آمادهسازی گزارش ،اجرای آزمونها یا ویرایش و گرفتن
ایرادهای نگارشی متن ،فعالیتهایی داشتهاند ،تقدیر و تشکر میشود.
الزم به ذکر است که نام افرادیکه حمایتهای مالی و معنوی از
طرح داشتهاند ،مانند رئیس بخش و سایر همکاران ،نبایستی بهعنوان
نویسنده مطرح شود .از این افراد در قسمت تقدیر و تشکر ،قدردانی
میشود.
هنگام نام بردن از افراد در قسمت تقدیر و تشکر ،همانند زمانیکه
نام نویسنده نوشته میشود باید باالترین رتبه دانشگاهی آنها ذکر
شود .مجالت مختلف استراتژیهای متنوعی در خصوص نحوه نام
بردن از افراد دارند چنانکه برخی اجازه مکتوب افراد را برای ذکر نام

رتبه دانشگاهی آنان و نوع کمکی که کردهاند ،بهطور مشخص ذکر
شود [.]4-5 ،13-14
نحوه استناد به مقاالت و پژوهشهای دیگر
اگر در متن تحقیق ،از دیگر ایدهها یا کلمات و جمالت مقاله یا
طرح پژوهشی که قب ً
ال انجام شده ،استفاده کردهایم ،چه انجامدهنده
آن کار خودمان باشیم ،چه دیگر محققین باشند؛ چه عین کلمات را
استفاده کرده باشیم چه استنباط یا خالصهای از متن یا ایده مذکور
استفاده شده باشد ،باید ارجاع و استناد داده شود.
البته اگر از عین کلمات و جمالت استفاده شده باشد ،عالوه بر
ارجاع و استناد به متن اصلی ،باید عبارات مذکور در گیومه یا کوتیشن
ذکر شود[.]5
ارتباط با رسانههای خبری
روزنامهنگاران با حضور در نشستهای علمی که یافتههای
مقدماتی پژوهشها ارایه میشوند ،ممکن است موجبات انتشار
زودرس آنها را در رسانههای عمومی فراهم کنند و باعث شوند که
محققین شانس چاپ مقاله خود را در یک نشریه مشهور و معتبر از
دست بدهند .بههمین دلیل ویراستاران دو خطمشی را اتخاذ کردهاند
تا از انتشار پیش از موعد اطالعات به عموم جلوگیری شود:
1 .1نویسندگان باید از ارسال مقالهای که قبال گزارش شده و یا
به جای دیگری ارسال شده است ،خودداری کنند؛
2 .2پوشش خبری مقاالت ،قبل از به چاپ رسیدن محدود گردد؛
همچنین نویسندگان نباید وقتیکه دستنوشته آنها هنوز
تحت بررسی بوده و یا در انتظار چاپ است ،محتویات آن
را به اطالع عموم برسانند .نویسندگانی که در نشستهای
علمی ،تحقیقات خود را ارایه میکنند میتوانند درباره آن
با گزارشگران صحبت کنند اما باید از توزیع نسخههایی از
مقاله یا دادههای آن خودداری کنند؛ همچنین نویسندگان
هنگام ارسال مقاله باید ویراستاران را از پوشش خبری قبلی
مقاله خود مطلع کنند[.]15
عدم رعایت موارد فوق منجر به سوء رفتار علمی یا عدم صداقت
دانشگاهی ( )Academic Dishonestyمیشود که در زیر به
اختصار مهمترین انواع آن توضیح داده شده است:

آنها در قسمت تقدیر و تشکر الزم میدانند .قدردانی از یک گروه به
سوء رفتار علمي
صورت غیراختصاصی مانند «پرستاران دپارتمان اورژانس» صحیح
اين عنوان در واقع تعريفي تام از كليه تخلفاتي است كه در
نیست بلکه همانطور که گفته شد بایستی اسم کسانیکه کمکی به انتشار پژوهشها رخ ميدهد .گاهي از عبارت ناراستي دانشگاهي
تهیه مقاله کردهاند ،پس از اخذ رضایت کتبی از تکتک آنان و ذکر
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يا نادرستي علمي هم براي تعبير از اين تخلفات استفاده ميشود .در
منابع مختلف ،اين تخلفات به عناوين متعددي تقسيم ميشود كه اهم
آنها عبارتند از:
•دستبرد علمی ()Plagiarism
دستبرد علمی و یا سرقت معنوی ()Intellectual theft
بهمعنی استفاده از ایده ،کلمه یا جمله مربوط به اثرعلمی دیگر
بدون استناد مناسب است؛ خواه آن اثر ،مقاله ،خواه سخنرانی
باشد ،از خودمان یا از نویسنده دیگر باشد.
بهبیان دیگر کلیه ایدهها ،کلمات ،جملهها ،تصاویر ،نمودارها،
آمارهای تهیه شده توسط دیگران یا حتی خودمان که قب ً
ال در
جای دیگر منتشر شده است باید با اجازه صاحب اثر و نیز با
استناد مناسب ذکر شود؛ شایان ذکر است که صاحب مقالهای
که نویسنده برای چاپ به مجلهای فرستاده و منتشر شده است
یا ایدهای که در اختیار یک انتشاراتی قرار داده و مث ً
ال در ازای
آن مبلغی دریافت کرده است ،دیگر شخص نویسنده یا ایدهپرداز
نیست؛ بلکه آن مجله یا موسسه ،صاحب آن اثر تلقی میشوند
و بسته به روش و استراتژی آن موسسه یا مجله ممکن است
برای استفاده مجدد از آن الزم باشد؛ حتی خود فرد نویسنده یا
ایدهپرداز ،از موسسه و مجله مذکور اجازه بگیرد.
نقض حق مالکیت افراد و متخصص شناخته شدن فردی که
ممکن است در آن زمینه مورد نظر متخصص نباشد ازجمله
ادلهای است که برای تخطئه این عمل ذکر میشود[.]16
•ارسال دوگانه یا چندگانه
()Duplicate/Multiple submission

•انتشار دوگانه یا چندگانه
()Duplicate/Multiple publication

•نویسنده اهدایی ()Gift authorship
این تخلف مربوط به زمانی است که فردی در نوشتن مقاله نقشی
نداشته و بهبیان دیگر معیارهای ذکر شده درباره نویسندگی را
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این تخلف به معنی انتشار یک تحقیق در دو یا چند منبع است؛
حتی اگر این منابع با زبانهای مختلفی چاپ میشوند .استدالل
آنها که این کار را تخلف میدانند این است که انتشار مکرر
یک اثر باعث میشود که مطالعات مروری (Systematic
 )reviewsو متاآنالیزهایی که بر روی آن موضوع انجام
خواهند شد دقت کمتری داشته باشند؛ بهبیان دیگر آزمایشی
که یکبار انجام شده فقط یکبار بایستی گزارش گردد تا باعث
نشود اهمیت آن موضوع در ادبیات ( )Literatureرشته
دوچندان بهنظر برسد[.]18 -20
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برخی از مجالت در داوری مقالههای ارسالی مدت زیادی تأخیر
میکنند و مث ً
ال بعد از چند ماه به نویسنده خبر میدهند که مقاله
آنها برای چاپ پذیرفته نشده است؛ این موضوع ممکن است
محقق را وسوسه کند که با اتمام پیشنویس مقاله آن را بهطور
همزمان ،برای چند مجله علمی ارسال کند و به محض پذیرفته
شدن در یکی از مجالت از سایر مجالت عذرخواهی کرده و از
چاپ مقاله خود در آن مجله اعالم انصراف کند.
ارسال همزمان مقاله برای دو یا چند مجله ،عملی غیراخالقی
است و جزء مجموعه اعمالی است که سوء رفتار علمی تلقی
میشوند؛ چرا که هر مجلهای برای تصمیمگیری در مورد
چاپ یا رد مقاله از داورانی استفاده میکند و به آنان هزینهای

میپردازد .این عمل باعث اتالف منابع مالی مجالت و نیز باعث
اتالف وقت آن داوران میشود.
از طرفی مجالت معتبر امروزه سعی میکنند در داوری مقاالت
مکانیسمی را در نظر بگیرند که مقالهای را که به دستشان
رسیده است به سرعت ابتدا از نظر روش مقالهنویسی و ساختار
مقاله ارزیابی کنند تا اگر از نظر متدولوژیک ایراد اساسی به مقاله
وارد است ،خبر رد شدن مقاله را هرچه سریعتر به نویسنگان
برسانند؛ همچنین با یک ارزیابی کلی اولیه اگر از نظر محتوایی
به آن اثر ایراد اساسی وارد میدانند فوراً آن را رد میکنند و در
صورتیکه مقاله در ارزیابیهای سریع اولیه ،ارزشمند تشخیص
داده شود ،برای داوران ارسال کرده و از آنان نیز تسریع در
داوری را خواستهاند.
با الکترونیکی شدن پذیرش مقاالت ،امروزه زمان پاسخگویی
مجالت بسیار کاهش یافته است و دیگر مانند گذشته زمانی
که برای ارسال مقاله یا جواب داوری آن از طریق پست صرف
میشد ،حذف شده است.
از سوی دیگر در برخی مجالت ،مراحل داوری برای نویسندگان
کردن مرحله داوری مقاله،
مشخص شده است تا با مشخص
ِ
نویسنده را در اسرع وقت ،از آخرین تصمیم مجله درباره آن
مقاله مطلع سازند[.]17 -20
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نداشته ،اما نویسنده یا نویسندگان مقاله به هر دلیل نام او را نظر گرفته ميشود ،تا جاییکه گاه در چنین مواردی فرد متخلف
بهعنوان نویسنده درج کردهاند .در اینجا نیز نقض حق مالکیت مجبور به ترک آن کشور شده است .در كشور ما مواردي كه ميتوان
افراد و متخصص شناخته شدن فردی که ممکن است در آن براي برخورد با اين پديده به آن استناد كرد عبارتند از:
زمینه مورد نظر متخصص نباشد از جمله ادلهای است که برای
•ماده  523قانون مجازات اسالمي درباره جعل« :جعل و تزوير
تخطئه این عمل ذکر میشود[.]19
عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص
•نویسنده ناپیدا ()Ghost authorship
اگر نویسندهای که شرایط نویسندگی را داشته است یعنی در
هر سه فعالیت ذکر شده در معیارهای نویسندگی نقش اساسی
داشته است ،به هر دلیل در هر مرحله از مقالهنویسی ،ارسال
و چاپ ،از لیست نویسندهها حذف شود ،این تخلف رخ داده
است[.]21
•تقلب ()Fraud
در مقالهنويسي درجات مختلفي دارد که بدترين درجه آن جعل
( )Fabricationاست به اين معني که پژوهشگر دادهها را
سنتز کند یعنی دادههایی را بسازد که اصال وجود خارجی ندارند.
درجه خفيفتر تقلب ،به اشتباه انداختن ()Falsification
ميباشد ،يعني اينکه پژوهشگر تعدادي از دادهها را حذف
کند و يا تعدادي را اضافه کند .بهطورکلي دستکاري دادهها را
فالسیفیکیشن ميگويند؛ مثال اگر پژوهشگر تعدادي از دادهها را
که جوابهاي آنها با ساير دادهها همخواني ندارد ،حذف کرده
و کنار بگذارد« ،به اشتباه انداختن» رخ داده است یا اگر دادهها،
عوارض جانبي را در يک مطالعه کلینیکال ترایال گزارش نکند،
باز هم مرتکب فالسیفیکیشن شده است[.]24
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موارد تخلف و اسامي ديگري هم در منابع مختلف ذكر شده
كه ميتوان به مشروح آنها در تارنماي ( )websiteموسساتي از
قبيل  World Association of Medical Editorsو
( Committee on Publication Ethics (COPEو
 Council of Science Editorsو I n t e r n a t i o n a l
)Committee of Medical Journal Editors(ICMJE
و مراكز مشابه جست وجو كرد.
برخورد با موارد تخلف در جمهوري اسالمي ايران
در اكثر كشورهاي دنيا در صورت كشف تقلب يا فريبكاري برخورد
جدي و شديدي شامل اخراج از موسسه علمي و حتي اعالم عمومی
واطالع رسانی به تمام موسسات علمی كشور براي فرد متخلف در

رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق
يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به
تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا بكار بردن
مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب».
•قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب
 :1348در ماده  2اين قانون آمده است« :اثرهاي مورد حمايت
اين قانون به شرح زير است:
1 .1كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي
و فني و ادبي و هنري؛
2 .2شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش
نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد؛
3 .3اثر سمعي و بصيري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش
يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب
و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد؛
4 .4اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر
شده باشد؛
5 .5نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري
و نوشتهها و خطهاي تزييني و هرگونه اثر تزييني و اثر
تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي
بهوجود آمده باشد؛
6 .6هر گونه پيكره (مجسمه)؛
7 .7اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان؛
8 .8اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد؛
9 .9اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه
قالي و گليم؛
1010اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث
فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد؛
1111اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد؛
1212هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر پديد آمده
باشد».
• در ماده  23اين قانون درباره نقض حقوق صاحب اين آثار آمده
است «:هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت
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اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او
و يا عالم ًا عامداً به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر
يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا  3سال
محكوم خواهد شد ».همچنين در ماده  24همين قانون آمده
است « :هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا
ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از سه ماه تا
يكسال محكوم خواهند شد»[.]22
•راهنماي كشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشي مصوب وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در ماده  2-6دراين باره
ميگويد« :در صورتيكه سردبير وقوع فريبكاري را احراز كند،
بايد بسته به شدت فريبكاري احراز شده يك يا چند مورد از
اقدامات ذيل را انجام دهد )1 :خودداري از انتشار دستنوشته

در ساختار ارتقای اعضای هیئت علمی درباره انتشارات و تولیدات
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علمی آنان نگاه مسؤولین آموزشی و پژوهشی دانشگاهها نگاهی
کمی است[ .]28این نوع نگاه می تواندباعث شود افراد به سمت
رفتارهای غیر اخالقی در انتشار پژوهش ها سوق داده شوند .لذا برای
کاهش احتمال تخلفات الزم است برخی ساختارها تغییراتی یابند .از
سوي ديگر ساختار مديريتي و اجرايي ارتقاء اعضاي هيآت علمي
بايستي به جاي توجه به كميت فعاليت ،توجه متناسبتري به كيفيت
پژوهشهاي اساتيد و نيز فعاليتهاي آموزشي آنان داشته باشد.
برخی از اساتید به خصوص اساتیدی که با دانشجویان تحصیالت
تکمیلی درس دارند بخشی از نمره ی مربوط به واحد درسی دانشجو
را ارایه یک مقاله قرار می دهند درچنین مواردی گاه استاد مذکور هیچ
زحمتی برای مقاله نمی کشد و گاه آنگونه که در گزارش نیچر[ ]9و
(درصورتيكه دستنوشته هنوز منتشر نشده است)؛  )2انتشار پاسخ یکی از اساتید متهم به پالجريزم کشور ما به این گزارش[]29
اصالحيه يا تكذيبيه در شماره آتي نشريه (در صورت انتشار)؛  )3آمده است حتی نامی از دانشجوی نویسنده برده نمی شود .به نظر می
اجتناب از پذيرش مقاالت آتي نويسنده/نويسندگان براي مدتي رسد دانشجویی که بدون میل و اراده و عالقه باید تحقیقی را ارایه
معين؛  )4حذف مقاالت قبلي نويسنده/نويسندگان براي مدتي کند و قرار نیست حتی نام او به عنوان نویسنده ذکر شود بعید نیست
که تعمداً هم تخلفاتی صورت بگیرد .از طرفي برخي دانشگاهها نه
معين»[.]23
•بر اساس قانون و مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها تنها دانشجوي صاحب پايان نامه را صاحب امتياز مادي و معنوي
و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب  1364اثر محاسبه نكرده و بابت انجام اين تحقيق به وي حق تحقيق داده
و نيز قانون الحاق دو بند به اين ماده كه در سال  1387نمي شود كه صراحت ًا اعالم مي كنند كه صاحب اثر دانشگاه مربوطه
به تصويب رسيده است ،سوء رفتارهاي پژوهشي بر حسب است[ .]30ممكن است در پاسخ به اين اشكال از پژوهانه نام برده
شدت رتبهبندي شدند .به استناد اين قانون رييس دانشگاه شود .واضح است كه پژوهانه شامل همه دانشجويان مولف پايان نامه
و يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي ميتواند بدون مراجعه نمي شود و شرايط خاصي دارد[ .]31همچنين ممكن است از هزينه
به هيأت رسيدگي ،برخي از مجازاتها را براي متخلف اجرا اي كه در پروپوزال به عنوان دستمزد ساعتي نويسنده بر اساس مدرك
تحصيلي تعيين شده است ياد گردد[]32؛ واضح است كه اين قرارداد
نمايد[.]11
يك قراداد آزادانه و بر اساس مراعات حقوق متقابل طرفين نيست و
نويسنده مجبور است هزينه هاي بسيار پايين مصوب را بپذيرد.
بحث ،نتيجهگيري و پيشنهاد
لذا الزم است قوانين آموزشي مرتبط با آموزشها و پژوهشهاي
برخی از ساختارها زمینه را برای وقوع تخلف در انتشار پژوهش ها
دانشجويان ،بهويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي بهنحوي تصحيح
فراهم می کند به عنوان مثال دربرخی از مراکز دانشگاهی دانشجویان
و واقعبينانه گردد كه آنان را به اهمال و سطحيكاري سوق ندهد.
نه تنها از استخراج بيش از يك مقاله از پايان نامه خود منع نشده
نكته ديگري كه بسيار اهميت دارد اين است كه اعتماد جهانيان
اند[ ]25كه گاهي به آن تشويق شده اند؛ به اين صورت كه براي
به جامعه دانشگاهي يك كشور متاعي نيست كه به سادگي حاصل
داشتن بيش از يك مقاله مستخرج از پايان نامه امتياز اضافه در نظر
شده باشد؛ بلكه در اثر تالشها و مجاهدتهاي بسيار پيشينيان ما
گرفته شده است[ .]26این اطالع رساني غلط و يا تشويق اشتباه
بهدست آمده است و عدهاي بهراحتي باعث سلب اين اعتماد ميشوند.
ممکن است دانشجو را به ورطه انتشار دوگانه و یا قطعه قطعه کردن
از طرفي اعتماد به سختي و بهتدريج بهدست ميآيد و به سادگي
مقاله به منظور افزایش تعداد مقاله ( )Salami Slicingبیندازد،که
مخدوش ميشود؛ با ذكر اين مقدمه و با توجه به مطالب مطروحه در
این موضوع هم از تخلفات شناخته شده در زمینه انتشار پژوهشها
مقاله فوق بهنظر ميرسد شدت مجازاتها در كشور ما در خصوص
است[.]27
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] اگرچه اين رويكرد38[پايان نامه را مولف آن پايان نامه مي دانند
 اما در برخي دانشگاهها به صراحت اعالم،صحيح به نظر مي رسد
شده كه نويسنده اول پايان نامه دانشجوي تحصيالت تكميلي حتما
بايد استاد راهنماي عضو هيئت علمي باشد حتي اگر ايده كار از او
نبوده باشد و صرفا هدايت و نظارت انتقادي پايان نامه را بعهده داشته
 اين قوانين منحصر به فرد عالوه بر اينكه ضايع كردن حق.]39[باشد
دانشجويي است كه يك يا دوسال از عمر خود را بر سر رساله خود
 و ممكن است باعث. اخالق ًا صحيح به نظر نميرسد،صرف ميكند
، اميد است با اصالح آموزشها.رواج ساير بي اخالقي ها نيز گردد
نگرشها و برخي ساختارهاي مشكل دار زمينه ارتكاب تخلف در
.كشور ما هرچه كمتر گردد

 متناسب با تخلف انجام شده،برخورد با تخلفات اخالقي در پژوهشها
نيست و اين باعث ميشود كه افرادي با فراغ خاطر بيشتري به اين
تخلفها مبادرت كنند يا اينكه تالش فعالي براي دقت درباره اينكه
 به عنوان مثال تصریحی. نكنند،اين مسأله در كارهاي آنان رخ ندهد
درقوانین ما وجود ندارد که در صورت احراز تخلف آشکار درباره تقلب
یا فریبکاری یا ساختن داده های دروغین مجازاتی همچون اخراج
دایمی از کلیه فعالیتهای علمی کشور برای متخلف در نظر گرفته می
 در اين، درحالیکه در سایر کشورها مجازات ها از این نوع هستند.شود
 بعالوه،]33-34[كشورها نه تنها فرد را بدون محاكمه اخراج مي كنند
خبر تخلف فرد خاطی در رسانه های عمومی و کثیراالنتشار منتشر
] و لذا ترس از بی آبرویی هم تبدیل به یک ضمانت35 -37[می شود
اجرایی قوی می شود که در کشور ما به نظر می رسد چنین ضمانت
 برخي از دانشگاههاي كشور دانشجوي صاحب.اجرایی وجود ندارد
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