یادداشت

مرتضی نبی میبدی

به دومین شاار از «کیانامه» رسید ایم ،نفس هایاان در پس تحال این مسیر به شاار افتاد و دل هایاان
خسته است .سن ینی و تنهایی شروع حرکت و ناهاواری مسیر ،بسیاری از ما را به کناری هل داد است و این
فاصمة دو ماهه از شاارة نخست هم نتوانست مرهای بر زخم های نخستین باشد .البته در این مسیر این تنها

کانون درستی و اخالق پژوهش ایران (کـــیان)

غباری محسوب می شود و زخم بزرگ تر ناشی از سردی بی اخالقی است که تاب و تحال ما را کاسته و
کودکی کیاناان را با خطر مواجه ساخته است .به راستی ،آیا ما دیر اقدام کردیم؟ این پرسشی است که بارها
از خود پرسید ایم.
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پژوهشی که باید نشان از هنرمندی دانشاندان و عماای این مرز و بوم محسوب شود ،اکنون بیشتر به
کاغذهای وصمه شد ای میماند که هر قسات آن از جایی برید و به هم چسباند شد است .میراثی که باید
ی خرید یک جنس تقمبی با
آن قدر ارزشاند باشد که نتوان بر آن قیاتی گذاشت ،اکنون در بازار به راحت ِ

برچسب اصیل معاممه میشود و آنچه از آن بر پیکرة «کیان»مان بر جای ماند تنها تمخی بیپایان است و چه
زیبا اخوان ثالث سرود:

»کیاننامه« از سوی کانون درستتتی و

هوا دل یر ،درها بسته ،سرها در گریبان ،دستها پنهان /نفسها ابر ،دلها خسته و غا ین /درختان
اسکمتهای بمورآجین /زمین دلمرد  ،سقف آساان کوتا  /غبارآلود مهر و ما  /زمستان است...

اخالق پژوهش ایران (کتتتیان) با هتد

با این حال ،بهار طبیعت نزدیک است و هم آواز با آن امید داریم که هر چند دیر اقدام کردیم ،دست های

اطالعرسانی فعالیتهای این کانون بترای

مهربانانه ای پیدا شوند که دست های «کیان»مان را ب یرند ،تا هر چه سریع تر کودکاان برای رویارویی با

اعضای آن منتشر میشود.

سردی و تمخی زشت اخالقیهای پژوهش به را افتد.

دستبرد ادبی

نهادهای مشابه کیان

در مهر ما  89نیز پایاننامهای در حوزة دستبرد ادبی با عمنموان
» بررسی دانش ،ن رش و عامکرد سردبیران نشریات عمممامی

«معرفی پایاننامه»

پمممژوهشمممی

دانشممم ممما همممای

عممممممموم

«دفتر درستی پژوهشی»
وزارت خدمات بهداشتی و اجتماعی ایاالت متحده

اخالق پژوهش به عنوان یکمی از

پزشکی شهر تهران در مورد سرقت عمای « در رشتمه عمممم

زمینه های پژوهشی ،مورد اقمبمال

«دفتر درستی پژوهشی» را میتوان نخستین تالش جدی در

اطالعات و دانش شناسی دفاع شد .این پایان نامه به قمم خمانمم

روز افزون پژوهش ران قرار گرفته

زمینة آموزش و ترویج صداقت پژوهش در جهان به شمامار

زهر عباسیان ،دانشجوی دانش ا عموم پزشکی شهید بهشمتمی،

آورد .این دفتر زیر نظر مستقیم وزارت خدمات بهداشتمی و

انجام شد.

این دسته از پژوهشها را معرفی کند.

اجتااعی فعالیت می کند .تاریخچة تشکیل ساختار این دفتر به

در این پژوهش ،داوران و سردبیران نشریات به عنوان گروهی

دستبرد ادبی ،به عنوان یکی از مهم تمریمن مصمادیمق

دهه  0891میالدی باز میگردد ،یعنی زمانی کمه کمنم مر

کممه مممی تمموانممنممد در پممیممش م ممیممری از سممرقممت

بی اخالقی پژوهشی ،نظر بسیاری از پژوهش ران را بمه

خواستار پی یری رفتارهای سوء پژوهشی در جامعة عمممامی

عمای نقش مهای ایفا کنند ،مورد بررسی قرار گرفتند و آنچه

ایاالت متحد شد.

است» .کیانامه « نیز آماد اسمت

خود جمب کرد است» .شناسایی عوامل مؤثر بر سرقت

در نتایج این پژوهش مشهود است این است که  ،دانش ،ن رش

عمایدر پایان نامه ها و نقش پژوهش ا عموم و فمنماوری

و عامکرد سردبیران نسبت به سرقت عمای در ممقمایسمه بما

اطالعات ایران (ایرانداک) در پیش یری از آن« عنموان

پژوهشهای مشابه وضعیت بهتری دارد.

پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد رشتة عمم اطالعات

نخستین مأموریت این دفتر کاهش بدرفتاریهای آگاهانه و

و دانش شناسی است که به تازگی از سموی »ممیم مم

ناآگاهانة عمای و پژوهشی و ترویج صداقت و درستی در این

شادالویی « ،از اعضای »کیان« ،در دانش ا آزاد اسالمی

عرصه است .دایرة تحقیقات و دایرة آموزش دو بخش مهم در

واحد عموم تحقیقات دفاع شد است.

ساختار سازمانی «دفتر درستی پژوهشمی» هسمتمنمد .اهمم

ناآگاهی ،تسهیالت اینترنتی ،فشار بر دانشجویان ،آموزش

فعالیت های این دفتر شامل :پایش دایای مصادیق بدرفمتماری

کم ،و قوانین و مقررات ناکافی از جامه عوامل مؤثر بمر

آن چه در این دو پایان نامه و سایر پژوهشهای حوز سمرقمت

میزان دستبرد ادبی دانشجویان است که در نتیجمة ایمن

پژوهشی ،شناسایی موارد بدرفتاری و انتشار آنهما ،آمموزش

عمای به عنوان بدرفتاری پژوهشی مشخص است این است کمه

پژوهش به دست آمد اند.

صداقت پژوهشی ،تهیه و تدوین دستورالعال ها و راهناماهما،

الزم است آگاهی پژوهش ران نسبت به این مقوله افزایش یابد

هاچنین ،از دیدگا پاسخ گویان این پژوهش ،ایرانمداک

برگزاری کارگا ها ،و هاکاری با دانش ا ها در زمینمههمای

و آموزش های مفید و مؤثری برای آنها درنظر گرفته شود .تما

در آگاهی و آموزش دانشجویان در پیش یری از سرقت

مرتبط است .دسترسی به وب ا

هر چه زودتر میزان این بدرفتاری پژوهشی در کشور کماهمش

عمای ،نقش مؤثری دارد.

یابد.
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سایهنویسی :موضوع یک پژوهش
طرح پژوهشی با موضوع سایهنویسی انجام شد.

پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکایمی ،از مهم ترین نوشتارهای عمای دانشجویان به شاار میروند که بر پایة آنها به دانشجویان ،گواهی دانشآموخت ی داد میشود که معیمار
شایست ی های عمای و تخصصی آنان است .از این رو ،پژوهش و ن ارش این آثار به دست دانشجویان اهایت بسیاری دارد .اگر دانشجویی برای پژوهش و ن ارش پایاننامه یما
رساله خود ،دی ری را به کارگیرد که نامی هم از او به میان نایآید ،سایهنویسی رخ داد که گونهای بدرفتاری عمای/دانش اهی است.
بهروز رسولی ،حایدرضا مختاری اسکی ،مجید نبوی ،مرتضی نبی میبدی ،مریم نظری و سیروس عمیدوستی ،گرو پژوهش رانی بودند که در پژوهشی که در 0989در پژوهش ما
عموم و فناوری اطالعات ایران(ایرانداک) انجام شد به بررسی چیستی ،چ ون ی و چرایی سایه نویسی پرداختند .آنها با مصاحبه با جامعه موردنظر این پژوهش که دانشمجمویمان
سفارش دهند اثرعمای(مشتریان) و کسانی که اثر را مینویسند(سایهنویسها) بودند ،پاسخ پرسشهای مربوط به این پدید را دادند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که برخی از عوامل رخداد سایه نویسی درونی و برخی دی ر بیرونی هستند .عوامل درونی بیشتر روانشناختی هستند و دریافت آنها سخت تمر
است .در برابر ،عوامل بیرونی بیشتر اجتااعی هستند که پیوند مستقیای با ساختارهای اجتااعی دارند و مطالعه آنها ساد تر است .یک مسئمه اجتااعی حالت یا پدید ای است کمه
دست کم گروهی از افراد در یک اجتااع آن را «نامطموب» میدانند که گویی سایهنویسی نیز چنین است .بیاعتنایی به سایهنویسی میتواند آیند آموزش ،پژوهش و عمم را بما
مخاطرات ژرفی روبه رو کند .از هاین روی نیز رویارویی با این پدید باید سنجید و دقیق باشد  .این پژوهش سه دسته از عوامل مؤثر بر این بدرفتاری پمژوهشمی را شماممل
ان یز های سایه نویس ،نظام آموزشی و نقش استادان شناسایی ناود و بر ضرورت توجه به هر سه دستة این عوامل تأکید کرد.

آنچه که گفتهاند...

نرمافزار شناسایی دستبرد ادبی

فعالیتهای اخالقی

دزدیدن از یک نویسند  ،سرقت ادبی است اما اگر از
چند نویسند بدزدید ،اساش میشود تحقیق.

اخالق پژوهش در کتابخانة مرکزی دانشگاه فردوسی
در وب ا کتابخانه مرکزی دانش ا فردوسی ،بخشی با
نام اخالق پژوهش ایجاد شد است.
اخالق پژوهش ،به معنای بررسی امکان و شمرایمط
رعایت قواعد و اصول اخالقی در پژوهش اسمت .از
این رو شامل مجاوعه ای از آداب و اصول اخمالقمی
است این آداب یا در قالب منشمورهمای حمرفمهای
مکتوب و مدون شد اند ،یا مورد توافق متخمصمصمان

م ویمسون میزنر

دستبرد ادبی ،استفاد از اید ها و آثار دی ران ،به عنموان
اید و اثر خویش است و در واقع نوعی دستبرد فکری یا
اید دزدی بهشاار میرود.

 iThenticateنرم افزاری است که برای جموگیری از
دستبرد ادبی مورد استفادة ناشران عمای و مراکز
تحقیقاتی ،پیش از انتشار قرار می گیرد .این نرم افزار،آثار
نوشته شد را با پای ا اطالعاتی خود که حاوی بسیاری

رشتههای مختمف قرار گرفتهاند .در این صفحه ،ابمتمدا

از آثار عمای است مقایسه میکند .بنابراین ،گزارش دقیق

مؤلفههای اخالق پژوهش شرح داد شد است و سپس

درصد دستبرد ادبی با ارائه مستندات کامل از منبعی که

منشور اخالق پژوهش دانش ا فردوسی ،منشور اخالق

نسخه برداری صورت گرفته است ،در ابتدای ورود مقاله

مدیر داخلی :الایرا کریای

پژوهش وزارت عموم و فناوری اطالعات ایران ،آئیمن

انجام می شود .در مرحمة اول مقاله در نرم افزار بارگذاری،

طراح هنری :مهندس فاطاه نبی میبدی

سپس نتایج استخراج و درصد مشابهات محاسبه می شود.

با هاکاری مهندس مرتضی نبی میبدی

نامه ترتیب اسامی نویسندگان در مقاالت مستخرج از
پایان نامه ،آئین نامه ترتیب اسامی و نحو درج نشانی

نویسندگان در مقاله ،دستورالعال نحو رسیدگی بمه
تخمفات پژوهشی ،دستنامههای استناددهی و سمیماهمه
وارسی پیش یری از بدرفتاری عمای برای اسمتمفماد

همکاران این شماره در تهیة مطالب:

مشابهات بررسی و به نویسند ارسال میگردد .در مرحمة

نادیا حاجی عزیزی

آخر نیز در مورد موارد مشکوک با درصد باال براساس

بهروز رسولی

کایته اخالق انتشارات()COPEتصایمگیری میشود.

پژوهش ران ارائه شد است.

الایرا کریای
مرتضی نبی میبدی
»کیانامه هر دو ماه یک بار منتشر و تنها برای اعضای »کیان« ارسال میشود«.
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