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  يبا راهکارها یکتابداران پزشک ییآشنا زانیم

  یمقابله با سرقت ادب 
 
 

3/ سپیده ره افروز2/ فریبا رخش1مریم غفوري   
  چکیده

  

به افزایش است و این امر موجب خدشه اطالعاتی، پدیده سرقت ادبی آگاهانه یا ناآگاهانه روهاي ظهور فناوري با :مقدمه
از حفظ سالمت جامعه علمی داشته باشند.  توانند نقش مهمی دراین میان کتابداران می گردد، در دارشدن جامعه علمی می

هاي و راهکارهاي مقابله با آن در دانشگاه در ارتباط با سرقت ادبیبه بررسی نقش کتابداران  ،حاضر پژوهشرو  این
  علوم پزشکی تیپ یک کشور پرداخته است. 

پرسشنامه  دادهابزار گردآوري . بودنوع مطالعه کاربردي  ی وروش پژوهش پیمایشی تحلیلدر این پژوهش  :کار روش
هاي علوم هاي مرکزي دانشگاهانهانجمن کتابداران آمریکا بود. جامعه آماري شامل کارکنان کتابدار کتابخ استاندارد

صوري  و ها از روش محتواییگیري سرشماري بود. روایی پرسشنامه، روش نمونهبود نفر)110(رکشویک  پزشکی تیپ
ها به روش گردآوري داده و گردید تایید 78/0 ضریب همبستگی آزمون مجدد با-استفاده از آزمون آزمون و پایایی آن با
 و (درصد توصیفی دو سطح آمار در SPSS افزارجهت تحلیل اطالعات از نرم .پستی بود الکترونیک و شیوه ارسال

  .استفاده شد Chi-square آزمون استنباطی و میانگین)
اند. دهی کمک نمودهاساتید در نحوه استناد که به دانشجویان و پاسخگو گزارش دادند 91 از درصد 4/40: بیش ازهایافته

خصوص سبک استناد و چگونگی استناد به منابع  که بین کتابدارانی که به دانشجویان در آزمون کاي اسکوئر نشان داد
تهیه  کتابداران در درصد از 30حدود در p-value) =02/0(داي وجود دارها رابطه سطح تحصیالت آن کنند و راهنمایی می

  اري داشته اند. همک تکالیف درسی با اساتید آموزشی و بروشور
در بیشتر به خاطر آگاهی بسیار کم از نقش خود در این رابطه، کتابداران  مشخص شد کهدراین پژوهش : نتیجه گیري

بردن  اطالعاتی بیگانه هستند. لذا، با باال کتابداران با موارد سواد اند. در واقعداشتههاي مورد بررسی فعالیت کمی حوزه
  هاي جدید خود آشنا ساخت. نقش ها را با توان آنهاي آموزشی میو برگزاري کارگاهسظح تحصیالت کتابداران 

  ، سرقت ادبیکتابدار پزشکی:  هاکلید واژه   
  

 :15/02/95وصول مقاله  :13/05/95اصالح نهایی :08/06/95پذیرش نهایی

                                                
دانشکده علوم تربیتی،   ؛علوم پزشکی اصفهان دانشگاهسالمت،  در امور اطالعات فناوري، مرکز تحقیقات شناسیکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش . 1
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ــاوري ــده  بــا ظهــور فن ــه ویــژه اینترنــت، پدی هــاي اطالعــاتی ب
ــه یــا ناآگاهانــه رو بــه افــزایش اســت. ، دســتبرد علمــی آگاهان

نـامطلوب آن در پیشـبرد دانـش،    اهمیت این پدیده و تاثیرات 
در کشــورهاي پیشــترفته  باعــث شــده جوامــع علمــی بــه ویــژه

  ]1[افزونی به آن داشته باشند.  توجه روز
هــاي هــایی بــه سـرقت دارد و راهکــار دسـتبرد علمــی شـباهت  

ــروزه       ــت. ام ــابه اس ــادي مش ــدود زی ــا ح ــز ت ــا آن نی ــه ب مقابل
سـنده اصـلی   دستبردهاي علمی معموال پس از انتشار مقالـه نوی 

شود به همین دلیل زیان شدیدي به صـاحب اثـر وارد    انجام می
کند. در مقابل با بی اعتبـار کـردن جامعـه علمـی و ایجـاد       نمی

آورنـد کـه پیگیـري آن     رکود در آن، زیانی عمومی به بار مـی 
معضـل   ]2[بدون وجود شاکی خصوصی نیز ضـروري اسـت.   

هـا و  پـژوهش سرقت ادبی بـه آثـار دیگـران تنهـا منحصـر بـه       
-مقاالت پزشکی نیست. این پدیده زیان بار تـاکنون در حیطـه  

هاي علوم گوناگون و از کشـورهاي مختلـف جهـان گـزارش     
 ]3[شده است. 

ــارات و مقــاالت علمــی،        امــروزه بــا رشــد روزافــزون انتش
دانشمندان تراز اول جهـان هـم تنهـا فرصـت مطالعـه مقـاالت       

در مجـالت معتبـر چـاپ    کـه  ی را دارند، پیشرو و تحول آفرین
. حال آنکه اگر کسی به مقالـه ضـعیفی دسـتبرد زنـد،     ندشو می

متوجـه کپـی شـدن آن از روي مقالـه      کسی نخواهـد توانسـت  
ضعیف دیگري شود. همچنین وجـود مجالتـی کـه بـا انگیـزه      

نیـز مشـکل را   ، پذیرنـد  مادي مقـاالت غیـر قابـل قبـول را مـی     
نـه را بـراي   مضاعف کـرده اسـت. وجـود چنـین شـرایطی زمی     

  ]2[سوء استفاده برخی افراد فراهم نموده است. 
ــا   ــه ب ــوان آموزشــگر در مقابل ــه عن ــدار متخصــص ب نقــش کتاب

تـر شـده اسـت. کتابـداران     رنگ ها پرسرقت ادبی در پژوهش
کـه ایـن   ، نقش اساسی در برقراري اخالق علمی جوامع دارند

ضـامن سـالمت و اسـتواري فراینـد تولیـد،       اخالق علمی خود
ــتراك و ــم     اش ــداف ه ــن اه ــایه ای ــت. در س ــش اس ــش دان نق

-جامعه نیز به اصـالت، صـحت و درسـتی یافتـه     پژوهشگران و

د داشـت. ایـن اعتمـاد دو جانبـه     نـ هاي پـژوهش اعتمـاد خواه  
هـاي پیشـرفت و  پویـایی هـر     سرمایه عظیمـی اسـت کـه پایـه    

جامعه بر آن استوار خواهد بود. اخالق علمـی پژوهشـگران را   
ازد که در مطالعات خود کـامال صـادق، منصـف    س موظف می

کننـد، بایـد    طرف باشند. اگر از آثار دیگران استفاده میبی و 
هـر   در به آن آثـار بـه درسـتی اسـتناد کننـد و حـق مولـف را       

براي رعایت اخالق علمی بایـد دیـد    ]4[شرایطی پاس دارند. 
چـه کسـانی    چه کسانی در فرایند تولید علم دخالـت دارنـد و  

شـوند. بـه ایـن ترتیـب پژوهشـگر      منـد مـی  بهـره  این فرایند زا
رعایـت   ]4[کنـد.  ها را رعایت  موظف است حقوق همه گروه

امانــت در پــژوهش و تاکیــد بــر حقــوق مــادي و معنــوي       
هایی است کـه بایـد در   پدیدآورندگان آثار از مهمترین آموزه

 هـا هاي کتابداري تدریس شـود و کتابـداران و کتابخانـه   گروه
ــئول      ــاي مس ــه نهاده ــت ک ــروري اس ــند. ض ــد باش ــدان پایبن ب

- فراهم آورنـد و  قانونی این حمایت را راهکارهاي حقوقی و

  ]5[اجراي آن نیز کوشا باشند.  در
تواننـد در   کتابداران بر اساس نـوع تجربـه اي کـه دارنـد، مـی     

ارائـه فراینـدهایی بـراي    پیشبرد ارائـه تعـاریف سـرقت ادبـی،     
رسیدگی به تخلفات ادبی، تعیین نتـایج و خسـارات ممکـن از    

  ]6[انواع مختلف سرقت ادبی، مشارکت داشته باشند. 
در داخـل   1392تـا   1387هـاي   هایی که مـا بـین سـال   پژوهش

کشــور انجــام شــده حــاکی از آن اســت کــه امــروزه عوامــل   
ــات و ســرقت علمــی نقــش دارد،  ــه  مــؤثري در انحراف از جمل

توان به عدم آگاهی محققین از قوانین، غفلـت و بـی    ها می آن
توجهی، عدم فرهنگ استناد دهی، فراموشی ارجاع نگـاري و  
سهل انگاري، درك نادرست و تفسیرهاي غلـط اشـاره کـرد.    

هـاي پیشـگیري از ایـن پدیـده توجـه بـه       یکی از مهمترین راه
خلفـان اسـت.   هایی بـراي مت آموزش و در نظر گرفتن مجازات

امروزه با ظهـور اینترنـت و حجـم زیـاد اطالعـات، تشـخیص       
هـایی بـا   سرقت ادبی دشـوار شـده اسـت، از ایـن رو پـژوهش     

-اطالعاتی پژوهشگران و استفاده از نـرم تاکید بر ارتقاي سواد

توانـد   افزارهاي شناسایی سرقت ادبی، انجام شده است که مـی 
  فا کند.  نقش مؤثري در پیشگیري از سرقت ادبی ای

 مقدمه
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 روش کار 

ــژوهش  ــر در پ ــوي دیگ ــارج از   از س ــده در خ ــام ش ــاي انج ه
کشور، بر ضرورت ارائه واحـد درسـی بـراي آمـوزش کامـل      
ــا     ــدیران ب ــاتید و م ــاري اس ــه، همک ــن زمین ــجویان در ای دانش
کتابداران در جهت پیشگیري و در نهایـت تـدوین آیـین نامـه    

  اي در این خصوص تاکید شده است.  
در ایران انجام شده، بیشتر به دالیل و هایی که تاکنون پژوهش

تاثیرات سوء سرقت ادبی پرداخته است. از طرفی، با توجـه بـه   
تاثیر نامطلوب سرقت ادبی بـر جوامـع علمـی اینگونـه بـه نظـر       

-رسد که کتابداران بتوانند، با آگاهی از خـط مشـی و نـرم    می

هـا، مشـارکت بـا    افزارهاي سرقت ادبـی، شـرکت در کارگـاه   
ن و اساتید در انجام پـژوهش و حـل تمرینـات، گـام     دانشجویا

مؤثري در پیشبرد علم داشته باشند. از سوي دیگر، طبق آخرین 
هاي هاي پژوهشی دانشگاهارزشیابی وزارت بهداشت از فعالیت

علوم پزشکی مشخص شد که بیشترین تعداد مقاالت ارائه شده 
 هـاي تیـپ یـک   ها، مربـوط بـه دانشـگاه   در مجالت و همایش

ــم و    ــد عل ــزان تولی ــوده اســت. در نتیجــه بیشــترین می کشــور ب
باشد.  ها میپژوهشگران در زمینه علوم پزشکی در این دانشگاه

که کتابخانه به عنوان قلب یک دانشگاه در امـر  یی هم از آنجا
هـاي پژوهشــی و  پـژوهش اسـت و همچنـین انجمــن کتابخانـه    

تاندارد اطالعاتی در دو اس در بحث سواد (ACRL) دانشگاهی
خود به مبحث سرقت علمی و نقش کتابداران در  6 و 5 شماره

بر این اساس . کاهش و جلوگیري از سرقت ادبی پرداخته است
پژوهشگران این مقاله تالش کردند تا گامی فراتـر نهنـد و بـه    
مطالعه در بین جامعه کتابداران دانشگاهی خصوصا کتابـداران  

تـامیزان  بپردازنـد،  کی ایـران  هاي علوم پزشـ شاغل در دانشگاه
هـاي  حوزه سایر با را ها آن نیز و سنجیدهآشنایی کتابداران را 

آن را بررسـی  به عنـوان چالشـی    ، همچنینکاریشان آشنا کنند
  . کنند

   
  

ه کـاربردي  پیمایشی تحلیلـی و نـوع مطالعـ   این پژوهش روش 
هـاي  کتابداران کتابخانـه  ازنفر  110 ،بوده است. جامعه آماري

کشور که شـامل   یکهاي علوم پزشکی تیپ مرکزي دانشگاه

تهـران، شـهید بهشـتی، اصـفهان،      هاي علوم پزشـکی:  دانشگاه
و . بـود  1392در سـال   شیراز، تبریـز، کرمـان، مشـهد و اهـواز    

ابـزار گـردآوري اطالعـات پرسشـنامه      نمونه گیري انجام شد.
ــتانداردي  ــوداس ــترفانگمن   ب ــون و چس ــه گیبس ــه از مقال در  ک

برگرفته و توسـط انجمـن کتابـداري آمریکـا تاییـد       2011سال
شـامل دو نـوع سـواالت بـاز و بسـته       این پرسشنامهشده است. 

هـاي  هـاي مرکـزي دانشـگاه   توسط کتابداران کتابخانه که بود
. روایـی پرسشـنامه   شـد کشور تکمیل  یکعلوم پزشکی تیپ 

 مورد تایید سـه تـن ازمتخصصـان کتابـداري و اطـالع رسـانی      
قرار گرفت و براي پایایی آن از روش آزمون مجـدد اسـتفاده   

بدین منظور پرسشنامه بین بیست کتابـدار توزیـع شـد کـه     ، شد
ــس از ده روز     17 ــاره پـ ــد و دوبـ ــده شـ ــنامه برگردانـ پرسشـ

ضـریب همبســتگی  . پرسشـنامه بـین همــان جامعـه توزیـع شــد    
پرسشـنامه  دست آمد که گویاي پایایی خـوب اسـت.   ه ب 78/0

بــه صــورت الکترونیکــی طراحــی شــد و بــه صــورت  مــذکور
پست الکترونیک و پیشتاز براي جامعه آماري ارسـال گردیـد.   
بخش اول پرسشنامه شامل اطالعـاتی در مـورد طـرح و شـیوه     
پاسخ گـویی، بخـش دوم مشخصـات فـردي و قسـمت بعـدي       
شامل سواالت بسته بود و در آخر قسـمتی بـراي پیشـنهادها در    

اس.  مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش     افزار نرمنظر گرفته شد. 
 بـه کـار رفتـه توصـیفی     يآمـار روش و نوع  بودپی. اس. اس 

آمـار  برخـی از روشـهاي    درصد فراوانی و میانگین و از شامل
، مــان )Chi-squareدو(کــاي هــاي آزمــون شــامل اســتنباطی

-Independent t( ، تــی مســتقل)Mann-Whitney(ویتنــی

test(همبسـتگی اسـپیرمن  همچنین ضریب و  ، آنالیز واریانس 
 ستفاده شد.  ا

  
  

هاي علـوم پزشـکی   کتابدار از دانشگاه 91این پژوهش برروي 
ــز، اهــواز، کرمــان، شــیراز،  کشــور شــامل دانشــگاه هــاي تبری

مشهد، شـهید بهشـتی و اصـفهان انجـام گرفـت. الزم بـه ذکـر        
هـا در ایـن   آننفر از  91نفر کتابدار، تنها  110است که از بین 

 بیشـترین فراوانـی  ها نشان داد کـه  طرح همکاري کردند. یافته

 یافته ها
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مربوط به دانشگاه علـوم پزشـکی اصـفهان و     شرکت کنندگان
کمترین فراوانـی مربـوط بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی        وتهران 
ــراد بــوده اســت. شــیراز و مشــهد ، تبریــز همچنــین بیشــترین اف

  دهند.   تشکیل می )درصد 8/77( شاغل در این حرفه را زنان
توزیع فراوانی کتابداران به تفکیک میزان تحصیالت را نشـان  

هـا در   نفر کتابـدار بـیش از نیمـی از آن    91می دهد که از بین 
ــطح  ــیس ــتند( کارشناس ــد 54/ 2هس ــار  درص ــرین آم ) و کمت

  باشد.   می درصد) 3/3کاردانی (مربوط به مدرك 
ــه   ــداران در کتابخان ــار کتاب ــابقه ک ــترین س ــزي   بیش ــاي مرک ه

کـه   بـوده اسـت  سـال   16هاي علـوم پزشـکی بـیش از    دانشگاه
 2/18. همچنـین  ) هسـتند درصـد  2/35نفر ( 31 این افراد تعداد

 ها داراي کمترین میزان فراوانی در سـابقه کـاري   از آن درصد
  هستند.   )سال(صفرتا پنج 

هــاي  درصـد فراوانـی دیـدگاه کتابـداران شـاغل در کتابخانـه       
در  کشـور  یـک هـاي علـوم پزشــکی تیـپ     همرکـزي دانشـگا  

خصوص داشـتن خـط مشـی مـدون از طـرف دانشـگاه بـراي        
 4/53( بـیش از نیمـی  بدین صورت بوده است که سرقت ادبی 

از کتابـــداران از وجـــود خـــط مشـــی دانشـــگاه در درصـــد) 
 8/14 خصــوص ســرقت ادبــی آگــاهی نداشــته انــد، همچنــین 

کتابداران از وجود خط مشی مدون در دانشـگاه بـراي   درصد 
سرقت ادبی آگاهی داشته اند و ابـراز کـرده انـد کـه دانشـگاه      

درصد بیـان کردنـد کـه     8/31همچنین این خط مشی را دارد. 
 دانشگاه خط مشیی در این خصوص ندارد.  

هـا بـا    درصد فراوانـی کتابـداران، در خصـوص همکـاري آن     
نشـان  ه قوانین مربـوط بـه سـرقت ادبـی     مدیران در زمینه توسع

از همکـاري داشـتن    )درصـد  9/53داد که اکثریت کتابداران (
ــد و     ــرده ان ــی ک ــی اطالع ــراز ب ــه اب ــن زمین ــدیران در ای ــا م  ب

کتابـداران بـا مـدیران در زمینـه      ) ازدرصـد  تعدادکمی (چهـار 
 همکاري می کنند.   توسعه قوانین مربوط به سرقت ادبی

ــروشبررســی  ــاي آموزش ــورد  ه ــی م ــرقت ادب ــا س ــه ب ی مقابل
هــاي مرکــزي اســتفاده توســط کتابــداران شــاغل در کتابخانــه

 ، نشـان داد کـه  کشـور  یـک هاي علوم پزشـکی تیـپ   دانشگاه
 هـا  آن کتابداران معتقدند کـه بخشـی از وظـایف    درصد 3/30

به عنوان کتابدار، آمـوزش مـواردي مربـوط بـه سـرقت ادبـی       

پذیرنـد   گاهی اوقات این مسـئولیت را مـی   درصد 7/24است. 
) آموزش مـوارد مربـوط   درصد  9/44( ها و بیش از نیمی از آن

  دانند.   هاي خود نمی به سرقت ادبی را جزو مسئولیت
خصوص شـرکت یـا برگـزاري     در، درصد فراوانی کتابداران 

 نشــان داد کــههــاي آموزشـی مقابلــه بـا ســرقت ادبـی    کارگـاه 
) مربـوط بـه کتابـدارانی    درصـد  5/95انـی ( بیشترین میزان فراو

هــاي آموزشــی مقابلــه بــا ســرقت ادبــی اســت کــه در کارگــاه
هـا  هـا در ایـن کارگـاه    از آن درصـد  5/4شرکت نمی کننـد و  

 شرکت می کنند.  

درصـد فراوانـی کتابـداران در خصـوص     در قسمت مربوط بـه  
 هاي اخالق پژوهشی مقابلـه بـا سـرقت ادبـی    برگزاري کارگاه

ـ   درصـــد) از  9/90( اکثریــت کتابــداران  د کـــه مشــخص شـ
هایی در خصوص آموزش مقابلـه بـا سـرقت    کتابداران کارگاه

هـا  هـا ایـن کارگـاه    از آندرصد  1/9ادبی برگزار نمی کنند و 
 را برگزار می کنند.  

ــه  ــق یافت ــطب ــی از اه ــیش از نیم ــد 3/57( ، ب ــداران  )درص کتاب
اطالعی در مورد وجـود نـرم افزارهـاي ردیـابی سـرقت ادبـی       

انــد کـه دانشــگاه مجهـز بــه ایــن   گفتـه  درصــد 2/29نداشـتند.  
-انـد کـه ایـن نـرم    اظهار داشـته  درصد 5/13ها نیست و سیستم

 شود.  استفاده می و دارد دانشگاه وجود در افزارها

 4/51( ز کتابـداران ، بـیش از نیمـی ا  شد کـه مشهود  هادر یافته
هـا در خصـوص   ها و دانشکده)، هرگز با دیگر دانشگاهدرصد

ــی همکــاري نداشــته  ــد و پیگیــري ســرقت ادب  درصــد 7/29ان
سال در این زمینـه همکـاري   ربار دده  اظهار داشتند که بیش از

، مرتبـه در سـال  یـک تـا دو   ، درصـد  9/14اند. همچنـین   داشته
هـیچ  امـا   هـاي دیگـر دارنـد   دانشگاهها و همکاري با دانشکده

، فعــالیتی در مــورد مرتبــه در ســال شــش تــا نـه  هــا آنیـک از  
کمترین میزان فراوانـی  اند. پیگیري از سرقت ادبی انجام نداده

کـه  اسـت  مرتبه در سال  سه تا پنجتعداد دفعات به مربوط نیز، 
 اند.  نفر کتابدار پیگیري کرده سهتنها 

ــی کتابررســی  ــه  درصــد فراوان ــدارانی کــه در خصــوص تهی ب
هاي آموزشی (بروشور آموزشی) پیشـگیري از سـرقت   کتابچه

 داد کـه نشـان  ، ادبی، با اسـاتید دانشـگاه همکـاري داشـته انـد     
) بـــا اســـاتید در درصـــد 5/65بـــیش از نیمـــی از کتابـــداران(
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ــه همکــاري نداشــتند.    ــیچ گون ــه بروشــور ه  31خصــوص تهی
همکـاري بـا اسـاتید در    جلسه در سال را به  پنجبیش از درصد 

خصـوص تهیــه کتابچــه آموزشــی پیشــگیري از ســرقت ادبــی  
اند. همچنین هیچ کدام از کتابداران، بـین سـه تـا پـنج     پرداخته

  جلسه هیچ گونه همکاري با اساتید در این زمینه نداشته اند.  
 6/50(ناکتابـدار  بـیش از نیمـی از  کـه  ها مشخص شد  در یافته
ــد ــوص  ) درصـ ــایی در خصـ ــجویان راهنمـ ــه دانشـ ــز بـ هرگـ

در سـال بـه    درصـد  4/26چگونگی استناد به منابع نـداده انـد،   
بـه   درصـد  9/14 انـد و دانشجو این راهنمایی را داده ده -یک 

ــیش از  ــد  20ب ــت  دانشــجو در ســال راهنمــایی داده ان و اکثری
هرگز در جلسات سـواد اطالعـاتی، در   ) درصد 92(کتابداران 

هـایی بـه دانشـجویان نـداده انـد.       ادبـی آمـوزش   مورد سـرقت 
کتابـدار   سـه جلسـه در سـال،   سـه تـا پـنج    کتابدار  سههمچنین 
جلسـه   یـک تـا دو  کتابـدار  یـک  جلسه در سال و  پنجبیش از 

اطالعــاتی، در مـورد ســرقت ادبــی  در سـال در جلســات سـواد  
 هایی به دانشجویان داده اند.  آموزش

ع موانع موجـود جلـوگیري   راهکارهاي رفدر قسمت مربوط به 
، بررسـی توزیـع   از سرقت ادبی ارائـه شـده توسـط کتابـداران    

 فراوانی موارد گنجانـده شـده در بروشـور آموزشـی نشـان داد     
 درصـد  22دهـی،  از کتابـداران شـیوه اسـتناد    درصـد  9/31 که

هـاي  پیامـد  درصـد  1/23غیـر عمـدي،   سرقت ادبـی عمـدي و  
ــی،  ــال درصــد 3/14اســتفاده از ســرقت ادب هــاي واقعــی در  مث

 هـا و ابزارهاي استنادي پایگـاه  درصد 9/20مورد سرقت ادبی، 
را در بروشــور آموزشــی خــود     ســایر مــوارد   درصــد 3/14

از کتابـداران   درصـد  30گنجانده اند. بیشترین آمار مربوط بـه  
مـورد اسـتفاده قـرار    را است که هیچ کدام از موارد ذکر شده 

ــد از   ــد. بع ــداده ان ــه  ن ــه ب ــار مربوط ــترین آم ــر از  29آن بیش نف
دهی و کمتـرین آن مربـوط بـه    دکتابداران است که شیوه استنا

هاي واقعـی از سـرقت ادبـی     نفر از کتابداران است که مثال 13
ــوارد را در بروشــور آموزشــی خــود    13و  نفــر دیگــر ســایر م

  گنجانده اند.  
ــی روش  ــع فراوان ــوزش    توزی ــات در آم ــه اطالع ــاي ارائ ه

 2/24نشــان داد کــه ي جلــوگیري از ســرقت ادبــی حضــور

از  درصـد  6/17از کتابـداران از آمـوزش کالسـی،     درصد
 درصـد  2/13از صفحات وب،  درصد 9/9جزوه آموزشی، 

 4/4از ســایر مــوارد،  درصــد 7/7از برنامــه آموزشــی وب، 
و بـیش از   هـا از پادکسـت  درصـد  3/3 ،هـا از بالگ درصد

هــا بــراي ارائــه  کـدام از روش نیمـی از کتابــداران از هــیچ  
اطالعات جلوگیري از سرقت ادبـی در آمـوزش حضـوري    

  کنند.  استفاده نمی
ــی مــوارد اســتفاده شــده در راهنمــایی   همچنــین ــع فراوان توزی

در راهنمـاي آموزشـی   نشـان داد،   )onlineآموزشـی پیوسـته (  
ها از آمـوزش کالسـی،    از آن درصد 22پیوسته توسط کتابدار 

ــد 6/17 ــد 9/9از وب ســایت،  درص ــی  از درص ــه آموزش برنام
سـایر مـوارد،    درصد 5/5جزوه آموزشی، از درصد 3/14وب، 

و بـیش از   هـا  پادکسـت  از درصـد  3/3، وبـالگ  از درصد 3/3
 کرده اند.  نهیچ کدام را استفاده ، ها نیمی از آن

ــه ــه    یافت ــوط ب ــاي مرب ــع موجــود در    ه ــی موان توزیــع فراوان
-نشان داد که، دیدگاه کتابداران  جلوگیري از سرقت ادبی از

ــد 11 ــان،   درص ــالش زم ــه چ ــداران ب ــد 5/15از کتاب ــه  درص ب
بـه دیگـران    درصد 8/19به دانشجویان،  درصد 3/25مدرسان، 

ــداران ــیچ کــدام اشــاره  33( و بیشــترین تعــداد کتاب نفــر) بــه ه
  داشته اند.  

همچنین درصد فراوانی کتابـدارانی کـه در کتابچـه آموزشـی     
یري از سرقت ادبـی از تاکتیـک تهدیـد اسـتفاده کـرده      جلوگ

هـا از ایـن تاکتیـک     آن درصـد  9/54دهـد کـه    اند، نشـان مـی  
ــرده ــد واســتفاده نک ــاهی   درصــد 1/23 ان ــک گ ــن تاکتی از ای

  اوقات استفاده کرده اند.  
ــع فراوانــی کتابــداران شــاغل در بخــش  بــا بررســی هــاي  توزی

کتابـداران شـاغل   که بیشـترین  مشخص شد، مختلف کتابخانه 
ــی (  ــدمات فن ــد 33در خ ــرین آن )درص ــش   و کمت ــا در بخ ه

 6/6( آموزشــی و فــراهم آوري، )درصــد 3/3( سـمعی بصــري 
 مشغول هستند.   )درصد

ــا فاکتورهــاي در ادامــه  ــداران ب مشخصــات دموگرافیــک کتاب
    ذکر شده است. فوق الذکر
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کتابداران آگاه از داشتن خط مشی دانشگاه در خصوص سرقت ادبی به تفکیک جنس، فراوانی درصد : 1جدول شماره
  سطح تحصیالت و  سابقه کاري

آگاهی کتابداران 
از خط مشی 

سرقت ادبی در 
  دانشگاه

  سابقه کاري  سطح تحصیالت  جنس 
  زن  مرد
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  7/9  4/12  2/18  5/12  7/22  17  0  0  9/14  15  بلی
  29  8/43  7/22  5/37  4/36  4/23  7/66  9/42  9/29  35  خیر

  3/61  8/43  59  50  9/40  6/59  3/33  1/57  2/55  50  اطالعی ندارم
  

آزمون کاي اسکوئر نشان داد کـه  ، 1با توجه به جدول شماره 
ــاهی   ــین آگ ــگاه در   ب ــی دانش ــط مش ــتن خ ــداران از داش کتاب

ــداران رابطــه وجــود   ــی و جنســیت کتاب خصــوص ســرقت ادب
امـا بـین آگـاهی کتابـداران از داشـتن      ) =p-value 9/0ندارد(

ــطح       ــرقت ادبــی و س ــگاه در خصــوص س ــی دانش ــط مش خ

)و =p-value 04/0تحصیالت کتابـداران رابطـه وجـود دارد(   
شـی دانشـگاه آگـاه    از وجـود خـط م   کارشناسـان ارشـد  بیشتر 

بودند. همچنین این آزمون نشان داد که بین آگاهی کتابـداران  
از داشتن خط مشی دانشگاه در خصوص سرقت ادبی و سـابقه  

 )=p-value 0 /8(. کار کتابداران هم رابطه اي وجود ندارد
  

همکاري کتابداران با مدیران در زمینه توسعه قوانین مربوط به سرقت ادبی به تفکیک  فراوانی درصد :2جدول شماره
  جنس، سطح تحصیالت و سابقه کاري

همکاري با 
  مدیران

  سابقه کاري  سطح تحصیالت  جنس

لم  زن  مرد
دیپ

نی  
ردا

کا
سی  

شنا
کار

ی   
ناس

رش
کا

شد
ار

  

0- 5 
ال

س
  

6 – 
10 

ال
س

  

11 – 
15 

ال
س

  

از 
ش 

بی
16 

ال
س

  

  7/9  8/5  7/22  2/6  5/4  7/16  0  3/14  2/13  10  بلی
  8/25  1/47  3/27  8/43  50  25  7/66  3/14  9/30  40  خیر

  5/64  1/47  50  50  5/45  3/58  3/33  4/71  9/55  50  اطالعی ندارم
 

آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بین همکاري کتابداران دانشگاه 
(جـدول   قوانین مربوط بـه سـرقت ادبـی   با مدیران در زمینه توسعه 

ــماره  ــیت آن )2ش ــا و جنس ــاري  =p-value 7/0( ه ــین همک )، ب
کتابداران دانشگاه با مدیران در زمینه توسعه قوانین مربوط سـرقت  

) و بـین همکـاري   =p-value 2/0ها ( ادبی و سطح تحصیالت آن
رقت کتابداران دانشگاه با مدیران در زمینه توسعه قوانین مربوط به س

  اي وجود ندارد. ) رابطه=p-value 3/0( ها ادبی و سابقه کاري آن
 3/14زنـان،   درصـد  4/32درصـد مـردان،    25ها نشان داد که یافته

کارشناسـی   درصـد  8/31کارشناسـی،   درصد 4/35دیپلم،  درصد
ارشدها، نقش کتابدار را به عنـوان آموزشـگر بـراي جلـوگیري از     

سرقت ادبی پذیرفته اند و سوابق کاري شش تـا ده سـال بیشـترین    
انـد. همچنـین    ) درصد را براي قبول این نقش داشته2/52فراوانی (

بین پذیرش وظیفه کتابدار براي آموزش موارد مربـوط بـه سـرقت    
) و =p-value 0 /7کتابـداران و جـنس (  ادبی به دیگـران توسـط   

) رابطه اي وجود ندارد. اما بـین  =p-value 2/0ها( سابقه کاري آن
پذیرش وظیفه کتابدار براي آموزش به موارد مربوط به سرقت ادبی 

اي هـا رابطـه   به دیگران توسط کتابـداران و سـطح تحصـیالت آن   
تحصـیالت  هر چـه سـطح   در واقع ) =03/0p-valueوجود دارد (

بیشتر شده، کتابداران وظیفه آموزش مربوط به پیشگیري از سرقت 
  . اندبیشتر پذیرفته خود هاي علمیادبی را در فعالیت
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ها در خصوص پیگیري سرقت ادبی به تفکیک  ها و دانشگاه همکاري کتابداران با دانشکدهدرصد فراوانی : 3جدول 
 الت و سابقه کاريجنس، سطح تحصی

  همکاري کتابداران با
  ها و  دانشکده 

  ها دانشگاه

  سابقه کاري   سطح تحصیالت   جنس 
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  2/65  50  35  3/64  1/47  3/46  3/33  100  1/48  1/63  هرگز
  7/8  1/7  35  1/7  9/5  22  3/33  0  5/18  3/5  مرتبه در سال 2 – 1
  0  1/7  5  0  9/5  9/4  0  0  6/5  0  مرتبه در سال 5 – 3
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مرتبه در سال 9 – 6

  1/26  7/35  25  6/28  2/41  8/26  3/33  0  8/27  6/31  مرتبه درسال 10بیش از
  

آزمـون کـاي اسـکوئر نشـان     ، سـه با توجه به جدول شماره 
 هايها و دانشگاهداد که بین همکاري کتابداران با دانشکده

 هـا  دیگر در خصوص پیگیري سرقت ادبـی بـا جنسـیت آن   
)3/ 0 p-value= ،(    و هـا دانشـکده  بـین همکـاري کتابـداران بـا 

و  )=55/0p-value( هـا  هاي دیگر با سطح تحصیالت آندانشگاه
-هـا بـا سـابقه   دانشـگاه  ها ودانشکدهبین همکاري کتابداران با 

  اي وجود ندارد. هیچ رابطه )=p-value 22/0ها( کاري آن

  
هاي اخالق  هاي آموزشی جلوگیري از سرقت ادبی و برگزاري کارگاه: درصد فراوانی شرکت در کارگاه4جدول 

 و سابقه کاريپژوهشی توسط کتابداران به تفکیک جنس، سطح تحصیالت 

شرکت و برگزاري در 
هاي آموزشی  کارگاه

  جلوگیري از سرقت ادبی

  سابقه کاري  سطح تحصیالت  جنس

لم  زن  مرد
دیپ
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شرکت در 
  ي آموزشیها کارگاه

  3/3  9/5  5/4  0  5/9  2/4  0  0  9/5  0  بلی
  7/96  1/94  5/95  100  5/90  8/95  100  100  1/94  100  خیر

هاي  برگزاري کارگاه
  اخالق پژوهشی

  7/6  9/5  1/9  5/12  5/9  5/12  0  0  3/10  3/5  یبل
  3/93  1/94  9/90  5/87  5/90  5/87  100  100  7/89  7/94  ریخ

  
شـرکت  بین ) مشخص شد که چهاردر این بررسی (جدول شماره 

هاي آموزشـی جلـوگیري از سـرقت ادبـی و     کتابداران در کارگاه
 همچنـین بـا سـطح تحصـیالت     ) =p-value 27/0ها( جنسیت آن

)68/0 (p-value=  ــاري آن ــابقه ک ــا س ــا و ب  )=p-value 81/0( ه
هـاي اخـالق   بـین برگـزاري کارگـاه   رابطه وجود ندارد. همچنین 

)، =p-value 0 /502هـا (  پژوهشی توسط کتابداران و جنسیت آن
) و همچنـین سـابقه کـاري    p-value 0 /698سـطح تحصـیالت (  

  وجود ندارد.  اي ) رابطه=p-value 89/0ها( آن

هاي مربوطه به آگاهی کتابداران از نرم افزارهـاي سـرقت   یافته
مـردان و   درصد 1/21ها نشان داد که  جنس، ادبی در دانشگاه

از  درصـد  5/12زنان، همچنین  سطح تحصیالت،  درصد 6/11
ــی ــا وکارشناس ــد 6/13ه ــابقه   درص ــدها و  س ــی ارش کارشناس

سـال  16کاري، بیشترین مقدار مربوط به سابقه کـاري بـیش از   
) مربـوط بـه شـش تـا ده     درصد 7/8) و کمترین (درصد 3/13(

آزمـون  سال کاري، از وجود این نرم افزارهـا آگـاهی دارنـد.    
نشان داد که بین آگاهی کتابداران از داشتن نـرم  کاي اسکوئر 
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هـا   ها و جنسـیت آن  هاي پیگیري سرقت ادبی در دانشگاه افزار
)259/0 p-value=    ) 0 /925) و همچنـین بـا سـابقه کـاري p-

value=    رابطه اي وجود ندارد. اما بین آگـاهی کتابـداران بـا (
  ) رابطه وجود دارد.  =p-value 042/0( ها تحصیالت آن

که دانشجویان در خصوص سرقت  یکتابداران درصد فراوانی 
ــی از  ــز  آنادب ــا هرگ ــئوال  ه ــیدهس ــد، نپرس ــطح   ان ــنس، س ج

مـردان و   درصد 4/68عبارت است از:  تحصیالت و سابقه کار
ــان،  درصــد 7/65 ــپلم، تمــام کــاردانی،  درصــد 4/71زن  63دی

کارشناسی ارشدها، همچنین  درصد 6/63کارشناسی و  درصد

بـا   درصـد  9/73با سابقه کاري صفر تا پنج سـال،   درصد 7/66
سـال کـار و    15تـا   11بـا   درصـد  2/56شش تا ده سال کاري، 

  سال کاري.  16با بیش از  درصد 7/66
آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بین کتابدارانی کـه دانشـجویان    

هـا   کنند و جنسیت آن سئوال می ها آندر خصوص سرقت ادبی از 
)47/0 p-value=    رابطه اي وجود دارد. اما بـین کتابـدارانی کـه (

کننـد و   سـئوال مـی   هـا  آندانشجویان در خصوص سرقت ادبی از 
ــیالت آن  ــطح تحص ــا ( س ــاري ) =p-value 83/0ه ــابقه ک  و س

)52/0 p-value=اي وجود ندارد.  ) رابطه 
  

فراوانی کتابدارانی که به دانشجویان در خصوص راهنماي سبک استناد و چگونگی استناد به منابع  درصد :5جدول 
  همکاري داشته اند به تفکیک جنس، سطح تحصیالت و سابقه کار

راهنمایی به دانشجو 
درخصوص سبک 
استناد و چگونگی 
  استناددهی به منابع

  سابقه کاري   سطح تحصیالت   جنس 
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  3/48  1/47  8/47  7/66  4/36  3/54  7/66  4/71  2/52  4/47  هرگز
  7/20  2/35  8/34  3/13  9/40  9/23  0  3/14  4/22  1/42  دانشجودر سال 10 – 1

  9/6  9/5  7/8  3/13  0  9/10  3/33  0  5/7  5/10  دانشجودر سال 20 – 11
  1/24  8/11  7/8  7/6  7/22  9/10  0  3/14  9/17  0  دانشجو درسال 20بیش از

  
نشان داد که ) 5(با توجه به جدول شماره آزمون کاي اسکوئر 

بین کتابدارانی که به دانشجویان در خصوص سـبک اسـتناد و   
هـا   آنکننـد و جنسـیت    چگونگی استناد به منابع راهنمایی مـی 

)122/0 p-value=62/0(  )و سابقه کاريp-value=   رابطـه (

اي وجـود نــدارد. امـا بــین کتابــدارانی کـه بــه دانشــجویان در    
خصوص سبک استناد و چگونگی اسـتناد بـه منـابع راهنمـایی     

اي  ) رابطه=p-value 02/0ها(  کنند و سطح تحصیالت آن می
  وجود دارد. 

  
هایی در خصوص سرقت ادبی به  فراوانی کتابدارانی که در جلسات سواد اطالعاتی، آموزش درصد: 6جدول شماره 

 دانشجو می دهند به تفکیک جنس، سطح تحصیالت و سابقه کار
در خصوص آموزش 

سرقت ادبی در 
جلسات سواد 

   اطالعاتی

  سابقه کاري   سطح تحصیالت   جنس 
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  7/96  3/82  3/91  3/93  81  8/93  100  100  5/92  90  هرگز
  0  9/5  0  0  0  1/2  0  0  0  5  جلسه در سال 2 – 1
  0  9/5  3/4  7/6  8/4  1/4  0  0  3  5  جلسه در سال 5 – 3

  3/3  9/5  3/4  0  2/14  0  0  0  5/4  0  جلسه درسال5زبیش ا
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آزمـون کــاي اســکوئر نشــان داد کـه بــین کتابــدارانی کــه در   
هـایی در خصـوص سـرقت     جلسات سواد اطالعاتی، آمـوزش 

هـا   و جنسـیت آن  )6(جدول شـماره   ادبی به دانشجو می دهند
)21/0p-value=  ) 0 /65) و سابقه کـاريp-value=   رابطـه (

کتابـدارانی کــه در جلسـات ســواد   اي وجـود نـدارد. امــا بـین    
هایی در خصوص سرقت ادبی بـه دانشـجو    اطالعاتی، آموزش

رابطـه   ) =p-value 03/0هـا (  می دهند و سطح تحصیالت آن
 اي وجود دارد. 

ــه ــه یافت ــوط ب ــاي مرب ــی از   ه ــه در بروشــور آموزش ــدارانی ک کتاب
بـه  ، نشـان داد کـه هـیچ کـدام     تاکتیک تهدید استفاده مـی کننـد  

، از ایـن تاکتیـک   جنس، سطح تحصیالت و سـابقه کـار  تفکیک 
آزمون کاي اسکوئر نشان داد کـه بـین    کنند، همچنین استفاده نمی

کتابدارانی که در بروشور آموزشی جلـوگیري از سـرقت ادبـی از    
)، =p-value 24/0جنسیت ( و تاکتیک تهدید استفاده می کنند

ــیالت ــابقه کــاري آن =9/0p-value( ســطح تحص ــا ) و س  ه
)23/ 0 p-value=اي وجود ندارد.) رابطه  

  
  
 

 
علـم، تشـخیص سـرقت ادبـی بـه مراتـب        افـزون به علت رشد 

. شده است ترهاي جلوگیري از آن نیز گستردهسخت تر و راه
هـاي جدیـدي روبـه رو    درعصر تکنولوژي کتابداران با چالش

 اخـالق پژوهـی و  تـوان بـه مسـئله     ها مـی  از جمله آنکه هستند
ها اشاره کـرد. سـرقت ادبـی در میـان     امانت داري در پژوهش

هاي گونـاگونی ماننـد عـدم    دانشجویان و پژوهشگران به علت
اوقات به صـورت عمـدي رخ    دانش و گاهیآگاهی و کمبود

سرقت علمی غیر قابـل اسـتفاده    حال مقاالت با هر دهد. درمی
پـژوهش سـعی شـده کـه      . در ایـن ]2[ و گمراه کننده هسـتند 

کتابداران با نقش خود بیشـتر آشـنا شـوند و گـامی در جهـت      
  جلوگیري از سرقت ادبی بر دارند. 

مطالعه حاضر با پژوهش کوچکی همسو بوده ولی بـا پـژوهش   
گیبسون همسو نبود. این مطالعه ازین رو با پـژوهش کـوچکی   

همسو است که هر دو، یکی از عوامل بروز پدیده سـرقت   ]7[
لمی را عدم آگاهی کتابداران و پژوهشگران از وجـود خـط   ع

نشـان داد درصـد   ین بررسی نتایج حاصل ازمشی ذکر کردند. 
ها بـا مفـاهیم سـرقت    ین کتابخانها کتابداران شاغل در کمی از

ــدود    ــد و ح ــنا بودن ــی آش ــد آن 87ادب ــی در   درص ــا اطالع ه
هاي خود هایی در دانشگاهمشیخصوص وجود قانون و یا خط

هم سو نیست، بدین جهت  ]6[ تحقیق گیبسون ولی بانداشتند. 
این قـانون  درصد ابراز آگاهی از وجود 84که او بیان کرد که 

، بویسـورت و لـروین   ]8[مادري هاي خود داشتند. در دانشگاه
هایی براي مشیبه ضرورت تدوین و توجه به قوانین و خط ]9[

پیشگیري ازین پدیده نیز اشاره کردنـد. همچنـین گیبسـون در    
اکثریت کتابداران از نقش خـود  پژوهش خود عنوان کرد که 

-در خصوص آموزش و پیشگیري از سرقت ادبی در کتابخانه

این مطالعـه  که در  در صورتیهاي دانشگاهی آگاهی داشتند. 
پـرداختن بـه   کننـدگان  شرکت  از)درصد 3/30(نیمی  ازکمتر 

، ]10[. فدایی دانستندوظایف خود می از مسئله سرقت ادبی را
-بـی  غفلـت و  ازرا ناشـی  امـر   ایـن  ]11[توکل و ناصـري راد  

نویسـی،  دهـی، فراموشـی ارجـاع   عدم فرهنگ استناد توجهی، 
  اند. درك نادرست و تفاسیر اشتباه دانسته

درصـد) کتابـداران    9/90( اکثر نشان داد پژوهش حاضرنتایج 
-در  درصـد)  5/95(و همچنـین   انـد هیچ آموزشی ارائه نـداده 

ایـن بررسـی   انـد. کـه  هاي آموزشی نیز شـرکت نکـرده  کارگاه
هـاي پژوهشـی و   تجربیات کتابداران انجمن کتابخانـه بامطالعه 

در مورد جلـوگیري از سـرقت ادبـی     2010دانشگاهی در سال 
 70کـه   تحقیـق گیبسـون   کـه بـا  . در حالی ]12[هم راستاست 

هاي درس به دانشـجویان آمـوزش داده   درصد آنان در کالس
 (QCC) در کتابخانـه که  2009در سال سوزان  و تحقیق بودند

، سـتوده و  ]12[، فرهود ]13[سهرابی . راستا نبود، همانجام داد
هـاي خـود بـه    در پـژوهش  ]3[، همچنین عزیزي ]1[همکاران 

هـاي  نتیجه رسیدند که، با ارتقاي سواد اطالعاتی و مهارتاین 
-ها میمطالعه و پژوهش از طریق آموزش و برگزاري کارگاه

علمـی ایفـا کـرد.    توان نقـش مـؤثري در پیشـگیري از سـرقت    
هـاي  نیز به تطابق رفتارهاي دانشجویان با مهـارت  ]14[اینسلی 

نیز عالوه بـر تاکیـد بـه     ]15[یابی نیز توجه کرد. پارك اطالع

 بحث و نتیجه گیري
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توســعه یــادگیري و آمــوزش بــه ارائــه واحــدي درســی بــراي 
  رعایت قوانین این حوزه اشاره کرد. 

درصد) از پاسـخ دهنـدگان    3/57( بیش از نیمی این مطالعهدر 
ــرم ــی اطالعــی در خصــوص ن افزارهــاي شناســایی ســرقت ادب

براي انجام  افزارهادانستند آیا دانشگاه از این نرم نداشتند و نمی
کند یـا خیـر. در حـالی     هاي محققین خود استفاده میپژوهش

 افـزار درصـد بـه اسـتفاده از نـرم     2/85که در مطالعـه گیبسـون   
و این امر نشان دهنـده   توسط موسسه خود اشاره کردند ترنتین

و بـورك   ]2[سویی در ایـن دوپـژوهش اسـت. فـوده     عدم هم
طالعات و سرقت ادبـی،  نیز با توجه به حجم روز افزون ا ]16[

افزارهاي ردیابی سرقت ادبی را ضروري دانسـته  استفاده از نرم
افزارهـاي  هرچند برخی افراد عقیده دارنـد بـا وجـود نـرم    اند، 

پیشگیري از سرقت ادبی، پس چرا به نقـش کتابـدار پرداختـه    
شود؛ بر ایـن اسـاس گفتـه جسـی دگ بـه نقـل از سـوزان         می

-خبر بد این است کـه ایـن نـرم   " گوید: ارزشمند است که می

انجام شـدنش متوقـف   توانند سرقت ادبی را قبل از افزارها نمی
 اطالعـاتی  هـاي پایگـاه  . همینطـور همـه منـابع در   ]17[ "سازند

ها و یـا  افزارها سرقت ایده اند؛ به عالوه این نرمنشده ایندکس
کند، خصوصا وقتی یک نفر  نویسندگان دروغین را چک نمی

کتابخانــه دانشــکده علــوم . نویســد دیگــري مقالــه مــی بــر نفــر
اجتمـاعی نیویــورك بــا طراحــی بروشــورهاي راهنمــا چــه بــه  
صورت چاپی و چه آنالین در خصوص ابزار و مواد پـژوهش  

کند. همچنین دستنامه آموزشـی   کنندگان کمک میبه استفاده
هاي اطالعاتی بر روي سایت این کتابخانه قرار دارد که پایگاه

در ، هـایی اسـت کـه بیشـترین اسـتفاه را دارد     اي آن پایگاهمبن
. ]17[سـازد   نتیجه مراجعان را با مظاهر سرقت ادبـی آشـنا مـی   

درصـد کتابـداران    69ایـن پـژوهش   این در حالی است که در 
اشاره کردند که هیچگونه برشور آموزشـی در ایـن خصـوص    

گیبسون نیـز در پـژوهش خـود بـه نقـش مـؤثر       اند.  تهیه نکرده
  همکاري بین کتابداران با مدیران و اساتید اشاره کرده است. 

در ایـن پـژوهش نیــز مشـخص شـد کــه بـین سـطح تحصــیلی       
کتابداران با مواردي از قبیـل آگـاهی از خـط مشـی، پـذیرش      

اطالعاتی و وظیفه آموزش استناددهی، برگزاري جلسات سواد
، همچنین آگاهی از وجود نرم افزارهـاي  کمک به دانشجویان

سرقت ادبی رابطه وجود دارد. در حقیقـت، بـا افـزایش سـطح     
تحصیالت، کتابداران با وظایف خود در پیشـگیري از سـرقت   

  آیند.  ادبی بیشتر آشنا شده و در صدد رفع این مشکل بر می
عقیده دارد بـه  ، یک کتابدار متخصص رسانه، کیت کامینگ 

 تکالیف خاص که منحصر به فرد و خالقانه هستندوسیله ارائه 
، هـا از کپـی و چسـباندن اسـتفاده کـرد      شود در آنکمتر میو 

توان از سرقت ادبی جلوگیري کرد. در کتابخانه دانشـکده  می
علوم اجتماعی نیویورك یکی از وظایف کتابداران کمک بـه  

هـاي دانشـجویی اسـت. بنـابراین، در     اساتید در طراحی پروژه
گردد که ممکن است سرقت  هایی از پروژه شناسایی میشبخ

ادبی انجام شـود. در تحقیـق گیبسـون بیشـتر کتابـداران مـورد       
پــژوهش جهــت آمــوزش جلــوگیري از ســرقت ادبــی، شــیوه  

هـا بـه شـیوه     کالسی را ترجیح داده اند و ارجحیـت توجـه آن  
کـه در سـایر   دهـی منـابع ومآخـد بـوده اسـت. در حـالی      استناد

-ا گرایش به سمت آمـوزش آنالیـن و دسـتورالعمل   هپژوهش

کیـت کـامینگز عقیـده دارد سـرقت ادبـی را      . هاي آنالین بود
تواند به وسیله تکالیف خاص محدود ساخت به ایـن معنـی    می

که تکالیف به صورت منحصر به فرد و خالقانه باشد تـا کمتـر   
بتوان از کپی برداري و چسباندن استفاده کرد. تالش مداوم در 

هـا  هاي آموزشی کتابخانهآموزش دانشجویان از طریق کارگاه
 اطالعـاتی کلیـد موفقیـت در امـر پـژوهش و     هاي سوادکالس

هـاي  . انجمن کتابخانـه ]17[ باشد جلوگیري از سرقت ادبی می
تجربیات کتابداران خـود   2010در سال  پژوهشی و دانشگاهی

ار داد. را در مورد جلوگیري از سرقت ادبی مـورد بررسـی قـر   
این کتابداران به علت داشتن دانش و آشنایی با آموزش سـواد  

از  یاطالعــاتی و همچنــین بــه علــت اینکــه ســرقت ادبــی یکــ
هاي این انجمن است، انتخاب شدند. مهمترین اجزاء استاندارد

هـاي جلـوگیري از سـرقت ادبـی را     درصد کتابداران راه 9/32
بـه صـورت    درصـد)  1/67( هـا  آموزش داده بودند و اکثـر آن 

منظم هیچ آموزشی در این خصـوص ارائـه ننمـوده بودنـد. در     
هـاي  یکـی از مهمتـرین اسـتاندارد   از طرف کتابداران به نتیجه 

ــنج (اســتاندارد) ACRL( اي. ســی. آر. ال ــار و پ توجــه  )چه
هاي شود و این ممکن است به علت ناآشنایی با روش کمی می

کـه آمـوزش مربـوط بـه      آموزش، زمان و یا این عقیـده باشـد  
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مدرسین دانشگاه است نه کتابـداران. بـه علـت اینکـه      و اساتید
هـاي شناسـایی الکترونیکـی    هـا بـه اسـتفاده از سیسـتم    دانشگاه

هـا تـاثیر کمـی بـر     هـاي دانشـگاه  پیوسته تکیه دارند و سیاست
جلوگیري از سرقت ادبی دارند، کتابداران دانشـگاهی اکنـون   

آموزشـی خـود در ایـن زمینـه را     هـاي  فرصت توسـعه مهـارت  
  د داشت. هنخوا

کتابداران و اساتید باید به طور مداوم با یکدیگر کار کننـد تـا   
هاي پژوهشی دانشجویان بتوانند به صورت اثربخشی به فعالیت

هاي دانشگاهی نقطه عطف دانشجویان براي بپردازند. کتابخانه
، اسـاتید  آغاز جریان پژوهش است. لذا، الزم است دانشجویان

ــرقت    ــاهش س ــت ک ــدیگر در جه ــا یک ــداران ب ــیو کتاب  علم
عالوه در پی افـزایش روزافـرون   . به]17[همکاري داشته باشند

ــژوهش   ــی در پ ــرقت ادب ــرم  س ــگاهی، ن ــاي دانش ــا و افزاره ه
ــرویس ــد:   س ــی مانن ــرقت ادب ــایی س ــاي شناس ــاپ ه  داگ ک

)DocCop( پلیجــر اینفــورم ، )plagiarInform( تــرنتین و ،
وجود دارد که کتابداران  )MyDropBox( دراپ باکسماي 

 هـاي سـواد  و در کارگـاه  ها آشنا باشند باآن دبای دانشگاهی می
ــی آن  ــه معرف ــاتی ب ــا روي وب  اطالع ــد وی ــا بپردازن ــایت ه س

  هاي خود قرار دهند. کتابخانه
ــی  ــوگیري از ســرقت ادب ــین در خصــوص جل پیشــنهاد ، همچن

خـط مشـی و سیاسـتی    دانشـگاهی   یـا شود که هـر موسسـه    می
هـا   د. بدون این سیاسـت ندر مورد سرقت ادبی داشته باشمدون 

-هیچ گونه راهی براي مقابله و جلوگیري از پیشـرفت سـرقت  

از کتابداران به عنـوان عنصـر   و  ]18[ ندارد وجود آثارادبی در
تـوان   این خط مشی استفاده شـود. مـی   و اجراي اصلی در تهیه

ــتنامه ــا   دس ــق ب ــایی منطب ــی. آر. ال در  ه ــتانداردهاي اي. س اس
ها یـا  و در وب سایت کتابخانه کردخصوص سرقت ادبی تهیه 

  . دادبه صورت چاپی در معرض دید استفاده کنندگان قرار 
توان به عدم همکاري  هاي این پژوهش میاز جمله محدودیت

-کتابداران در پرکردن پرسشنامه اشاره کرد، این مشکل را می

سازي و اطمینان از محرمانه ماندن پرسشـنامه و  توان با فرهنگ 
هـا،  هویتشان تا حدودي حل کرد اما یکی دیگر از محدودیت

هـا بـه دلیـل عـدم تمرکـز      مشکالت ناشی از پخـش پرسشـنامه  

هاي علوم پزشکی در یک محدوده خـاص بـود، ایـن    دانشگاه
ــداران و       ــر کتاب ــاري بهت ــا همک ــوان ب ــاید بت ــز ش ــئله را نی مس

 بود بخشید. پژوهشگران به

  
  

نویسندگان این مقاله بر خـود الزم مـی بیننـد کـه از زحمـات      
استاد گرانقدر آقاي دکتر حسن اشرفی ریزي تشکر نمایند که 
 در انجام پژوهش و بازبینی مقاله صمیمانه  ما را یاري نمودنـد. 

تحـت عنـوان    یقـات یاز) طـرح تحق  یمقاله حاصـل (بخشـ   نای
 يمرکـز  يهانقش کتابداران شاغل در کتابخانه يفایا یبررس«

ارتبـاط بـا    کشـور در  یـک  پیـ ت یعلـوم پزشـک   يهـا دانشگاه
علـوم پزشـکی   مصـوب دانشـگاه   ، »و مقابله بـا آن  یسرقت ادب

 تیـ باشد کـه بـا حما   می 290390ه کدب 1390در سال  اصفهان
  اجرا شده است.  علوم پزشکی اصفهان دانشگاه

 تشکر و قدردانی
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Ghafouri M1/ Rakhsh F2/ Rahafrooz S3 
Abstract 
 

Introduction: With the emergence of technology in health information services, plagiarism has 
appeared as an issue which could harm scientific communities. In this regard, liberarians have 
important roles and could protect the prestige of scientific communities by detecting and managing 
plagiarism. This study aimed to survey the role of librarians working in central libraries of medical 
universities type 1 in relation to plagiarism and taking appropriate measures.  
Methods: This study is an analytical and applied survey in which the standard questionnaire of d 
American Library Association was used by sending it via. The population consisted of librarians 
employed in Medical Universities type 1 (N=110). The sampling was based on census. Validity, 
content validity and reliability were performed using test-retest correlation. Coefficient of 78.0 
was confirmed by the data collection practices. Data were analyzed by SPSS using descriptive and 
inferential statistics (chi-square). 
Results: It was found that 40.4% percent of respondents had an active role in helping the students 
and instructors to use citations correctly.  The results of Chi-square test showed that there was a 
relationship between librarians giving advices to  students in using  citation and referring  to 
sources and their  level of education (P = 0.02). It was also found that 30% of these librarians were 
active in preparing brochures and assignments for teachers. 
Conclusion: According to the findings of the study, liberians did not show to have a very active 
role in detecting and dealing with plagiarism due to lack of familiarity with this issue and 
information literacy. Workshops for educating liberians and making them aware of their roles in this 
regard is highly recommended.  
Keywords: Medical Librarian, Plagiarism 
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