نصیبه سلطانی رمضانزاده
کارشناسارشد طراحیصنعتی ،دانشکدۀ هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران

چکیده
هدف این گزارش بررسی موضوع خرید و فروش پایان نامه در طراحیصنعتی است .اگرچه این
عمل از مصادیق انتحال یا سرقت ادبی و مستوجب جرایم سنگین دانشگاهی است ،اما اخیرا ً و
به دلیل منافع سهلالوصولی که دارد ،شایع شده است .با در نظر گرفتن اینکه واحد پایان نامه به
تنهایی چهاردرصد از مجموع کل واحدهای الزم برای فارغ التحصیل شدن از رشتۀ طراحی صنعتی
را شامل می شود ،انگیزۀ الزم برای فرار از مسئولیت انجام یک پایان نامه را به دانشجو می دهد و
آنان دانسته یا ندانسته تن به این سرقت ادبی می دهند .برای آسیب شناسی این معضل الزم است
«سیستم آموزشی»« ،دانشجو» و «استاد راهنما» جداگانه مورد بررسی قرار گیرند .در این تحقیق
با انتخاب یک ورودی از دانشجویان دانشگاه هنر بهعنوان جامعۀ آماری ،سیستم و دانشجو در
شرایط یکسان قرار گرفتند .برای جمعآوری اطالعات از روش مصاحبۀ باز استفاده شد تا اعتماد
دانشجویان جلب شده و با صداقت کامل به پرسشها پاسخ دهند .نتایج این نظر سنجی نشان
داد که دانشجویان اطالعی از جرم بودن این پدیده ندارند و هر کدام بنا به دلیل خاص خود پروژۀ
نهایی را شخص ًا انجام دادهاند و از این اتفاق راضیاند.
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کلیدواژهها
سرقت ادبی ،پایاننامه ،مالکیت معنوی

در دنیای امروز ،انتحال یا س��رقت ادبی از مقولههای مهم
بهش��مار میآید .برای آگاهی به قوانین و مصادیق این دست
از جرائم ،شناس��ایی مالکیت فکری و معن��وی و حد و حدود
آن الزام��ی مینماید .در این رابطه میتوان به مطالعۀ «قانون
کپیرایت»« ،1حق��وق مالکیت معنوی»« ،2آثار مورد حمایت
در حق��وق مالکیتهای ادبی و هن��ری» 3و کتاب «مالکیت
معنوی» 4پرداخت .از آنجایی که وضع قانون در ایران بر اساس
اصول فقهی و مدنی است ،این مباحث از دیدگاه فقه نیز مورد
تحلی��ل قرار میگیرد که در این راس��تا کتاب «حق تأليف در
فقه اماميه و حقوق موضوعه» 5و مقالههایی مانند؛ «مسئولیت
مدنی ناش��ی از اضرار به مالکیت فکری»« ،6پژوهشي فقهي
در ب��اب مالكيت فكري و معنوي»« ،7مبانی فقهی و حقوقی
مالکیت معنوی از نگاه مذاهب» ،8موجود است.
در این مقاله مبحث اصلی ،پایاننامههای دانشجویی است
و بهطور خاص ،س��رقت ادبی در رش��تۀ طراحیصنعتی مورد
نظر اس��ت .پایاننامهها در این رشته به خاطر آنکه هم مقولۀ
مطالعاتی و هم شامل طرح نهایی میشوند ،با توجه به «قانون
8
حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،مصوب »1348
مورد  1و  11را ش��امل میش��ود و از مصادیق «اثر» است و
شامل حقوق «پدیدآورنده» میشود.

مالکیت فکری
مالكيت فكري كه از آن به مالكيت معنوي نيز تعبير شده،
در دو شكل عمده بررسی میشود:
 .1مالكيتهاي ادبي و هنري ،كه شامل آثار سمعي و
بصري ،تجسمي ،مكتوب و غیره است.
 .2مالكيتهاي صنعتي و تجاري كه ش��امل اس��ماء
تجارتي ،عالئم تجارتي و صنعتي ،حق اختراع ،حق دانش
فن��ي ،طرحهاي صنعتي میش��ود (تفرش��ی و حکمتنیا،
)1383

نخستينبار در س��ال  1709در انگليس قانوني به تصويب
ملكه رس��يد كه حقوق��ي را ب��راي مؤلفین اثر به رس��ميت
ميشناخت .در اواخر قرن  19با گسترش ارتباطات و پيشرفت

مالکیت فکری در اسالم و ایران
پيدايش كتاب در جهان اسالم به طور خاص ،پيوندي عميق
با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته
و اعتبار آن نيز بس��تگي به تش��رع ناقل دارد .لذا هر کتابی از
هر كس��ي مورد قبول نبوده و ش��خصيت مؤلف موضوعيت
داش��ته است .در اواخر قرن دوم و شكلگيري نهضت ترجمه
كه در آن بس��ياري از دس��تاوردهاي علمي و عقلي از يونان،
روم ،ايران ،هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد،
نويسندگي ،تذهيب ،وراقي و استنساخ به حرفههاي پيشرفته
و پردرآمدي تبديل ش��ده و زمينه ب��راي جعل ،تحريف ،يا به
نام خود زدن ترجمۀ ديگران در حين استنس��ا خ پديد آمد .اما
بهخاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت
حكومت بودن بسياري از استنس��اخكنندگان براي فرستادن
نسخ متعدد به س��اير نقاط مملكت ،اين امر تحت كنترل بود
و كمتر به وقوع ميپيوس��ت .از سوي ديگر ،با اعتقاد به اينكه
گسترش علوم و معارف ديني يك فريضۀ شرعي است ،اكثر
مؤلفی��ن يا مترجمين ،يا به حقوق م��ادي حاصل از آن توجه
نميكردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا ميکردند
(طهماسبی .)1385 ،در ايران اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان
ايران و آلمان در سال  1309منعقد شد و نخستين رويكردهاي
قانوني آن نيز در فصل  11قانون جزا مبحث دسيسه و تقلب
در كسب مصوب  1310است .در سال  1348قانون حمايت از
حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،در سال  1352نيز قانون
ترجمه و تكثير كتب و نش��ريات حقوقي به تصويب مجلس
شوراي ملي رسيد و در سال  1337ايران به كنوانسيون پاريس
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مقدمه

علوم و صنايع نجومي ،روش��ن شد كه قوانين ملي اگر جامع
و كامل نباش��ند ،نميتوانند بهخوبي از حقوق معنوي مؤلفین
و مخترعي��ن دفاع کنند؛ درنتیجه در زمينۀ مالكيت صنعتي و
حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس  1883براي حمايت
از مالكيت صنعتي انجامي��د و برای حقوق مؤلفین آثار ادبي
و هنري و علمي نيز به كنوانس��يون برن س��وييس در سال
1886منتهي شد .با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بينالمللي
در سال  1893نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت
معنوي گذاشته شد (لطیفی.)1389 ،

در زمينۀ حمايت از مالكيت صنعتي پيوس��ت .پس از پيروزي
انقالب اس�لامي مسئله حقوق مؤلفین و مخترعين ،به دليل
فتواي امامخمینی(ره) در تحريرالوس��يله مبني بر عدم ثبوت
چنين حقوقي در ش��رع ،به بحث جدیدی در بین فقها تبديل
شد (حلیمی.)1384 ،

پایان نامه
«س��رقت پایاننامه نیز مصداقی از انتحال اس��ت و جهت
جلوگیری از این تخلف ،مجلس ش��وراي اس�لامي در تاريخ
 1387/11/16قانون زیر را تصویب کرد که به تأييد ش��وراي
نگهبان رسيد .طبق این حکم بند زير به مادۀ ( )7قانون مقررات
انتظامي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و
تحقيقاتي كشور مصوب  1364الحاق ميگردد:
 .18سوءاس��تفاده از مالكيت معنوي يافتههاي پژوهش��ي
نظ��ري و عملي ديگران كه قب ً
ال نتايج آنها منتش��ر و يا به
ثبت رسيده است».
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مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم از برنامه تدوين
آییننامۀ حمايت از مالكيت معنوي توليدات علمي (پاياننامه و
مقاالت) و مقابله با سوءاستفاده از مقاالت ديگران و سرقتهاي
علمي از سوي وزارت علوم ،گفت :دراینباره نبود يك آییننامۀ
كلي محسوس است .اين مس��ئله در دستور كار هیئت عالي
نظ��ارت قرار گرفته و اميد اس��ت بتوان دس��تورالعمل مدوني
دراینب��اره تدوين كرد تا در حوزۀ تخلفات علمي هم قوانين و
دستورالعملهای شفافي موجود باشد .همچنین اعالم داشت:
نظارت بر پاياننامهها نيز جزئي از وظايف آموزشي و پژوهشي
دانشگاههاست و همانگونه كه بر كالسهاي درس و رعايت
سرفصلها و ارزيابي دانشجويان و دروس نظارت وجود دارد،
باي��د بر پاياننامههاي دانش��جويي نيز نظارت وجود داش��ته
باش��د (رضا عامري .)1387 ،گاهی این کمبودها و معضالت
از آنجایی ناش��ی میش��وند که افراد نقش و وظیفۀ خود را در
قبال پایاننامه نمیدانند (امامی و دهکردی .)1386 ،در ادامۀ
این س��خنان در مصاحبۀ خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا )1388 ،از رؤسای دانشگاههای مادر
دربارۀ پیامدهای این تخلف پرس��ش شده است و هرکدام از

مدیران راهکارهای جلوگیری از این معضل را بیان داشتهاند.
همچنین فیروز بختیارینژاد ( )1387مدیر کل امور پژوهشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از راهاندازی سامانۀ مالکیت
فکری و علمی برای احراز موارد سوءاس��تفاده و تقلب علمی
اظهار داش��ت :آییننامۀ اجرایی برای برخورد با سوءاستفاده از
پایاننامههای دانش��جویی و مقاالت علمی در دست تدوین
اس��ت که بهزودی برای اجرا به دانشگاهها ابالغ میشود .وی
افزود :سامانۀ مالکیت علمی و فکری برای محرز شدن تخلفات
علم��ی در زمینۀ پایاننامه ،مق��االت ،مجالت و همایشها و
حتی گزارشهای علمی در دست راهاندازی است.

طراحیصنعتی و پایان نامه
بر اس��اس مصوبۀ ش��ورای عالی برنامهریزی وزارت علوم،
ش��ش واحد به پ��روژۀ نهای��ی کارشناس��ی طراحیصنعتی
تخصیص داده شده است که چهاردرصد کل واحدها است.
در جریان یک سرقت ادبی سه عامل به طور مستقیم درگیر
میشوند :سیستم آموزشی (که وظیفۀ نظارت را هم بر عهده
دارد) ،استاد راهنما ،دانشجو .در آسیبشناسی سرقت ادبی در
سیستم میتوان اینگونه بیان کرد:
 .1پایاننامههای طراحیصنعتی هم از لحاظ کیفیت
مباحث نظری در رساله و هم تواناییهای دانشجو در ازائۀ
آموختهه��ای عملی و مهارتهای فردی مورد ارزیابی قرار
میگی��رد .این قوانین و معیارهای ارزیابی در هر دانش��گاه
متف��اوت اس��ت .هیئ��ت داوران ب��ا توجه ب��ه فاکتورهای
مشخصش��دۀ و می��زان آنها در ه��ر دانش��گاه اقدام به
نمرهدهی دانشجویان میکنند.
 .2اغلب افراد با عالقه وارد این رش��ته میشوند .در
س��ال  84که این رشته به لیس��ت رشتههای نیمهمتمرکز
پیوس��ت ،برگ��زاری آزم��ون عملی باعث ج��ذب دقیقتر
عالقهمندان و توانمندان این رشته شده است.
 .3دانش��جویان طراحیصنعت��ی در ط��ول دوران
تحصیل خود از ترم  4ش��روع به گذران��دن واحدهایی در
قال��ب پروژه کرده و این پروژه-ها بس��تری را برای انجام
پایاننامه شکل میدهند.

دانشگاه هنر و پایان نامه
ب��رای آسیبشناس��ی این معضل الزم اس��ت «سیس��تم
آموزشی»« ،دانشجو» و «استاد راهنما» جداگانه مورد بررسی
قرار گیرند .از آنجایی که سیستم و دانشجو در شرایط یکسان
هستند ،در دانشگاه هنر به محدودیتها و ویژگیهای نگارش
پایاننامه در این دانشگاه پرداخته میشود .دانشگاه هنر با توجه
به سابقۀ طوالنی در جذب دانشجوی طراحیصنعتی ،یکی از
باسابقهترین مراکز آموزش عالی در وارد کردن نیروی کار در
این رشته است.
دانش��گاهها معیارهای��ی مش��ترکی برای س��نجش
دانش��جویان دارن��د ،ام��ا معی��اری ک��ه پایاننامهه��ای
طراحیصنعتی دانش��گاه هنر را شاخص کرده است ،وجود
کارفرماس��ت .از ملزومات پذیرفتن طرح پژوهش��ی امضا
و مهر کارفرما در س��ربرگ رس��می ش��رکتی که پروژه را
بهعنوان نیاز خود مطرح و تائیدکرده است .این معیار گاهی
باعث عالقۀ دانش��جویان شده و آن را فرصتی برای آیندۀ
شغلی و شناسایی جایگاه خود بهعنوان کارشناس میدانند.
اما وجود آن در پروژه برای بعضی دانشجویان اشکال ایجاد
می کند .ضمن مصاحبه ،دانش��جویان اعالم می کردند در
پروژهش��ان کارفرما ندارند و شرکتهایی که در آن زمینه
فعالیت می کند نمیخواهد از پروژۀ دانش��جو حمایت کنند.
در این مواقع دانشجو گاه با تغییر موضوع به موضوعی که
دلخواه او نیست ،دست به خرید پایاننامه میزند و مشکل
را قوانین دس��توپاگیر دانشگاه میداند و اگر هم همچنان
اصرار به انجام پروژۀ خود داش��ته باشد ،دست به اعمالی از
جنس جعل مهر و امضا میزند.
دانش��جویان رشتههای دیگر در بیان علل تمایلشان
به این تخلف بیان داشتند مسلط نبودن و کمبود وقت استاد
راهنماس��ت .دانش��جویان طراحیصنعتی با شناختی که در
طول چهارسال از استاد دارند و با انطباق نگرش خود با نظر
اس��اتید ،استاد راهنما خود را انتخاب می کنند و استاد راهنما
با ش��ناخت تواناییهای فردی در طول پروژههای درسی از
دانشجو کار میخواهد و گامبهگام پروژه را باهم جلو میبرند
و نظارت پیاپی استاد امکان سوءاستفاده را بهشدت می کاهد.

گروه منتخب
دانشجویان ورودیهای  84دانشگاه هنر شامل دوازده دختر
و هشت پسر ،دورۀ روزانه هستند که اغلب واحدهای تخصصی
را با اساتید مشترک گذراندهاند و نیمی از آنها در نیمسال اول
س��ال تحصیلی  89-88فارغالتحصیل شده و نیمی دیگر در
نیمسال دوم پایاننامههای خود ارائه کردند.
متفقالقول هستند که در صورت درخواست دوست حاضرند
کمک کنند و آن را اص ً
ال از مصادیق دزدی ادبی به حس��اب
نمیآورند.

جمع بندی
کپیبرداری پایاننامه در سالهای اخیر بحث تازهای نیست.
اما تاکنون تحقیقی دربارۀ انجام گرفتن این تخلف در رش��تۀ
طراحی-صنعتی صورت نگرفته است .این تحقیق صرف ًا جهت
بررس��ی میزان تخلف در این رشته انجام ش��ده و از آنجایی
که نحوۀ تدریس و ارزیابی پایاننامهها در دانشگاههای کشور
متفاوت است ،این امر مستلزم یکسانسازی محیط پژوهش
اس��ت که فراهم کردن ش��رایط به دلی��ل محدودیت زمانی
و مکانی امکانپذیر نبود و تنها به دانش��گاه هنر اکتفا ش��د.
امید است با انتش��ار این تحقیق شاهد توجه بیشتر مسئولین
ب��ه این معضل بوده و با ش��روع این مبحث و پیگیری آن در
دانشگاههای دیگر ،زمینه برای اینگونه تخلفها کاسته شده
و بس��تری برای وضع حقوق مؤلف آغاز شود .محقق آرزومند
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ش��اید این عوام��ل از دالیل کم بودن مؤسس��ات نگارش
پایاننامۀ طراحیصنعتی در مقایسه با رشتههای عمومیتر است.

عامل دیگر اهمیت ویژهای است که اساتید به ارزش
نام خود در پایاننامهها میدهند .این نکته باعث میش��ود
اس��تاد راهنما پروژۀ دانش��جو را بهدقت بررسی کند .ولی
گاهی اوقات این به مقایسۀ دانشجویان میانجامد .اما باید
باور داش��ت که هر فرد تواناییهایی دارد و مقایس��ۀ فرد با
فرد نمیتواند معیار صحیح سنجش شود .تمام این اتفاقات
ممکن است دانشجو را نامطمئن و دچار عدماعتمادبهنفس
سازد و پس از هر بار مشاوره با استاد راهنما این جمله تکرار
شود که« :هنوز قابلقبول نیست»« ،در حد فالنی نیست»،
«نمیگذارم دفاع کنی»« ،برگهات را امضا نخواهم کرد».
جمالتی از این دست دانشجو را به سمت مؤسسات و افراد
متخلف سوق خواهند داد.

تصویر .1

است این تحقیق بتواند نقاط مثبت و منفی سیستم آموزشی را
عیانتر نماید تا دلسوزان سیستم آموزش عالی آسودهتر راهی
بهسوی بهبود و بهرهوری آموزش تکمیلی بیابند .در ادامۀ این
تحقیق ،پژوهشگر خواستار ایجاد بستری برای بررسی میزان
این تخلف و نوع آن در دانش��گاههای مادر اس��ت که نیازمند
تحقیقی وسیعتر است.

نتایج
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 .1دختران بیشتر از پس��ران این عمل را زشت و ناپسند
میدانند.
 .2دانشجویان از میزان جرائم سرقت ادبی بیاطالع هستند
و پس از اطالعرسانی مجازات آن ،نظرشان اصالح میشود.
 .3کسانی که از پایاننامۀ خود دفاع کردهاند ،زشتی عمل
در نظرش��ان نسبت به آنان که در حال نگارش رساله و در
زیر فشار هستند بیشتر است.

 .4هیچ کس دربارۀ ایرادات شرعی این عمل سخنی نگفت.
 .5سکوت در برابر این پدیده را نوعی معرفت میدانند و
فرد خاطی را از خود پایینتر میش��مارند و او را رقیب خود
نمیدانند.
 .6هم��ۀ دانش��جویان طراحیصنعت��ی  84خودش��ان
پایاننامهشان را مینویسند .به چند دلیل:

در زمینۀ دلخواه خود کار کردهاند.
پایاننامۀ خود را بهعنوان رزومه و سابقۀ کاری میدانند.
اساتید راهنما به توانایی دانشجویان خود بهخوبی واقفاند.

تصدیق و سپاسگزاری
پژوهش��گر این مقال��ه از جناب آقای دکت��ر محمد رزاقی
بهخاطر همراهی و همفک��ری در جریان این پژوهش کمال
تشکر را دارد.
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