
 1392، تابستان 2هشتم، شماره  سال فنّاوري، و علوم در اخالق فصلنامه

  بررسی عوامل مؤثر بر نقض قانون حق نشر توسط کاربران اینترنت
  3، صبا سعیدي2حسینی اله حاجی ، حجت*1سینا سعیدي

  پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران گروه آینده .1
  هاي علمی و صنعتی ایران هاي نوین، سازمان پژوهش پژوهشکده فناوري .2

  گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران .3
  

 )91.09.01، تاریخ پذیرش: 91.04.07(تاریخ دریافت: 

  چکیده
کـه بـه دلیـل رشـد بسـیار سـریع،       سزایی بر زندگی جوامع بشري داشته است، فناوري اطالعات است ثیرات بهأنوین که ت هاي یکی از فناوري زمینه:
 حـق نشـر  قانون ي اینترنت است. نقض ها عدم رعایت حقوق مالکیت فکري در شبکههاي اخالقی را نیز در پی داشته است. یکی از این چالشچالش

اهد شد. از این رو در این تحقیق هاي اخالقی، ضرر و زیان اقتصادي و جلوگیري از بروز خالقیت در جامعه خومنجر به از بین رفتن ارزش (کپی رایت)
  پرداخته شده است. ها نسبت به این رفتارو نگرش اخالقی آن ثر بر عدم رعایت قانون حق نشر در اینترنت توسط دانشجویانؤبه تعیین عوامل م

ایی ابزار تحقیق توسط اسـاتید و  آوري شده است. رو هاي آن از طریق پرسشنامه جمعهمبستگی بوده و داده -این تحقیق از نوع توصیفی روش کار:
ي علـوم و فنـون نـوین    ي آماري شامل دانشجویان دانشـکده یید قرار گرفت. جامعهأي آلفاي کرونباخ مورد تمتخصصان خبره و پایایی آن با محاسبه

و رگرسیون گام به گام بـراي تحلیـل   ، همبستگی پیرسون tگیري به صورت تصادفی ساده بوده است. در این تحقیق از آزمون  دانشگاه تهران و نمونه
  ها استفاده شده است.داده

محصـوالت   و متغیرهایی همچون میزان دسترسی به اینترنت، عدم توان مالی براي خرید نرم افزارها هاي تحقیق حاکی از آن است کهیافته ها: یافته
  است.ثیرگذار أقانون حق نشر در اینترنت ت نقض برري و همچنین نگرش اخالقی دانشجویان فک

حمایت مالی دولت از تولیدکنندگان محصوالت فکري، به روز کردن قوانین مرتبط بـا حقـوق    ها، راهکارهایی همچونبا توجه به یافته گیري: نتیجه
  .شودمیمساله پیشنهاد  ترین راهکارها براي حل اینمالکیت فکري و آموزش اخالق فناوري اطالعات به مردم، به عنوان مناسب

 اخالق فناوري اطالعات، حقوق مالکیت فکري، قانون حق نشر ها: کلید واژه

  

  1سرآغاز 
ــاوري ــاوري اطالعــات فن ــوین همچــون فن نقــش  1هــاي ن

است. لذا براي بهبود زندگی بشر باید اي در جامعه داشته  گسترده
علـم   ها و علم اخالق را شـناخت.  روابط متقابل میان این فناوري

کـه   ي اصـلی تقسـیم کـرد    تـوان بـه چهـار حـوزه     اخالق را می
اند از فرا اخالق، اخالق توصیفی، اخالق هنجـاري و علـم    عبارت

ي مکاتب  تعلیم و تربیت. اخالق هنجاري نیز مشتمل بر دو حوزه
اخالقی و اخالق کاربردي است؛ که اخالق فناوري اطالعات بـه  
                                                                          

  sinasaeedy@ut.ac.irول، نشانی الکترونیکی: ؤ. نویسنده مس*

). یعنی در 1(شود اي از اخالق کاربردي محسوب می عنوان شاخه
اي است  نگاه کلی اخالق فناوري اطالعات موضوعی میان رشته

ي فنـاوري   که بحث از آن نیازمند آشنایی و تخصص در دو حوزه
  ).2(اطالعات و اخالق است

  اند از: در فناوري اطالعات عبارت 3هاي اخالقی از چالش برخی
  4حمایت از حریم خصوصی -1

  اطالعات محرمانه و شخصی -2
هـا،   ها، موسـیقی  افزارها، فیلم (نرم 5حقوق مالکیت فکري -3
  ).  3ها) ( هاي تجاري و کتاب نشان
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  ثر بر نقض قانون حق نشر توسط کاربران اینترنتؤسینا سعیدي و همکاران: بررسی عوامل م
  

ي مجـدد   ها و استفادهجدید، کاربري 6هاي دیجیتالی فناوري
آید  هایی که به دست می کند. کپی ردن) را آسان می(مانند کپی ک

و انگیـزه را بـراي خریـد     بـوده ي اصـلی   با همان کیفیت نسخه
بـه طـوري کـه امـروزه صـنعت       ).4کند ( ي اصلی کم مینسخه

هاي بـه   ي شبکه موسیقی به دلیل کپی غیر مجازي که به وسیله
اي بـا   قابل مالحظـه  طوري اینترنتی تسهیل شده، به  هم پیوسته

  کاهش درآمد مواجه شده است.
 از ناشـی  تـوان حقـوق قـانونی    مـی  را فکري حقوق مالکیت

 هنـري  و ادبـی  صنعتی، علمی، هايزمینه در فکري هايفعالیت
 فکـري  مالکیـت  حقـوق  از حمایـت  اخیـر  هـاي سال دانست. در

 جسـتجوي  در از کشـورها  بسیاري و است یافته بیشتري اهمیت
 بـراي  فکـري  مالکیت از استفاده چگونگی عملی براي اطالعات

 حقـوق  تـأمین  از حمایـت  چـرا کـه   ؛اقتصادي هستند رشد ءارتقا
 بـر رشـد اقتصـادي    مثبتـی  ثیرأت مستقیم طور به فکري مالکیت

  ).5دارد(
 خصـوص،  ایـن  در قـوانین  ترین مهم جمله از ملی سطح در

 بـر  مشـتمل  ،1382 سـال  مصوب "8الکترونیکی تجارت انونق"
ي آسان و  براي مبادلهاست که  یک ماده و هفت تبصرهو  هشتاد

ــا اســتفاده از   ایمــن اطالعــات در واســط هــاي الکترونیکــی و ب
 قـانون "رود؛ همچنـین  بـه کـار مـی    هاي ارتباطی جدید سیستم
 مصـوب  "9اي رایانه افزارهاي نرم آورندگان پدید حقوق از حمایت

حـق   یک تبصره اسـت کـه   و ماده هفده بر مشتمل ،1379 سال
افـزار   برداري مـادي و معنـوي نـرم    نشر، عرضه، اجرا و حق بهره

  ).6(داند ي آن می اي را متعلق به پدید آورنده رایانه
 براي پیوستن الزم شرط فکري مالکیت نظام پذیرش امروزه

 دیگـر نپـذیرفتن   سـوي  از و اسـت  7جهـانی  تجـارت  سازمان به
 تولیـد  کشـورهاي  از بسـیاري  العمل نظام عکس این هنجارهاي

 رو، ایـن  از داشـت.  خواهـد  بـر  در را يفکر محصوالت ي کننده
 در بایـد  کـه  اندشده متقاعد امروز جهان کشورهاي تمامی تقریباً

   باشند. پذیرا را آن هنجارهاي و کنند پیدا ورود حوزه این
آورنـدگان آثـار ادبـی و هنـري و مختـرعین       حمایت از پدید

ي کشورهاي جهان به خصـوص   همهضرورتی انکار ناپذیر براي 
توانـد   کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی است و ایران نمـی 

چون وارد کننده بودن محصوالت فکري از پذیرش همبه دالیلی 

زیـرا عـدم حمایـت از     ؛اصل حمایت از این حقوق سـر بـاز زنـد   
رعین تي مخآفرینندگان محصوالت فکري عالوه بر آنکه انگیزه

آثـار ادبـی و هنــري و حقـوق مـرتبط را بــراي     و پدیدآورنـدگان  
هاي نو و اختراعات جدید و ابتکاري خواهد کاسـت،   آفرینش ایده
هاي مـادي و معنـوي    المللی نیز در دراز مدت زیان در سطح بین

  ).7( داشت خواهد به همراه را بسیاري
 مـوارد  از بسیارى در و فکرى مالکیت حقوق ماهیت دلیل به

 نظـام  کـارآیى  انفـرادى،  تصـمیمات  بـه  هـا  آن رعایت وابستگى
 در مقولـه  ایـن  به افراد درونى التزام وجود نیازمند فکرى مالکیت

 اخالقی، اصول که چرا است، قانونى هاىمحدودیت اعمال فراق
 نتـایج  اما ).9 و 8( دارد دنبال به را انصاف بر مبتنی گیري تصمیم

ها حـاکی از عـدم رعایـت اخالقیـات در اینترنـت       برخی پژوهش
از کاربران ایرانی است که یکـی از مـوارد آن نقـض     85توسط %

  ). 10حقوق مالکیت فکري و معنوي است (
ي  ي اصلی ایـن تحقیـق، بررسـی و مطالعـه     از این رو مساله

نگرش اخالقی دانشجویان نسبت به نقض قـانون حـق نشـر در    
هاست، چرا کـه   ر بر این رفتار توسط آنثیرگذاأاینترنت و عوامل ت

لفـان،  ؤرعایت این قانون براي حمایـت از خالقیـت و نـوآوري م   
هنرمندان و مخترعان جهت رشد اقتصادي کشور داراي اهمیـت  
بوده و همچنین بـراي عضـویت در سـازمان تجـارت جهـانی و      

المللــی  برخـورداري از مزایــاي روابــط اقتصـادي در ســطح بــین  
  ضروري است. 

ا توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع حق نشر و ب
اي از کـاربران   با در نظـر گـرفتن اینکـه در ایـران سـهم عمـده      

سعی شده است  ادامه دردهند،  اینترنت را دانشجویان تشکیل می
ي مفاهیمی همچون اخـالق فنـاوري اطالعـات و     ضمن مطالعه

نقـض قـانون   ثیرگذار بر أحقوق مالکیت فکري به تعیین عوامل ت
  حق نشر در اینترنت توسط دانشجویان پرداخته شود.

  
  اخالق فناوري اطالعات

اخالق فناوري اطالعات به معنی تعیین و تحلیل آثار ناشـی  
هـاي انسـانی و اجتمـاعی ماننـد     از فناوري اطالعـات بـر ارزش  

، 10مـردم سـاالري  هـا، آزادي،  سالمت، ثروت، اشـتغال، فرصـت  
  ، رضایت نفس و... است.12تامنی، حریم خصوصی، 11دانش
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 1392، تابستان 2هشتم، شماره  سال فنّاوري، و علوم در اخالق فصلنامه

براي حفـظ تعـادل جامعـه بایـد رشـد فنـاوري اطالعـات و        
ي اخـالق بـه طـور متعـادل صـورت گیـرد. امـا امـروزه          توسعه

اخالقیات نتوانسته اسـت در جامعـه همپـاي فنـاوري اطالعـات      
اي اساسـی میـان رشـد فنـاوري      توسعه یابـد. از ایـن رو فاصـله   

که علت آن رشد بسـیار   ،یجاد شدهي اخالق ا اطالعات و توسعه
از ي اخـالق اسـت.    توجهی به حوزه سریع فناوري اطالعات و بی

 جامعـه  و اخالقـی  تحلیلی امروزه که نمود اشاره توان می این رو
بسـیار   اهمیـت  حـائز  جامعه بر اطالعات فناوري ثیرأت از شناختی
  ).8است (

اسـت  اي از اخالق کـاربردي   شاخه اخالق فناوري اطالعات
  اند از:عبارت آن هاي مهم لفهؤم که

  حریم خصوصی -1
  امنیت -2
  حقوق مالکیت فکري  -3

هـاي منفـی    بهترین روش براي جلوگیري ازجنبهدر حقیقت 
توانـد بـه تـدریج در     فناوري تکیه بر اخالقیات است، چرا که می

هاي مردم رسوخ کرده و موجب کـاهش اثـرات    فرهنگ و ارزش
تـرین  از مهـم  و حق نشر ق مالکیت فکريحقو ).11منفی شود (

بـراي  آیـد و   به حسـاب مـی   هاي اخالق فناوري اطالعاتلفهؤم
ترغیب متخصصان، هنرمندان و نویسندگان، همچنین حمایت از 

  هاست. هاي آن آثار و تالش
  

  قانون حق نشر
 چـاپ  و شـده  چـاپ  آثار از حفاظت شامل 13قانون حق نشر

 کـه  صـورت  هـر  به آثار این .است هنري و ادبی علمی، ي نشده
 د،نباشـ  درك قابل ماهیتی داراي که حالی در باشند، شده عرضه
 در بـار  نخسـتین  معنـوي  حقـوق  بود. خواهند حمایت این شامل

 ي اتحادیـه  عضـو  هاي دولت به و شناسایی )1928( رم کنفرانس
 مربـوط بـه   ، قوانینآنتوصیه شد که با به رسمیت شناختن  برن

  ).12حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنري خود را تکمیل کنند (
 آغـاز  (وایپـو)  14فکري دارایی جهانی سازمان 1970 سال در

 از یکـی  عنـوان  بـه  سـازمان  ایـن  1974 سـال  در نمـود.  کـار هب
 بتوانـد  تـا  شـد  معرفـی  15ملـل  سـازمان  بـه  وابسـته  هاي آژانس
 بـه  را فنـاوري  انتقال و بخشد ارتقاء را فکري دارایی هاي فعالیت

 ي توسـعه  وسیله بدین و کند تسهیل پیشرفت حال در کشورهاي
  نماید. ایجاد را فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 است: اساسی رکن دو جهانی مالکیت فکري داراي سازمان

 طراحـی  ،17تجـاري  نشـان  (اختـراع،  16صـنعتی  مالکیت -1
 صنعتی)

 و عکاسـی  هنـري،  موسـیقی،  ادبـی،  آثـار  در لیفأت حق -2
  تصویري. -صوتی هاي زمینه

 ،1996 سال در وایپو اینترنتی معاهدات انعقاد از اصلی هدف
 نشـر  حـق  قـانون  بـه  راجـع  المللـی  بـین  معاهدات کردن روزآمد

 ).6( است بوده )18برن کنوانسیون (خصوصاً

نیز یکی از اسناد مهم سازمان تجارت  19ي تریپسنامهموافقت
هاي مختلف مالکیـت  جهانی است که به خاطر در برگرفتن جنبه

آیـد.  شمار مـی  المللی در این زمینه به ترین سند بین کامل ،فکري
براي مثال حقوق مالکیت ادبی و هنري و حقـوق مـرتبط بـا آن،    

هـاي   هاي جغرافیایی، طرح عالیم تجاري کاالها و خدمات، نشانه
  ).13توان در این زمینه نام برد ( را می صنعتی، حق اختراع و...

 لفـان ؤم حقوق از حمایت قانون" 1348 سال در نیز در ایران
 حمایـت  قانون" طبق رسید. تصویب به "هنرمندان و مصنفان و
ــوق از ــانؤم حق ــنفان و لف ــدان و مص ــوب "هنرمن  و 1348 مص

 مالکیـت  از حوزه این مدیریت آن، 21 يماده اجرایی ينامه آیین
 شـده  گـذارده  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت يعهده به فکري
 پدیدآورنـدگان  از حمایـت  قـانون " نیـز  1379 مـاه  دي در است.

 رسید. اسالمی شوراي مجلس تصویب به "ايرایانه افزارهاي نرم
 فکـري  مالکیت از ملی هايتحمای يحوزه قانون این تصویب با

 بـراي  کیفـري  و مدنی اجرایی ضمانت و یافت گسترش ایران در
  ).14( گردید مقرر آثار این پدیدآورندگان حقوق نقض

  
  ي تحقیق پیشینه

امروزه پیشرفت فناوري اطالعات این امکان را بـه کـاربران   
اینترنت داده است که اطالعات خود را با یکـدیگر بـه اشـتراك    

وجـود آورده اسـت   را بـه   20بـارگیري بگذارند و این امر فرهنگ 
). این پدیده به بازار مالکیت فکري (شـامل فـیلم، موسـیقی    15(

). امـا بـه علـت تعـداد     16و...) به شدت آسیب وارد کرده اسـت ( 
، بررسی اینکـه چـه   آنهاشمار کاربران و حفظ حریم خصوصی  بی
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شود، کاري بس دشوار اسـت و  هایی به اشتراك گذاشته میفایل
دانند که بسـیاري از ایـن    اکثر کاربران میاین در حالی است که 

ها مشمول قانون حق نشر بوده و تولیدکننـدگان، قصـد بـه    فایل
  ).  17اند( آنها را نداشته 21گذاري اشتراك

اند دالیل عدم رعایت قـانون   بسیاري از محققان تالش کرده
حق نشر توسط کـاربران اینترنـت را توضـیح دهنـد. ایـن رفتـار       

متغیرهـاي   بوده وثر از تعداد معدودي از عوامل نأکاربران تنها مت
اي که توسط محققان مـورد  عوامل عمده اند.زیادي در آن دخیل

   شود. بیشتري قرار گرفته است، در ادامه ذکر می تأکید
را  آنها برخی از محققان نگرش کاربران و احساسات اخالقی

یقـات نشـان   نتایج بعضی از تحق ).18(دانند  می مؤثربر این رفتار 
دهد که بسیاري از ناقضان حق نشر این رفتار را عملـی غیـر    می

کننـد، از   اخالقی قلمداد نکرده و نسبت به آن احساس گناه نمـی 
  ).19ورزند ( این رو به انجام آن مبادرت می

افزایش دسترسی بـه اینترنـت سـبب شـده اسـت کـاربران       
 بـارگیري ها را در زمـانی انـدك بـه طـور کامـل       بسیاري از فیلم

دسترسـی بـه اینترنـت    از این رو بعضی از محققـان   ).20نمایند (
همچنین میزان توانایی کاربران در استفاده از اینترنت و  پرسرعت
ـ  زیر پا گذاردن قانون حق نشر می را عامل ). تحقیقـاتی  21د(دانن

ثیرات دسترسی کاربران بـه اینتـرت پرسـرعت بـر     أنیز راجع به ت
هاي موسیقی صـورت گرفتـه اسـت    و آلبومها میزان فروش فیلم

ها بـه دلیـل عـدم رعایـت     که حاکی از کاهش میزان فروش آن
  ).22قانون حق نشر از سوي کاربران اینترنت است (

بر  مؤثرعلل  از جمله مهمترین را اقتصادي برخی نیز عوامل
معرفـی   عدم رعایت قانون حـق نشـر توسـط کـاربران اینترنـت     

هـاي   و دیـدگاه  مـالی نیازهـاي   طبق دیدگاه آنـان  ).23( اند کرده
عامل اصـلی نقـض قـانون حـق نشـر محسـوب        منفعت گرایانه

    ).24(شوند  می
اي از محققان هم دلیل اصلی گسترش ایـن رفتـار را در    عده

میان کاربران اینترنت، ناشی از عدم اعمال قوانین به طور جـدي  
ي  ). بـه عقیـده  25( دانند در برخورد با ناقضان قانون حق نشر می

آنها یکی از مشکالت بر سر راه جلوگیري از ایـن پدیـده ضـعف    
قانون است، به طوري که افرادي که قانون حـق نشـر را نقـض    

  ).18کنند از مجازات این کار هراسی ندارند ( می

نظر به پیشرفت روز افـزون فنـاوري اطالعـات و گسـترش     
که طبـق آمـار اعـالم    به طوري ( تعداد کاربران اینترنت در ایران

ایـران داري   ،شده توسـط وزیـر ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات     
ایـن مقالـه بـا    ) ).26بیشترین کاربر اینترنت در خاور میانه است (

عـدم  بـر   مـؤثر یافتن عوامـل   در صددتوجه به تحقیقات پیشین 
  است. اینترنت توسط کاربران حق نشر رعایت
  

  روش تحقیق
هـاي  است کـه داده  همبستگی -این تحقیق از نوع توصیفی

مــورد نیــاز آن بــه صــورت میــدانی و بــا اســتفاده از پرسشــنامه 
آمـاري ایـن تحقیـق متشـکل از      ي آوري شده است. جامعه جمع

هـاي مهندســی  مقطـع کارشناسـی ارشــد در رشـته    دانشـجویان 
مقطـع   دانشـجویان پزشکی و مهندسی مکاترونیک و همچنـین  

ــته ــري در رش ــاي دکت ــی در ه ــده پژوه ــانوبیوتکنولوژي و آین  ن
گیـري  نمونه. ي علوم و فنون نوین دانشگاه تهران استدانشکده

ي آمـاري   ي حجم نمونهبه صورت تصادفی بوده و براي محاسبه
 نفـر،  350ي آمـاري  جامعه از فرمول کوکران استفاده شده است.

در نظر گرفته شده اسـت.   1/0و میزان خطا  95سطح اطمینان %
ي بـه عنـوان نمونـه    دانشجویاننفر از  85ها در میان سشنامهپر

ي مناسب مورد تحلیل آمـاري  پرسشنامه 80آماري توزیع شده و 
  قرار گرفت.

  اند از:فرضیات این تحقیق عبارت
حـق  قانون اخالقی دانشجویان و نقض  نگرش: بین 1ي  فرضیه

  ي منفی معناداري وجود دارد.نشر در اینترنت رابطه
حـق نشـر   قـانون  : بین دسترسی به اینترنت و نقض 2ي هفرضی

  ي مثبت معناداري وجود دارد.رابطه
حق نشـر در اینترنـت   قانون : بین توان مالی و نقض 3ي فرضیه

  ي منفی معناداري وجود دارد.رابطه
حـق نشـر در   قـانون  : بین آشنایی با قوانین و نقـض  4ي فرضیه

  د دارد.ي منفی معناداري وجواینترنت رابطه
میـزان نقـض قـانون حـق نشـر در اینترنـت       در این تحقیق 
هـاي موسـیقی،   هـا و آلبـوم  (بـارگیري فـیلم   توسط دانشـجویان 

هـا و محصـوالت فکـري     افزارهـا، بـارگیري کتـاب    بارگیري نرم
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 1392، تابستان 2هشتم، شماره  سال فنّاوري، و علوم در اخالق فصلنامه

بـه عنـوان متغیـر وابسـته      )مشمول قانون حقوق مالکیت فکري
  .مورد مطالعه قرار گرفت

(غیر اخالقی دانستن نقض حق نشـر،   آنها 22اخالقی نگرش
ثیر این رفتار بر درآمد صاحب اثر، اشتباه دانستن أفکر کردن به ت

(دسترسـی بـه اینترنـت     23، دسترسی آنها بـه اینترنـت  این رفتار)
، هـا، مهـارت اسـتفاده از اینترنـت)     سایتپرسرعت، آشنایی با وب

ي  (توان مـالی کـافی بـراي خریـد نسـخه      24همچنین توان مالی
اي و  افزارها، مناسب دانستن قیمت محصـوالت رایانـه   اصلی نرم

و میـزان  ي خرید محصوالت هنري) هنري، توان پرداخت هزینه
(آشنایی بـا   آشنایی آنها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکري

مصـنفان، آشـنایی بـا قـانون      حقـوق مؤلفـان و   از حمایت قانون
، آگـاهی از  اي زارهاي رایانـه اف حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم

عنـوان متغیرهـاي مسـتقل مـورد      بـه  قانون تجارت الکترونیکی)
  مطالعه قرار گرفتند.

 15ي محقق ساخته شـامل   متغیرهاي فوق توسط پرسشنامه
(کم)،  2(خیلی کم)،  1ال در طیف لیکرت پنجگانه به صورت ؤس

وایی این گیري شد. ر (خیلی زیاد) اندازه 5(زیاد) و  4(متوسط)،  3
یید کـرده و پایـایی آن   أمتخصصان خبره ت اساتید و پرسشنامه را

 ییـد قـرار گرفـت.   أي ضریب آلفاي کرونباخ مورد ت نیز با محاسبه
 نقـض قـانون حـق نشـر    ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي 

 دسترسی به اینترنت، 72/0برابر با  نگرش اخالقی، 83/0برابر با 
و آشنایی با قانون برابر بـا   74/0برابر با  لیتوان ما، 81/0برابر با 

  محاسبه شد. 86/0
  
  ها یافته

 3/46%جمعیــت شــناختی بیــانگر آن اســت کــه  اطالعــات
زن هسـتند.   نفـر)  43( آنهـا  8/53%مـرد و   نفر) 37( دانشجویان

 3/11%در مقطع کارشناسی ارشد و  نفر) 71( دانشجویان %8/88
  کنند. می در مقطع دکتري تحصیلنفر)  9(آنها 

تــک  tآزمـون  بـراي بررسـی سـطح متغیرهـاي تحقیـق از      
نشـان داده شـده    1جدول  آن در نتایجاستفاده شده که  اي نمونه
  است.

  
  اي براي متغیرهاي تحقیق تک نمونه tنتایج آزمون : 1جدول 

  عدد معناداري  درجه آزادي  tآماره   انحراف معیار  میانگین  
  00/1  79  00/0  34/1  00/3  حق نشر قانون نقض

  01/0  79  54/2  23/1  35/3  نگرش اخالقی
  00/0  79  60/3  88/0  35/3  دسترسی به اینترنت

  02/0  79  -33/2  06/1  73/2  توان مالی
  00/0  79  -96/3  05/1  54/2  قانونآشنایی با 

  
شود، میزان دسترسی به مشاهده می 1همانگونه که در جدول 

تـوان   بوده، امـا  متوسط حداینترنت در میان دانشجویان باالتر از 
مالی آنها براي خرید نرم افزارها، محصوالت هنري و...، همچنین 
میزان آشنایی آنها با قوانین مربوط به حقـوق مالکیـت فکـري و    

متوسـط اسـت. نقـض حـق نشـر توســط       حـد معنـوي کمتـر از   
نگـرش   ، در حالی کهدانشجویان در اینترنت در حد متوسط است

  باالتر از حد متوسط است. آنها نسبت به غیر اخالقی بودن این کار
االت تحقیق، ضرایب همبستگی پیرسـون  ؤبراي پاسخ به س

بین متغیرهاي نگرش اخالقـی دانشـجویان، دسترسـی آنهـا بـه      

اینترنت، همچنین توان مالی و میـزان آشـنایی آنهـا بـا قـوانین      
مربوط به حقوق مالکیت معنوي و میزان نقض حق نشـر توسـط   

هـا،   میـانگین پاسـخ   2جـدول  دانشجویان محاسبه شـده اسـت.   
انحراف معیار و ضرایب همبستگی میـان متغیرهـاي تحقیـق را    

  دهد. نشان می

بر طبق نتایج، بین نگرش اخالقی دانشجویان و نقض حـق  
ي منفـی معنـاداري وجـود دارد     نشر در اینترنت توسط آنها رابطه

)23/0-= r ،037/0=P شـود.   ییـد مـی  أت 1ي  فرضیه)، از این رو
بین میزان دسترسی به اینترنت و نقـض حـق نشـر در     همچنین
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، r=35/0ي مثبـــت معنـــاداري وجـــود دارد ( اینترنـــت رابطـــه
001/0=P یید می شود. بـین تـوان   أنیز ت 2ي  فرضیه)، در نتیجه

افزارها و محصوالت هنري و... و  مالی دانشجویان براي خرید نرم
دارد  ي منفـی معنـاداري وجـود    نقض حق نشر توسط آنها رابطه

)28/0-= r ،012/0=P شـود. در   یید میأت 3ي  فرضیه)، از این رو
حالی که میان آشنایی دانشجویان با قـوانین مربـوط بـه حقـوق     

 ي مالکیت فکري و معنوي و نقض حق نشـر در اینترنـت رابطـه   
) و در نتیجـه  r ،936/0=P =01/0شـود (  معناداري مشاهده نمـی 

  شود. رد می 4ي  فرضیه
ي بین متغیرهاي تحقیق و نقض  و تحلیل رابطهبراي تجزیه 

قانون حق نشر در اینترنت توسط دانشجویان از رگرسیون گام به 
  گام استفاده شد.

  
  میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهاي تحقیق :2جدول 

  5  4  3  2  1  انحراف معیار  میانگین  
          1  34/1  00/3  حق نشر قانون نقض

        1  -23/0*  23/1  35/3  نگرش اخالقی
      1  11/0  35/0**  88/0  35/3  دسترسی به اینترنت

    1  08/0  08/0  -28/0*  06/1  73/2  توان مالی
  1  21/0  24/0  21/0  01/0  05/1  54/2  آشنایی با قانون

  دار است. معنا 05/0همبستگی در سطح  *  دار است. معنا 01/0همبستگی در سطح  **

  
  بینی نقض حق نشر در اینترنت ضرایب رگرسیون براي پیش :3جدول 

  B Std. Error  Beta      عدد معناداري  tآماره   ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد  مدل  شماره گام

  034/0  15/2  ـــــ  56/0  2/1  عدد ثابت  1
  001/0  34/3  35/0  16/0  54/0  دسترسی

  001/0  50/3  ـــــ  61/0  14/2  عدد ثابت  2

  000/0  74/3  38/0  15/0  57/0  دسترسی  
  003/0  -05/3  -31/0  13/0  -39/0  توان مالی

  000/0  38/4  ـــــ  65/0  86/2  عدد ثابت  3

  
  000/0  14/4  41/0  15/0  62/0  دسترسی
  004/0  -98/2  -29/0  12/0  -37/0  توان مالی

  011/0  -60/2  -26/0  11/0  -28/0  اخالقی نگرش

  
توان میزان نقـض حـق نشـر     طبق نتایج نشان داده شده می

توسط دانشجویان را توسـط متغیرهـاي دسترسـی بـه اینترنـت،      
بینی نمـود، کـه در ایـن میـان      توان مالی و نگرش اخالقی پیش

و  41/0میزان دسترسی به اینترنت بـا ضـریب بتـاي اسـتاندارد     
 آیـد.  ترین مولفـه بـه حسـاب مـی     مناسب 000/0معناداري  عدد

 -29/0با ضریب بتـاي اسـتاندارد   ي توان مالی  ها همچنین مولفه
بـا ضـریب   اخالقـی   نگـرش و همچنین  004/0معناداري  عددو 

از تــوان   011/0معنــاداري   عــدد و  -26/0بتــاي اســتاندارد  

بینی رفتار دانشجویان در نقض قانون حق نشر در اینترنـت   پیش
  برخوردار هستند.

  
  بحث 

ثر بر عـدم رعایـت حـق    ؤدر این تحقیق تعدادي از عوامل م
ابتـدا  نشر در اینترنت توسط دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفت. 

 شـد.  بررسـی  نشر حق قانون نقض به نسبت نگرش دانشجویان
 اسـت  معنـی  بدین و بوده رفتار بر اثرگذار عوامل از یکی نگرش
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 یـا  خوب را خاص رفتار یک در شدن درگیر اندازه چه تا افراد که
 نسـبت  کند، ارزیابی ترمطلوب را رفتاري فرد چه هر دانند. می بد
  ).27( دهدمی نشان تمایل خود از بیشتر آن اجراي به

دانشجویان رعایت نکـردن حـق    است کهنتایج حاکی از آن 
دانند. با توجه بـه نگـرش آنهـا و از     نشر را عملی غیر اخالقی می

جا که بین نگرش اخالقی دانشجویان و نقض حق نشر توسط  آن
رود میـزان   ي منفی معناداري مشاهده شد، انتظـار مـی   آنها رابطه

زان نقـض  این رفتار در میان آنها پایین باشد. اما بر طبق نتایج می
رغم انتظار پـایین نیسـت. دلیـل     حق نشر توسط دانشجویان علی

توان در عوامل  این تناقض میان نگرش و رفتار دانشجویان را می
  زیر جستجو کرد.

بـه اینترنـت و مهـارت آنهــا در     دانشـجویان  دسترسـی  اوال،
استفاده از آن براي جستجو و بارگیري کـردن محصـوالت نـرم    

دسترسی به اینترنت  ها باال است و طبق یافتهافزاري، هنري و ... 
ي تسهیلگر در عدم رعایت حقوق مالکیت معنوي  لفهؤمهمترین م

عالوه بر آن هویت ناشـناس   در اینترنت توسط دانشجویان است.
زنـد.   کاربران در فضاي مجازي نیز به تشدید این رفتار دامن مـی 

را به عنـوان   چنانچه برخی از تحقیقات، گمنامی کاربران اینترنت
  ).28اند ( عاملی مهم در بروز رفتارهاي غیر اخالقی معرفی کرده

 ،نیـز سـازگار اسـت    برخـی محققـان  هاي  این نتیجه با یافته
اینترنت حقـوق   دسترسی به ی مبنی بر این که گسترشیها یافته

چرا که امکان تعـرض   را دچار چالش کرده است، مالکیت فکري
به این حقوق را افزون ساخته و کنترل کپـی بـرداري و سـرقت    

  ).29است ( ساختهتجاري را دشوار 
هـا،   افزارها، کتاب توان مالی دانشجویان براي خرید نرم، ثانیاً

ها و... نیز عامل مهمی  ها، آهنگ محصوالت هنري همچون فیلم
منـدان در اینترنـت   براي نادیده گرفتن حقوق نویسـندگان و هنر 

ها دانشجویان قیمت این محصوالت را باال و  بر طبق یافته است.
داننـد،   ي اصلی آنها پایین می نسخه توان مالی خود را براي خرید

  به طوري که حاضر به تقبل این هزینه نیستند. 
کند، به  یید میأهاي برخی از محققان نیز این نتیجه را ت یافته

عوامل اقتصادي افراد را به سوي نقض  طوري که طبق تحقیقات
ي  ي کپـی شـده   قانون حق نشر در اینترنـت و بـارگیري نسـخه   

  ).  30دهد ( محصوالت فکري سوق می

هـاي تحقیـق حاضـر، سـطح آشـنایی       طبـق یافتـه  ، بر ثالثاً
قانون حمایـت از   قوانین موجود در این زمینه مانند دانشجویان با

چنین آگـاهی آنهـا از قـانون    لفان و مصنفان و هنرمندان و همؤم
اي پـایین   افزارهـاي رایانـه   حمایت از حقوق پدید آورنـدگان نـرم  

   است.
ي حـق نشـر و قـوانین     هاي کـافی در زمینـه   فقدان آموزش

طبـق   همچنـین  مربوط به آن سبب این عدم آگاهی شده اسـت. 
قوانین کنونی قادر بـه پاسـخگویی بـه     نظران، صاحب برخی نظر

ـ  عـدم   ).14ت معنـوي در اینترنـت نیسـت (   مسائل حقوق مالکی
گذاران در مورد  عضویت ایران در کنوانسیون برن و نرمش قانون

مالکیت معنوي منجر به رواج نقض حق نشر و تبدیل آن به یک 
ایران بـراي عضـویت رسـمی در    هنجار شده است؛ در حالی که 

ي  نامـه  سازمان تجارت جهانی، مکلف است با الحاق بـه موافقـت  
  ). 31و  13داخلی خود را با آن هماهنگ کند ( قوانینتریپس، 

 هـاي  دارایـی  مـدیریت  جهت شده انجام هاي گذاري سیاست
 آموزشـی  منبـع  توانـد  مـی  آنها، تحلیل و کشورها سایر در فکري
 بـا  کـه  باشـد،  دیگر کشورهاي در استفاده جهت ارزشی با بسیار

 بـه  زمـان  طول تمر درمس بهبود و اصالح انجام و آنها استفاده از
    ).32منجر شود ( بهتري وضعیت

محصـوالت  به  25تواند با اختصاص یارانه دولت می از این رو
هاي مالی از هنرمندان و نویسندگان در راسـتاي   و حمایت فکري

نهادهـاي   همچنـین  ترویج فرهنگ رعایت حق نشر اقدام نماید.
آمـوزش آنهـا بـه    ل باید در راستاي به روز کردن قوانین و ئومس

به دانش آموزان و دانشـجویان کـه از دسترسـی     مردم، خصوصاً
بیشتري به اینترنت و در نتیجه امکان بیشتري براي نقض قانون 

  حق نشر برخوردار هستند تالش کنند.
  

  گیري نتیجه
با توجه به گسترش فناوري اطالعـات و افـزایش چشـمگیر    

بـا توجـه بـه ضـعف     تعداد کاربران اینترنت در ایـران، همچنـین   
قوانین در حفظ حقوق مالکیت فکري در فضاي مجازي، در ایـن  

نقض قانون حق نشـر   نسبت به دانشجویان نگرش اخالقی مقاله
مورد بررسـی و تحلیـل    آنبرخی از مهمترین علل  و در اینترنت
  قرار گرفت.
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حاکی از نوعی تناقض میان نگرش و رفتار  نتایج این تحقیق
باط با قانون حق نشر اسـت؛ بـدین گونـه کـه     دانشجویان در ارت

دانند، اما بـه انجـام آن    نقض این قانون را عملی غیر اخالقی می
و در عـین   دسترسی به اینترنـت  ورزند. بر طبق نتایج مبادرت می

 بـراي  تسهیلگرمهمترین  حال هویت ناشناس در فضاي مجازي
. همچنـین  اسـت عدم رعایت قانون حق نشر توسط دانشـجویان  

عف مالی دانشجویان براي خریـد محصـوالت فکـري و عـدم     ض
از قوانین مرتبط با حقوق مالکیـت فکـري، از جملـه     آنهاآگاهی 

  شوند.     مهمترین عوامل نقض قانون حق نشر محسوب می
مـوارد زیـر بـراي بهبـود      ،هاي این تحقیـق  با توجه به یافته

  شود: وضعیت حقوق مالکیت فکري در ایران پیشنهاد می
  حمایت مالی دولت از تولیدکنندگان محصوالت فکري -1
  به روز کردن قوانین مرتبط با مالکیت فکري -2
  ترویج و آموزش قوانین مالکیت فکري در میان مردم -3
افزایش میزان آگاهی مردم نسـبت بـه اخـالق فنـاوري      -4

  اطالعات
  
  نامه واژه

 Information Technology (IT) .1  فناوري اطالعات

 IT Ethics .2  فناوري اطالعات اخالق

 Ethical Challenges .3  هاي اخالقی چالش

 Privacy .4  حریم خصوصی

 Intellectual Property .5  مالکیت فکري

 Digital Technology .6  دیجیتالی فناوري

  7. World Trade Organization (WTO) 

   سازمان تجارت جهانی

 Electronic Commerce .8  تجارت الکترونیکی

 Computer Software .9  اي افزار رایانه نرم

 Democracy .10  ساالري مردم

 Knowledge .11  دانش

 Security .12  امنیت

 Copyright .13  حق نشر

14. World Intellectual Property Organization (WIPO) 

   سازمان جهانی دارایی فکري

 United Nations (UN) .15  سازمان ملل

 Industrial Property .16  مالکیت صنعتی

 Brand .17  نشان تجاري

 Bern Convention .18  کنوانسیون برن

19. Trade-Related aspects of Intellectual Property 

rights (TRIPS) 

   ي تریپس نامه موافقت

 Download .20  بارگیري

 Sharing .21  اشتراك گذاري

 Ethical Attitude .22  اخالقی نگرش
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