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Abstract
Purpose: Current research evaluation of students’
attitudes and behaviors towards academic plagiarism.
Methodology: The descriptive- Correlation method is
used in this research and questionnaire is used for
data collection. Statistical population consists of all
master students from Payame Noor University of
Mashhad. 332 students are randomly chosen to form
a data sample.
Findings: Findings show that there is a correlation
between students’ attitudes and academic plagiarism.
However, there is not any relationship between
academic plagiarism and gender within the statistical
population.
Conclusion: according to the current research
plagiarism is now frequent in the academic
environment. Lack of knowledge of academic formal
writing principals might be one of the reasons of
plagiarism so university students need to be taught to
avoid plagiarism. Another way to prevent academic
plagiarism is to warn students about the
consequences of plagiarism. This means that
university student must know that plagiarism will not
be tolerated by the university.
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مقدمه
امروزه ،ارتقای مدام کیفیت علم و آموزش عالی به عنوان
یکی از ا صلیترین چالشهای جهانی در ع صر اطالعات و
فناوری ،مســـتلزم توســـعه فعالیتهای پژوهشـــی در بین
دانشـــجویان و به خصـــوص در مقاطع باالتر تحصـــیلی
میباشد و در این راستا توجه به اصول و اخالقیات پژوهشی
موضوعیت پیدا میکند.
آموزش و پژوهش به عنوان مهمترین رســالتهای
دانشــگاه در جهان معاصــر ،در تربیت مؤثر دانشــجویان و
تولید دانش تبلور پیدا میکند .در آغاز هزاره ســوم ،با توجه
به تحوالت عمیق و شـــگرفی که ناشـــی از هفت مؤلفه
«قدرت ،ســـرعت ،ثروت ،فرصـــت ،ارتباطات ،اطالعات و
فضــای مجازی» اســت ،توجه به ارزشها ،به خصــوص
ارزشهای اخالقی در کســـب و کار و تعامالت انســـانی،
ســـازمانی و پژوهش ،بیش از هر زمان دیگری احســـان
میشود (رجبی ،رستمخانی و رجبی)1392 ،
اد عا های ز یادی مبنی بر این عق یده وجود دارد که
اینترنت در افزایش و رشد سرقت ادبی نقش به سزایی داشته
اســـت .وقتی که افراد ،عقاید ،اطالعات و مطالب را برای
اهداف آموزشــی یا ســایر اهداف از وبســایتهای مختلف
بدون تغییر در آن ،مورد اســتفاده قرار میدهند ،ســرقت ادبی
اینترنتی صورت میگیرد .با ین وجود ،بسیاری از دانشجویانی
که این عمل را انجام میدهند ،طرز چگونگی اســـت فاده از
کامپیوتر ،ابزارهای پردازش کلمات و نیز ابزارهای موتورهای
جستجو را به خوبی میشناسند.
د ستبرد علمی و ا صطالحاتی مانند دزدی یا سرقت
علمی ،ادبی یا فکری دارای تاریخچه طوالنی ا ست و ری شه
در تاریخ ثبت دانش ب شر دارد .اما امروزه در ع صر اطالعات،
این پدیده رواج بیشــتری یافته اســت .شــاید یکی از دالیل
اصــلی این مســأله را میتوان فراگیر شــدن کاربرد مظاهر
مختلف و بهویژه اینترنت ،امکان ن شر ،توزیع و ن سخهبرداری
دیجیتالی آثار و تولیدات علمی ،ادبی و هنری در ســـطحی
گســـترده دانســـت .بطور کلی میتوان گفت دزدی ادبی به
معنای نســخهبرداری یا اســتفاده از اندیشــهها ،نوشــتهها،

اختراعات و آثار هنری یا ادبی دیگری اســت ،بدون اینکه به
منبع اصــلی اســتناد شــود .به زبان ســاده ،دزدی ادبی یعنی
کپیبرداری از کارها یا اندی شههای دیگران و انت ساب آنها به
خود (صمدی و دیگران.)1393 ،
صداقت علمی از اهداف اساسی مؤسسات آموزش
عالی اســـت و عدم آن مانعی برای فرایند کیفی تدریس و
انتقال دانش میبا شد (وایت لی و ا سپیگل .)2002 ،1بدون
شک سرقت علمی منجر به کاهش کیفیت علمی می شود
و تأثیر منفی بر آموزش دانشـــجو یان دارد (اســـ تاتس و
همکاران ،2009 ،2وی تاکا و گی تیمو.)2012 ،3
همچنین (سرقت علمی) ارزش مدرک دانشگاهی و
شهرت و اعتبار دانشجو و مؤسسات آموزشی را نیز کاهش
میدهد (کالد ول 2010 ،4و وایت لی.)1998 ،5
ســرقت علمی چون بریادگیری دانشــجویان تأثیر
منفی میگذارد م ضر ا ست .اگر دان شجو تقلب کند و ا ستاد
متوجه تقلب او نشــود ،طبیعتا اســتاد برداشــت درســتی از
مهارتهای واقعی دانشجو و کیفیت درسی او نخواهد داشت
(پاسو و همکاران.)2006 ،6
ســـرقت علمی یکی از نگرانی های دانشـــکده ها و
دانشگاهها است چرا که مانع پرورش و تربیت فارغالتحصیالن
ماهری میشـــود که بتوانند به جامعه خدمت کنند .مطالعات
ن شان میدهد که وجود رفتارهای ناهنجار در دان شگاه مانند
تقلب یا سرقت علمی ،میتواند (در آینده) منجر به استفاده از
شیوههای غیر اصولی (و اخالقی) در جذب و استخدام نیروی
کار شـــود (بلوم2009 ،7؛ هاردی نگ و هم کاران2004 ،8؛
گاالنت و درینا)2006 ،9
تحقیقات نشـــان میدهد که دانشـــجویان دالیل
مختلفی برای اســتفاده از شــیوههای ســرقت علمی دارند.
بعضی از محققان این دالیل را به دو دسته عوامل زمینهای
و عوامل فردی طبقهبندی کردهاند.
عوامل زمی نهای به ویژگی های محیط های بیرونی و
فرهنگ آن بر میگردد ،بعضـــی از این عوامل عبارتند از:
تمایل برای کســـب رتبه و اعتبار علمی ،فرهنگ حاکم بر
دانشــگاه ،ســطح رقابت در محیطهای دانشــگاهی ،میزان

1. Whitley & Spiegel
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احتمال یا عدم احتمال گرفتار شــدن دانشــجو در صــورت
انجام ســرقت علمی و شــدت عواقب برخورد در صــورت
گرفتار شدن دان شجویان ،که همه از جمله عوامل زمینهای
میباشند (مک کیب و همکاران.)2001 ،1
عوامـل فردی بـهطور مســـتقیم بـا ویژگیهـای
دانشجویان و خصوصیاتشان مرتبط است .یکی از مهمترین
دال یل عمومی که دانشـــجو یان مرت کب ســـرقت علمی
می شوند عدم موظف بودن آنها به استناددهی (ارجاع دادن)
می باشـــد .که این امر نیز به دلیل عدم آموزش صـــحیح
دان شجویان در هنگام نگارش مقاالت ا ست (پری 2011 ،؛
فری و پی فیفر 2009 ،؛ چاو و همکاران .)2010 ،
از دیگر عو مل فردی مهم در ارت باط با ســـر قت
علمی ،به دانشجویانی مربوط میشود که که با کمبود زمان
مواجهند و برای جبران زمان از د ست رفته رو به این عمل
میآورند .بعضی از دانشجویان نیز به دلیل فشارهای روانی
و ترن از رد شــدن یا تنبل قلمداد شــدن و برای حفظ یا
ارت قاء جای گاه اجت ماعی ا قدام به تق لب میکن ند (ز یارتو و
همکاران .)2005 ،5کســـانی که بر چگونگی اســـتفاده از
زمانشــان برای ارایه پژوهشهای علمی مدیریت ضــعیفی
دارند ،ممکن اســت انگیزه بیشــتری برای ســرقت علمی
داشــته باشــند ،چرا که معموال فرصــت الزم برای انجام
تکالیف شان را از دست میدهند( .هوارد و دیویس2009 ،6؛
فیریر و پی فیفر2011 ،7؛ کومان فوران و سوردا-نگری،8
;2010لهمان2010 ،9؛ رویگ و دتوماسو)1995 ،10
فشارهای ناشی از کسب نمره نیز میتواند باعث شود
که دانشــجو مرتکب ســرقت علمی شــود (مک کیب،2011 ،
فیریر و پی فیفر2011 ،؛ بابولوال ،)2012 ،11ضـــمن این که
محدودیتهای زمانی میتواند این فشارها را افزایش دهد.
بطور کلی اعت بار علمی و فره نگ دانشـــ گاه بر
عملکرد دانشـــجو تأثیر می گذارد ،همچنان که تحقی قات
نشان میدهد در مؤ سسات فرهنگی که اعتبار علمی باالیی
دارند ،تعداد ک سانی که د ست به سرقت علمی میکنند از
مؤ س سات فرهنگی که از نظر علمی اعتبار متو سطی دارند،

کمتر می باشـــند ( مک کیب و تروینو2002 ،12؛ گورونگ،
ویلهلم و فیلز)2012 ،13
اعتبار علمی به کاهش تقلب کمک میکند چرا که
اعتبار علمی باعث افزایش تشخیص سرقت علمی می شود
و دان شجویان آگاهی بی شتری از عواقب نا شی از انجام این
عمل دارند (دوفرســـنی .)2004 ،14نتایج تحقیقات نشـــان
میدهد که وجود اعتبار علمی برای جلوگیری از تقلب به
تنهایی کافی نیســت ،لذا اهمیت دادن به علم باید بوســیله
اعضـــای ه یأت علمی ،مدیران ،دانشـــجو یان و جام عه
دان شگاهی به طرز مؤثری فرهنگی و نهادنینه شود (نیل و
پی فیفر 2012 ،؛ بینگ و همکاران .)2012 ،
شناخت رفتار دان شجویان در محیط دان شگاهی که
باعث رقابت بین آنها میشـــود ،احتمال انجام کارهای غیر
مترقبه برای کســـب برتری را افزایش میدهد (واید من،17
2011؛ مک کیب و همکارن .)2006 ،همچنین این موضـوع
یکی از عوامل مؤثر در روی آوردن دانشـــجویان به ان جام
تقلب میبا شد .دان شجویانی که معتقدند خیلی از دان شجویان
دیگر تقلب میکنند ،اغلب به صورت ناخودآگاه ب سوی انجام
رفتارهایی مشــابه ســوق داده میشــوند .ســرانجام وقتی
دانشجویان میپذیرند که همه به نحوی تقلب میکنند ،کمتر
آن را یک نابهنجاری اجتماعی تلقی میکنند و مبادرت به
انجام آن میکنند( .اسکوبار)2015 ،18
افزایش دســترســی به اطالعات به صــورت اینترنتی
(برخط) نیز میتواند به عنوان یکی از عوامل زمینهســاز برای
ســرقت علمی لحاظ شــود ،چرا که دســترســی راحت به این
اطالعات (برخط) ،محیطی را شکل میدهد که دان شجویان
میتوانند از آن (برای سرقت علمی) ا ستفاده کنند .تحقیقات
ن شان میدهد که فراوانی اطالعات در اینترنت و د ستر سی
راحت به آن به افزایش ســرقت علمی در میان دانشــجویان
ک مک میک ند ( چاو ،ویلهلم و نروتر19؛ 2009؛ کو مان-
فوران و سوردا-نگری2010 ،؛ بابالوال)2012 ،
بطور کلی دان شجویانی که در تالش برای ر سیدن
به موقعیتی هستند ممکن است وسوسه شوند تا تقلب کنند

1. McCabe et al
2. Perry
3. Ferree
4. Chao
5. Zaiiartu et al
6. Howard & Davies
7. Ferree & Pfeifer
8. Comas-|Foras & Sureda-Negre
9. Lehman
10. Roig & DeTommaso

11. Babalola
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19. Chao, Wilhelm & Neureuther
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و برای این عمل از منابع برخط که اکثراً قابل دســترســی
هستند ،استفاده کنند (اسکوبار.)2015 ،
عدم درک صـــحیح مفهوم ســـرقت علمی( ،که چه
کاری سرقت علمی مح سوب می شود) به خ صوص در بین
دانشجویانی که در دانشگاههای بینالمللی (خارجی) تحصیل
میکنند ،چون با مفهوم نوی سندگی و نگارش علمی منا سب
آن آشــنا نیســتند ،منجر به انجام ســرقت علمی (بهصــورت
ناخواسته) می شود (ولکو ،ولکو و تدفورد2011 ،1؛ مارتین ،راو
و اسلوان2010 ،؛ گیل مور و همکاران)2011 ،2
دالیلی که چرا دانشـــجویان شـــناخت کافی از این
موضوع ندارند گوناگون است ،میتواند به این دلیل باشد که در
دوره دبیر ستان با سبک نو شتههای دانشگاهی آ شنا نشدهاند،
دیگر اینکه این دانشـــجویان فکر میکنند اطالعاتی که به
صورت بر خط (اینترنتی) قابل دسترن هستند ،چون در اختیار
عموم افراد جامعه قرار دارند و همه میتوانند به صورت آزادانه
به آن دسترسی داشته باشند ،نیازی به استناددهی و ذکر منابع
و م خذ ندارند ،برگزاری کالنهای درســی بهصــورت آنالین
چون باعث محدودیتهای آموزشـــی و نظارت میشـــود نیز
میتواند از دالیل دیگر این موضــوع (ســرقت علمی) باشــد
(موک .)2002 ،3عدم ت سلط بر نگارش یک متن دان شگاهی و
عدم آ شنایی با ا صول سبک نگارش آن شامل ا ستناددهی،
تف سیر و ارجاع منا سب ،همگی میتوانند دان شجویان را دچار
مشــکل کنند .دانشــجویانی که اغلب به طور ناآگاهانه مرتکب
سرقت علمی می شوند به صورت کامال ناخوا سته ضوابط و
معیارهای نگارشی دانشگاه را زیر پا گذاشتهاند (گرانیتز و لوی،4
 .)2007سرقت علمی یک از مباحث مباحث مطرح در آموزش
عالی اسـت در این رابطه بیشـتر پژوهشها در خارج از کشـور
صــورت گرفته اســت .در ایران مطالعات انجام شــده به طور
خاص در زمینه ســرقت علمی ،اندک اســت و بیشــتر در کنار
موضوع "تقلب" به عنوان یکی از موارد آن ذکر شده است.
عابدینی ( )1394نشــان داد که نگرش به ســرقت
علمی و میزان انجام سرقت علمی در میان اهداف پیشرفت
و عملکرد تح صیلی دان شجویان ،نق شی وا سطهای دا شتند.
میتوان نتی جه گرفت که با ترویج اهداف تبحری در نظام
آموزش عالی ،سرقت علمی قابل پیشگیری است.
امینی و همکــاران ( )1394نیز در پژوهش خود

ن شان دادند که بیش از  80در صد دان شجویان حداقل یک
بار کپی کردن در طول امتحان را در دوران دانشجویی خود
تجربه کرده بودند .همچنین 25 ،درصـــد آنان در نوشـــتن
پایان نامه و مقاله حداقل یک نوع ســـرقت علمی را انجام
دادهاند .عملکرد دان شجویان حاکی از آن بود که  50در صد
آنان در طول دوره بالینی خود حداقل یک بار تجربه تقلب
را داشــتهاند .میزان ارتکاب تقلب در دانشــجویان دختر به
طور معنیداری کمتر بود.
یافتههای زمانی ،عظیمی و سلیمانی ( )1392نشان
داد که مدرکگرایی و توجه ز یاد به نمره اولین و مهمترین
عامل تأثیرگذار بر سرقت علمی دان شجویان ا ست؛ سایر
عوا مل تأثیر گذار به ترت یب اهم یت ع بارتا ند از :نبود
احســـان خود کارآ مدی در دانشـــجو یان در ان جام دادن
پژوهش و نوشـــتن گزارشـــهای علمی ،نبود ســـازکارهای
مناســب برای تشــخیص و تنبیه ســارقان علمی ،عوامل
اجت ماعی -فرهنگی ،آموزش های نا کافی قبلی در باره
چگونگی اســناددهی و شــناســایی انواع ســرقت علمی در
دوران دبیرســتان یا در آموزشهای غیررســمی ،تشــخیص
ندادن سرقت علمی دانشجویان از سوی استادان و واکنش
نشــان ندادن به آن ،عوامل فشــار ،آموزشهای ناکافی در
دانشگاه برای شناساندن و نحوه پیشگیری از سرقت علمی،
نداشـــتن ترن از تنبیه و مؤأخذه شـــدن و وجود داشـــتن
فضاهای مجازی و الکترونیکی.
نتایج تو صیفی تحقیق فعلی ،بیگلری و پز شکی راد
( )1391نشــــان داد که میزان نگرش و رف تار بیشـــتر
دانشــجویان در زمینه ســرقت علمی به ترتیب در ســطوح
«نســـبتاً نامســـاعد و متوســـط» بود .همچنین ،یافتههای
تحقیق نشـــان داد که بین رف تار دانشـــجو یانی که در
کارگاههای آموز شی مقاله نوی سی شرکت کرده و آنهایی
که شرکت نکردهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد.
"بیتز" و همکارانش )2011( 5یک بررسی از 412
دانشــجو مقطع کارشــناســی ،انجام دادند .تنها  %7/5از
دانشـــجویان مورد مطالعه گفتند که هرگز تقلب نکرده
بودند %29/9 .از دانشجویان کپی کردن یک یا چند جمله
از اینترنت بدون ارجاع دهی را یک یا دو بار انجام دادهاند
و  %13به انجام بیش از سه بار اقرار کردند .رآزرا)2011( 6

1. Volkov, Volkov, &Tedford,
2. Gilmore and et al
3. Moeck

4. Granitz& Lowey
5. Baetz et al
6. Razera
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نگرش ها ن سبت به درک سرقت ادبی و دان شجویان فارغ
التحصـیل بین المللی و سـوئدی در دانشـگاه اسـتکهلم را
بررســی کرد .ســه تا از شــایعترین (مشــترکترین) دالیل
ســرقت ادبی؛ تنبلی ،نبود عالقه به موضــوع و ســختی
تکالیف بود.
بابالوال ( )2012در پژوهش خود نشــان داد که از 169
دانشجو در مقطع کارشناسی در نیجریه %60 ،آنها مطالب را از
اینترنت کپی میکردند ولی هیچ استنادی را نمیدادند.
ویترا سپون ،مالدونادو و ال سی )2012( 1مطالعهای
را بر روی  186دان شجو دوره کار شنا سی انجام دادند و در
پژوهش آنها مشخص شد که  79/7درصد از دانش آموزان
بیان داشــتند که حداقل یکبار تقلب کردهاند اما تعداد کمی
به تقلب هیچ بار در انجام تکالیف خود اشاره کرده بودند.
آنانو )2014( 2در پژوهش خود به برر سی صداقت
علمی دان شجویان سه دان شگاه در محیط مجازی پرداخت.
وی گزارشـــی از منابع گوناگون که جهت ســـرقت علمی
م جازی مورد اســـت فاده قرار میگیر ند ارا ئه کرد .در این
گزارش م شخص شده ا ست که  %33این منابع مربوط به
سایتها و شبکههای اجتماعی است.
ارت و اوکی )2014( 3م طال عهای را بر روی 386
دانشجو تربیت معلم در ترکیه انجام دادند و در بررسی خود
دریافتند که  15/5درصد آنان جهت تکالیف خود از اینترنت
کپی میکنند و  11/9درصـــد نیز به بازنویس کار دیگران
جهت تکالیف خود میپردازند.
به هر روی ،هن گامی که افراد وارد یک حر فه
می شوند ،به طور ضمنی یا آ شکار قبول دارند باید از قواعد
اخالقی حرفه پیروی کنند .مثال پز شکان سوگندنامه بقراط
را دارند و ســایر حرفههای دیگر هم به اصــول اخالقی آن
حرفه ســوگند یاد میکنند .از این رو دانشــمندان نیز افراد
حرفهای هستند که واجد قواعد اخالقی در زمینه حرفه خود
میباشــند .از این رو ،در قضــاوتهای اخالقی مرتبط با یک
حر فه مان ند علم ،ما باید موارد زیر را مد نظر قرار دهیم.
الف) اهداف آن حرفه ب) تعامل میان اعضـــای حرفه ج)
تعامل میان اعضــای حرفه و جامعه .برای مثال دســتکاری
دادهها کار نادرستی است ،زیرا مغایر با هدف حقیقت جویی
علم ا ست و بدین سان ،د ستکاری دادهها نقض یک قاعده
اخالقی پذیرفته شده یعنی "در ستکاری" ا ست .همچنین،
دزدی ایده دیگران به لحاظ اخالقی کار نادرســتی اســت.
1. Witherspoon-Maldonnado& Lacey
2. Ananeu

(ایمان و غفاری نسب.)6 :1390 ،
روش
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است که به روش
پیمایشـــی انجام شـــده اســـت .برای جمعآوری اطالعات
پرسشنامهای که اسان آن مطابق پژوهش فعلی بیگلری و
پزشــکی راد ( )1391و زمانی ،عظیمی و ســلیمانی ()1392
در سه بخش تهیه شده ا ست .بخش اول جهت م شخص
شدن ویژگیهای فردی و آموزشی دانشجویان ،بخش دوم
برای ســنجش نگرش دانشــجویان درباره ســرقت علمی
شامل  23گویه و بخش سوم در خصوص رفتار دانشجویان
در زمینه ســـرقت علمی با  10گویه بود .به منظور تعیین
روایی این پرســشــنامه با أخذ نظر تعدادی از متخصــصــان
کتابداری و علوم تربیتی ســواالت بازنگری و اصــالح شـد.
ضــریب آلفای کرونباخ نیز برای بخش اول پرســشــنامه
(نگرش)  0/80و برای بخش دوم (رفتار)  0/85بهدســـت
آ مد .جام عه آ ماری پژوهش کل یه دانشـــجو یان مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد در سال تحصیلی
 94-1393میباشــند .که در مجموع تعدادشــان  2246نفر
بود و بر اســـان فرمول کوکران تعداد  332نفر به عنوان
نمونه به روش نمونه گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند.
ویژگیهای جمعیت شناختی

بر اسان جدول ،1زنان ( 218نفر یا  65/7درصد) بیشترین
پاسخگویان این تحقیق بودهاند .بیشترین تعداد دانشجویان
در ترم دوم تحصـــیلی بودند ( 135نفر یا  40/7درصـــد)،
بی شترین تعداد دان شجویان نیز ،در رده سنی 26تا  35سال
قرار داشتهاند.
جدول :1ویژگیهای فردی و آموزشی دانشجویان ()N= 332
متغیر
جنسیت

ترم تحصیلی

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

مرد
زن
جمع
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم
ترم پنجم
ترم ششم وبیشتر

114
218
332
87
135
62
32
3
6

34/3
65/7
100
26/2
40/7
18/7
9/6
0/9
1/8
3. Eret& Ok

93

ثریا ضیائی ،نازنین زمانی بهابادی :سرقت علمی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد

سن

بی پاسخ
جمع
کمتر از  25سال
بین  26تا  35سال
بین  36تا  45سال
بین  46تا  55سال
باالی  55سال
بی پاسخ
جمع

7
332
62
159
84
15
2
10
332

2/1
100
18/7
47/9
25/3
4/5
0/6
3
100

اسـتفاده از آزمون فریدمن (جدول ،)2مشـخص گردید که بین
گویههای اولویت وجود دارد .با توجه به جدول  ،3مشـــخص
گردید که از نظر جامعه مورد بررســی "کپی کردن بخشــی از
کار یک مؤلف" " ،انجام ســرقت علمی توســط اســتادان" و
"آشــنایی بیشــتر دانشــجویان با منابع اطالعاتی" به ترتیب
اولویت جزو  3مورد مهم در دیدگاه دانشجویان است.
جدول :2آزمون فریدمن جهت اولویت مؤلفههای مؤثر در نگرش
دانشجویان به سرقت علمی

سوال .1نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور
به سرقت علمی چگونه است؟

جهت مشــخص شــدن نگرش دانشــجویان به ابعاد
ســـرقت علمی  23گویه مورد ســـوال قرار گرفت ،ســـپس با

آماره

مقدار

کی دوی فرید من
درجه آزادی
سطح معنیداری

1473/75
22
0/0001

جدول :3رتبهبندی نگرش دانشجویان به سرقت علمی
گویهها

کپی کردن بخشی از کار یک مولف بدون اشاره به نام وی یا بدون ذکر منبع کار درستی نیست
انجام سرقت علمی توسط استادان ،موجب افزایش این عمل در بین دانشجویان میشود.
آشنایی بیشتر دانشجویان با منابع اطالعاتی (مقاالت ،پایگاهها ،اینترنت و ) ...موجب کاهش سرقت علمی میشود.
در کشور ما قوانینی برای مقابله با سرقت علمی وجود ندارد.
مقالهای که در اثر سرقت علمی به نگارش در آمده است ،برای علم مفید نیست.
سرقت علمی به بدی تقلب کردن در امتحان است.
امکان کپی کردن و چسباندن آسان از عوامل اصلی سرقت علمی دانشجویان است
برخی از دانشجویان به دلیل تسلط نداشتن به منبع نویسی ناخواسته دست به سرقت علمی میزنند
سرقت علمی پدیدهای شایع در میان دانشجویان همه دانشگاهها ست
کاهش تعامل چهره به جهره با استاد در دورههای مجازی سبب آسانتر شدن سرقت علمی توسط دانشجو میشود
در آیین نامههای دانشگاه ،مطلبی در رابطه با سرقت علمی و قوانین مربوط به آن وجود ندارد
انجام دادن تکالیف برای استادان مهم است ،نه چگونگی انجام دادن آن
حجم زیاد تکالیف باعث سرقت علمی میشود
اسامی افرادی که دست به سرقت علمی می زنند باید در مجامع علمی فاش شود.
چون توانایی کافی در نگارش مقاالت انگلیسی ندارم ،مجبور میشوم که قسمتی از آنها را از سایر مقاالت
انگلیسی رو نویسی کنم.
نحوه صحیح ارجاع دهی منابع الکترونیکی را نمیدانم
اغلب دانشجویانی که سرقت علمی انجام میدهند ،نمره باالیی کسب میکنند ،بنابر این اگر من این کار را
انجام ندهم ،نمره پایینی کسب میکنم
انجام دادن کار علمی خوب برای من کار بسیار مشکلی است.
آنهایی که میگویند هرگز دست به سرقت علمی نزدهاند ،دروغ میگویند.
استادان واکنش شدیدی به سرقت علمی از خود نشان میدهند

انحراف

میانگین

معیار

رتبهها

3/65
3/46
3/4
3/4
3/33
3/35
3/15
3/09
3/03

0/694
0/794
0/77
0/783
0/827
0/853
0/791
0/906
0/812

4/17
16/45
15/75
15/46
15/09
14/85
13/75
13/35
12/92

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2/98

0/893

12/69

10

2/97
2/94
2/86
2/9

0/894
0/886
0/916
0/948

12/58
12/42
12/1
12/06

11
12
13
14

2/59

0/993

10/69

15

2/55

0/960

10/01

16

2/5

1/02

9/79

17

2/47
2/39
2/38

0/955
0/963
0/881

9/69
8/79
8/7

18
19
20

میانگین

رتبه
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من ،دانشجو و در حال یادگیری هستم بنابر این ،اگر مرتکب سرقت علمی شدم استاد و دانشگاه نباید
تنبیهی برای من در نظر بگیرد
چون همه این کار را انجام میدهند ،برخی مواقع وسوسه میشوم دست به سرقت علمی بزنم.
زمانی که نمیدانم چه بنویسم ،قسمتی از مقاالت خارجی را ترجمه و به نام خودم ارائه میکنم

2/27

0/984

8/14

21

2/03

1/008

7/2

22

1/89

0/961

6/14

23

است .بر این اسان" ،رونویسی متنی از مقاله /کتاب بدون
تغییر با ذکر منبع"" ،رونویسی تکالیف از دوستان نزدیک"
و "رونویســـی متنی از وبســـایتها در تکالیف  /مقاالت
بدون ذکر آن در قســمت منابع" به عنوان ســه بعد رفتاری
مهم و در اولویت ابتدایی دانشجویان شناسایی شدند.

سوال .2اولویتبندی مؤلفهها در سرقت علمی
(رفتار) دانشجویان چگونه است؟

سنجش رفتار و نوع سرقت علمی دان شجویان9 ،
مؤل فه مورد بررســـی قرار گر فت .در جدول  4م یانگین،
انحراف معیار و رتبه هر یک از مؤلفهها مشـــخص شـــده

جدول :4رتبه بندی میزان سرقت علمی (رفتار) دانشجویان
گویهها

میانگین

رونویسی متنی از مقاله /کتاب بدون تغییر با ذکر منبع (متن مذکور را داخل گیومه نمینویسیم)
رونویسی تکالیف از دوستان نزدیک
رونویسی متنی از وبسایتها در تکا لیف  /مقاالت بدون ذکر آن در قسمت منابع
رونویسی تکالیف ترم جاری از تکالیف انجام شده ترم گذشته
رونویسی از متون کتابها در تکالیف /مقاالت بدون ذکر آن در قسمت منابع
رونویسی از جزوات استادان در تکالیف /مقاالت بدون ذکر آن در قسمت منابع
رونویسی تمام محتویات وبسایتها در تکالیف /مقاالت بدون ذکر آن در قسمت منابع
آگاهی از پایان نامهای انجام شده یا در حال انجام در سایر دانشگاهها و ارائه آن به عنوان پایان نامهای جدید
انجام دادن مصاحبه با دیگران و ارائه نظریات و ایدههای آنها به نام خود

2/06
1/95
1/93
1/88
1/81
1/82
1/72
1/5
1/48

بهمنظور ا ستفاده ازروش آماری منا سبی ابتدا پیش
فرض های ورود به نوع آزمون مورد بررســـی قرار گرفت،
چون متغیرهای تحقیق از نوع فا صلهای بوده به این منظور

انحراف

میانگین

معیار

رتبهها

0/931
0/905
0/839
0/858
0/837
0/865
0/816
0/838
0/788

5/71
5/5
5/49
5/27
5/14
5/08
4/78
4/04
4

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

از طریق آزمون اســمیرنوف کولموگروف نرمال بودن توزیع
دادهها بررس ـی شــد .ســطح معنیداری برای مقایســههای
آماری در سطح ( )p<0/05و دو سویه در نظر گرفته شد.

جدول :5آزمون کولوموگروف اسمیرنف متغیرهای تحقیق
یافتههای توصیفی

ردیف

متغیرهای تحقیق

1

نگرش دانشجویان به سرقت علمی
میزان سرقت علمی (رفتار) دانشجویان

2

آزمون کولموگروف-اسمیرنف

میانگین

انحراف معیار

آماره Z

سطح معنیداری

2/86
1/79

0/33
0/56

1/78
1/821

0/008
0/003

فرضیه اول :بین نگرش و میزان سرقت علمی
دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد.

با توجه به غیر نرمال بودن توزیع متعیرهای نگرش

غیر نرمال
غیر نرمال

و میزان سرقت علمی دان شجویان در نمونه تحت برر سی،
برای تعیین همبســـتگی از آزمون همبســـتگی اســـپیرمن
استفاده خواهد شد.

جدول :6آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی رابطه نگرش و میزان سرقت علمی دانشجویان
متغیر مالک

نتیجه

میزان سرقت علمی (رفتار) دانشجویان

متغیر پیش بین

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنیداری

نگرش دانشجویان به سرقت علمی

0/326

0/0001
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همانطورکه در جدول 6مشـــاهده میشـــود مقدار
ضریب همب ستگی ا سپیرمن بین دو متغیر نگرش و میزان
سرقت علمی دانشجویان برابر  0/326بوده و مقدار احتمال
مربوط به سطح معنیداری آن برابر  0/0001میباشد که از
 0/05کمتر است لذا فرض  H 0را رد و فرض  H1را مبنی
براینکه بین نگرش و میزان ســـرقت علمی دانشـــجویان
رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد را میپذیریم.

فرضؤؤ یه دوم :بین میزان سؤؤر قت علمی
دانشؤؤجویان دختر و پسؤؤر تفاوت معنیداری وجود
دارد.

با تو جه به آن که متغیر میزان ســـر قت علمی
دانشجویان دختر و پسر دارای توزیع غیر نرمال میباشد ،از
اینرو برای مقایســـه از آزمون غیر پارامتری ویلکاکســـون
استفاده خواهد شد.

جدول  :7آزمون مقایسه ویلکاکسون مقایسه میزان سرقت علمی دانشجویان دختر و پسر
جنسیت
دختر
پسر

یافتههای توصیفی
میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

1/81
1/78

0/55
0/57

157/93
151/9

ه مانطور که از ن تایج جدول  7مالح ظه میگردد،
میانگین میزان سرقت علمی دانشجویان پسر علمی  1/81با
انحراف مع یار  0/55می باشـــد .همچنین ،م یانگین میزان
ســـرقت علمی دانشـــجویان  1/78با انحراف معیار 0/57
میباشـــد .مقدار آماره  Zویلکاکســـون  -0/569و ســـطح
معنیداری آزمون معادل  ،0/569لذا در ســـطح   0.05
فرض صـــفر تأیید و فرض پژوهش رد میشـــود ،یعنی بین
میزان سرقت علمی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیدار
وجود ندارد.

آماره Z

سطح معنیداری

-0/569

0/569

فر ضیه سوم :بین سن و نگرش دان شجویان
به سرقت علمی رابطه معنیداری وجود دارد.

اگر فرض کنیم که:
 =Yمتغیر مالک (وابسـته) ،نگرش دانشـجویان به
سرقت علمی
 =Xمتغیر پیش بین (مستقل) ،سن دانشجویان
با توجه به غیر نرمال بودن توزیع متعیرها نگرش
دان شجویان به سرقت علمی در نمونه تحت برر سی ،برای
تعیین همبســتگی از آزمون همبســتگی اســپیرمن اســتفاده
خواهد شد.

جدول  :8آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی رابطه سن دانشجویان و نگرش دانشجویان به سرقت علمی
متغیر مالک

نگرش دانشجویان به سرقت علمی
ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنیداری

متغیر پیش بین

سن دانشجویان

همانطور که در جدول  8مشــاهده میشــود مقدار
ضریب همبستگی ا سپیرمن بین دو متغیر سن دانشجویان
و نگرش دانشــجویان به ســرقت علمی برابر  0/04بوده و
مقدار احتمال مربوط به ســـطح معنیداری آن برابر 0/51
میباشــد که از  0/05بیشــتر اســت لذا فرض  ، H 0تأیید
میشود ،یعنی بین سن دانشجویان و نگرش دانشجویان به
سرقت علمی رابطه معنیدار وجود ندارد.

0/04

0/51

بحث و نتجه گیری
سرقت علمی یکی از نگرانیهای دان شگاهها ا ست چرا که
مانع پرورش و تربیت فارغالتح صیالن ماهری می شود که
بتوانند به جامعه خدمت کنند .اگر چه ســرقت علمی کاری
ا شتباه ا ست و بر یادگیری دان شجویان تأثیرمنفی میگذارد
اما برخی دانشجویان همچنان از آن استفاده میکنند.
نتایج این پژوهش نشان دادکه برخی از دانشجویان
به دلیل ت سلط ندا شتن به منبع نوی سی ناخوا سته د ست به

96

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی ،سال سوم ،شماره اول ،بهار 1395

سرقت علمی میزنند این مورد م شابه نتایج پژوهشهای،
پری ( ،)2011فری و پی فیفر ( )2009چاو و هم کاران
( )2010میبا شد .در نتیجه خیلی مهم ا ست که مؤ س سات
آموزشی بر اهمیت دانشگاه ،اخالق حرفهای و اخالق شغلی
تاک ید ورزند تا دانشـــجو یان به عنوان نیروی کار (آینده)
اخالق شــهروندی را بهصــورت گســترده فراگیرند .این امر
میتواند با آموزش صــحیح به دانشــجویان جهت نگارش
مقاالت ایجاد گردد.
از ن تایج دیگر پژوهش این که بین میزان ســـر قت
علمی دان شجویان دختر و پ سر تفاوت معنیدار وجود ندارد
که با نتایج فعلی ،بیگلری و پزشـــکیراد ( )1391همســـو
ا ست ،با این تو ضیح که دلیل این امر شایع شدن سرقت
علمی در محیط دانشــگاهی اســت .در این رابطه ،رویکرد
پیشــگیرانه و آموزشــی هر دو ضــروری هســتند ،آموزش
پی شگیری از سرقت علمی یک جزء مهم از رویکرد ترویج
صداقت علمی درمحیط دان شگاهی ا ست .آموزش م ستقیم
اینکه چطور باید از سرقت علمی اجتناب کرد فقط مختص
دان شجویان نی ست .جل سات آموز شی برای اع ضای هیأت
علمی برای اینکه چطور سرقت علمی را ت شخیص دهند و
آن را مورد بررسی قرار دهند ،ضروری است.
از نتــایج دیگر این پژوهش این بود کــه ،وقتی
دانشـــجو یان میپذیرند که همه به نحوی تقلب میکنند،
مبادرت به انجام آن میکنند که این مورد با نتایج پژوهش
اسکوبار ( )2015همخوانی داشت.

امینی ،میترا؛ پریزاد ،مرجان؛ ریواز ،سارا؛  ،ثاقب ،محمد مهدی؛
ریواز ،مژده ( .)1394مقایسه نگرش و عملکرد دانشجویان
پزشکی مقطع بالینی دانشکده پزشکی شیراز در زمینه انواع
تقلب دانشگاهی (تقلب در امتحان ،تقلب در بالین و تقلب در
نوشتن پژوهش و مقاله .فصلنامه گامهای توسعه در آموزش
پزشکی.717-709 :32 ،
ایمان ،محمد تقی ،غفاری نسب ،اسفندیار (" ،)1390معیارهای
اخالقی در پژوهشهای علوم انسانی" ،اخالق در علوم و
فناوری.105-95 .)6( 2 ،
زمانی ،بیبی عشرت؛ عظیمی ،سید امین؛ سلیمانی ،نسیم
( .)1391شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر سرقت علمی
دانشجویان دانشگاه اصفهان .فصلنامه پژوهشی و برنامه
ریزی درآموزش عالی.133-151 :65 ،
صمدی ،ثریا؛ عباسی ،فهیمه؛ جالل زاده ،سارا ( .)1393مسائل
اخالقی در انتشار مقاالت علمی :بررسی انواع و علل سوء
رفتارهای علمی در پژوهشهای علوم پزشکی .فصلنامه
اخالق در علوم و فناوری.76-61:)30(28 ،
عابدینی ،یاسمین ( .)1394ارائه الگوی ساختاری از روابط اهداف
پیشرفت ،نگرش به سرقت علمی و عملکرد تحصیلی در
دانشجویان .فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی
آموزشی.160-143 ،)5( 11 ،
فعلی ،سعید؛ بیگلری ،نگین؛ پزشکی راد ،غالمرضا (.)1391
نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت
مدرن در زمینه سرقت علمی .پژوهش و برنامهریزی در
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