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معرفي پژوهش
سرقت علمي به عمل و يا فعاليت برداشت ايده ،کار و  ...از شخصي و ارائه آن به نام خود گفته ميشود و همان سرقت ادبي است (فرهنگ لغت اکسفورد.)۰۲۰۲ ،
موسسات علمي به طور مکرر اين مسئله را تاکيد کردهاند و سعي کردهاند استراتژي براي کاهش سرقت علمي در ميان دانشجويان و محققان خود بکارگيرند .از
ديرباز مسئله سرقت ادبي وجود داشته ،ليکن با توجه به شرايط رقابتي حاکم بر محيطهاي آموزشي و پژوهشي و بستري که با استفاده از فناوريهاي رايانهاي و به
ويژه اينترنت مهيا شده است ،مراکز آموزشي و پژوهشي دنيا در مورد افزايش ميزان تقلب و دستبرد علمي ،نگرانيهاي روزافزوني دارند  .مسئله مهم اين است که
چگونه ميتوان با برنامهريزي درست و منطقي سرقت علمي در بين دانشجويان را کاهش داد .هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين مصاديق سرقت علمي در ميان
دانشجويان دانشگاههاي جهان است .در راستاي نيل به اين هدف ،ميزان مصاديق سرقت علمي در بين دانشجويان  ،ميزان سرقت علمي بر اساس ويژگيهاي جمعيت
شناختي دانشجويان ،تفاوتهاي مصاديق سرقت علمي در ميان دانشجويان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ،تفاوتهاي مصاديق سرقت علمي در ميان
دانشجويان کشورهاي منطقه ،تفاوتهاي مصاديق سرقت علمي در ميان دانشجويان کشورهاي کشورهاي جهان اسالم بررسي و تعيين شدند .همچنين راهکارهايي
جهت کاهش مصاديق سرقت علمي در دانشگاههاي کشور ارائه شد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش مرور سيستماتيک انجام شد .انجام مطالعات مرور سيستماتيک به طور کلي در برنامهريزيهاي مديريتي مفيد شناخته شده است .مرور
سيستماتيک در اين حوزه کمک بسياري به شناخت مشکالت و ارائه راهکارها و برنامهريزيهاي مديريتي کوتاهمدت و بلندمدت جهت رفع اين مشکل ميکند.
نتايج سيستماتيک بازتاب ملي و بين المللي دارد .لذا در اين پژوهش با قصد بررسي سرقت علمي در جامعه دانشگاهي (دانشجويان) انجام شد و هدف آن رسيد به
اطالعاتي جامع جهت برنامهريزي براي جلوگيري از سرقت علمي در ميان دانشجويان است .مراحل مرور سيستماتيک و متاآناليز به طور کلي طبق استاندارد
کوکران 1در هشت گام انجام شد .1 :انتخاب موضوع  .۲ ،تعيين معيارهاي ورود و خروج  .3 ،تعيين استراتژي جستجو با استفاده از ابزارهاي موجود در پايگاه
Cochrane

1

اطالعاتي و کليدواژه هاي مرتبط استاندارد  .4،تعيين مکان مطالعه (در پژوهش حاضر مناسبترين پايگاههاي اطالعاتي موجود شامل اسکوپوس ،وب آو ساينس و
پاپمد بود)  .5 ،انتخاب مطالعات(با مطالعه چکيده مقاالت و بررسي معيارهاي ورود و خروج مطالعه مقاالت مرتبط و مناسب انتخاب مي شوند .اين مرحله توسط
دو محقق به طور همزمان انجام مي شود و نتايج انها با يکديگر مقايسه مي شود).6 ،ارزيابي کيفيت (در اين مرحله پس از طراحي ابزار ارزيابي کيفيت  ،منابع
استخراج شده توسط دو نفر پژوهشگر به طور مستقل مطالعه و مرور و در نهايت تمامي مطالعات وارد مطالعه شده توسط يک نفر متخصص و صاحبنظر ،در آن
زمينه کنترل و تاييد شد) .7،استخراج دادهها توسط فرمي که متناسب با اين مرحله طراحي شد انجام شد .8 ،آناليز و ارائه نتايج که مرحله نهايي است.
فلوچارت پريزما جستجوي اطالعات با سينتکس مناسب از جستجو و شناسايي تا شامل شدن
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يافتهها
يافتهها در خصوص مصاديق سرقت علمي در بين دانشجويان نشان داد بدرفتاري دانشگاهي مصاديق بسياري دارد که يکي از اين مصاديق سرقت علمي است .دسته
بندي کلي مصاديق بدرفتاري دانشگاهي شامل سرقت علمي(پارافريز کردن نادرست ،کپي برداري نادرست ،استناد نادرست ،خودسرقتي،سرقت کلي آثار)،
تقلب(در امتحان،در تکاليف کالسي) ،دستکاري(تحريف ،جعل)،مصاديق کمک گرفتن و يا کمک کردن غير مجاز(تباني ،سايه نويسي)،
کالهبرداري(دروغگويي ،ساير گويههاي کاله برداري) ،و ساير مصاديق بدرفتاري دانشگاهي ميباشد.
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از ميان مصاديق بدرفتاري دانشگاهي تقلب در امتحان و تکاليف بيش از ساير مصاديق بدرفتاري اتفاق افتاده و کمترين ميزان مصاديق مربوط به کاله برداري و
دروغگويي است .در خصوص مصاديق سرقت علمي نيز مرور نوشته ها نشان مي دهد بيشترين نوع سرقت علمي مربوط به کپي برداري نادرست است که به
صورت کپي کردن بدون استناددهي و يا استناددهي اشتباه و ناقص رخ مي دهد.
مردان بيشتر از زنان به سرقت علمي دست ميزنند و در افراد کم تجربه و در مقاطع تحصيلي پايين تر نيز بدرفتاري هاي دانشگاهي پررنگ تر است .عوامل ديگري
نيز وجود دارد که بر ميزان سرقت علمي تاثيرگذار است مانند عوامل فرهنگي و وجود و وضع قوانين و مقررات مرتبط و . ...
بررسي مصاديق سرقت علمي در ميان دانشجويان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان داد تفاوت چشمگيري بين ميزان و مصاديق سرقت علمي در بين
دانشجويان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به چشم نمي خورد .ليکن در برخي مصداق ها تفاوتهايي وجود دارد .عالوه بر مصداق هاي سرقت علمي بيشتر
تفاوت کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مربوط به بخش داليل ارتکاب سرقت علمي و انگيزه هاي ارتکاب سرقت علمي است .همچنين درکشورهاي
توسعه يافته قوانين و مقررات مبارزه با سرقت علمي و آموزشهاي پيشگيري از آن بيشتر وجود داشت و ميزان آشنايي و آگاهي دانشجويان با قوانين و مقررات
مورد پژوهش هاي بسياري بود ،ليکن در کشورهاي در حال توسعه در مرحله تدوين قوانين و مقررات هستند و در مرحله آغاز آموزشهاي جلوگيري از سرقت
علمي مي باشند.
يافتهها نشان داد مصاديق سرقت علمي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه متفاوت است .در کشورهاي توسعه يافته بيشتر مصاديق شامل تقلب درتکاليف
کالسي و تقلب در جلسه امتحان است که از مصاديق بدرفتاري دانشگاهي است و کمتر مصداق سرقت علمي محسوب مي شود و در کشورهاي در حال توسعه
بيشتر مصاديق مرتبط با سرقت علمي خصوصا مصاديق کپي کردن نادرست و استناد نادرست و پارافريز کردن نادرست است و همچنين همکاري هاي غير مجاز
مانند سايه نويسي و تباني است.
نکته قابل توجه اين است که در هردوي کشورهاي دستکاري (جعل و تحريف) اطالعات در بين دانشجويان دانشگاه در کمترين ميزان مصاديق است.
مصاديق بسياري از منظر سرقت علمي و بدرفتاري دانشگاهي در ميان کشورهاي منطقه اطراف ايران توسط دانشجويان انجام ميشود که بيشترين آنها شامل :کپي
جمله بدون استناد  ،انجام تکاليف همراه با يک گروه و با کمک منابع اينترنتي ،کپي کردن منابع از اينترنت ،کپي حجم زيادي از مطالب با ذکر استناد ،اشتباه
نوشتاري ،کپي مجاز کار ديگران روي اينترنت ،پارافريز کردن مطالب اينترنتي به گونهاي که به ايدۀ اصلي آسيب وارد شود ،ارائۀ يک تکليف در چند کالس
است .البته در بين کشورهاي منطقه از لحاظ مصداقهاي سرقت علمي تفاوت وجود دارد.
در کشورهاي جهان اسالم
در ايران بيشترين مصداق در بين دانشجويان کپي يک جمله بدون استناد است .در پاکستان بيشترين مصاديق را در حوزه سرقت علمي به طور کلي شناسايي کردند
و اين ميزان  8۲درصد ميباشد .در ترکيه بيشترين مصاديق شامل :انجام تکاليف همراه با يک گروه و با کمک منابع اينترنتي ،کپي کردن منابع از اينترنت،کپي
حجم زيادي از مطالب با ذکر استناد است .در روسيه بيشترين مصداق شامل کپي بدون استناد مطالب ،پارافريز کردن مطالب بدون استناد ،و خريد مقاله است.

نتيجه گيري و پيشنهادها
جمع بندي نتايج پژوهش در خصوص راهکارهاي کاهش مصاديق سرقت علمي نشان ميدهد بيشتر پژوهش ها تمرکزشان بر آموزش مصاديق سرقت علمي،تدوين
آيين نامه ها و شيوه نامهها و کدهاي اخالقي معتبر و آموزش و آگاهي رساني انها به دانشجويان و اساتيد ،تدوين مجازات متناسب با نوع سرقت علمي و آگاهي
رساني آنها ،کاهش تکاليف دانشجويان ،آموزش استفاده از نرم افزارهاي سرقت علمي ،آموزش و رشد مهارتهاي سواد اطالعاتي ،و از همه مهمتر فرهنگ سازي
چرايي مبارزه با سرقت علمي و ارزش نهادن به پژوهش هاي اصيل وغيرتکراري است که مي تواند براي دانشگاههاي کشور نيزالگوي مفيدي باشد و مورد استفاده
قرار گيرد .در اين راستا موارد ذيل پيشنهاد ميشود:


دورههاي آموزشي آشنايي با مصاديق سرقت علمي و همچنين کارگاههاي عملي در اين زمينه در ترمهاي نخست تمامي دورهها و رشتههاي آموزشي
گنجانده شود.



فرهنگسازي در کشورهاي مختلف خصوصاً کشورهاي آسيايي و خاورميانه در اين خصوص صورت گيرد.



براي دانشجويان و رشتههايي که بيشتر با اينترنت و کامپيوتر سرو کار دارند به جهت ماهيت آن و امکان افزايش سرقت علمي دورههاي ويژه برگزار
گردد.



از آنجا که مهمترين داليل گرايش به دستبرد ادبي اينترنتي کمبود زمان ،شمار زياد تکاليف ،و دشواري تکاليف هستندپيشنهاد ميشود اساتيد
رشتههاي مختلف تکاليف کمتري بر عهده دانشجويان بگذارند و سعي کنند روشهاي آموزشي ديگر که نياز به دريافت تکاليف بيشماري ندارد را
بکاربگيرند.



از آنجا که سطح بلوغ صداقت دانشگاهي انگلستان بيش از ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا است پيشنهاد مي شود از تجربههاي اين کشور به صورت
مطالعه موردي جهت ارائه مدل بلوغ صداقت دانشگاهي و بومي سازي آن در ساير کشورها استفاده شود.



طرح درس سرقت علمي براي دانشگاههاي کشور در سطوح کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري نگارش شود و اين درس از طريق وزارت علوم و
وزارت بهداشت در دانشگاههاي کشور به عنوان دروس پايه و اجباري ارائه گردد.



آيين نامه ها و شيوهنامه هاي کاربردي در خصوص چيستي و ماهيت سرقت علمي و مجازاتهاي متناسب با آن تهيه و نگارش شود.



آيين نامه ها و شيوهنامه هاي موجود در دانشگاهها و دستگاههاي مرتبط بررسي و با نگاه کاربردي شدن و ضمانت اجرايي داشتن مرور و بازنگري
گردند.



آموزش مهارتهاي سواد اطالعاتي به دانشجويان به صورت مستمر صورت گيرد.



فرهنگ سازي در جهت کاهش مصاديق سرقت علمي در سطوح مختلف دانشگاهي ،ملي و فراملي صورت گيرد.



تفکر ارزشگذاري بر روي پژوهش هاي اصيل و غيرتکراري در ميان اساتيد و دانشجويان ايجاد شود.



انجمن ها و کارگروهها ي تخصصي در حوزه سرقت علمي و اخالق پژوهش ايجاد شود.



آموزش و آگاهي رساني در خصوص نرم افزارهاي تشخيص سرقت علمي صورت گيرد.



نرمافزارهاي همانندياب با تکيه بر محتواي علمي توليد شده در جهان و در زبانهاي مختلف تهيه و توليد گردد.

