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Objective: Plagiarism is copying words, texts, images, and the 

like, and using the thoughts of others as one's own. The purpose of 

this study is to determine the extent of various factors on the 

tendency to plagiarism among Ph.D. students of Bu-Ali University.  

Method: The method of the present research is applied in terms of 

purpose and descriptive in terms of data collection method. The 

statistical population of this study consists of all Ph.D. students of 

Bu-Ali University. The total number of students at Bu-Ali 

University is approximately equal to 832 students, which 

according to Cochran's formula; the sample size was equal to 263 

people. Five questionnaires were used to collect data. The 

reliability of these questionnaires through Cronbach's alpha was 

equal to 0.948, 0.955, 0.968, 986, and 0.975 respectively. In order 

to analyze the data and test the research hypotheses, structural 

equation modeling in Warp PLS 7 software was used.  
Findings: The results of data analysis showed that the variables of 

perception of plagiarism, attitude to plagiarism and personal 

harassment have a negative and significant effect on the rate of 

plagiarism of students. In addition, the variable of academic 

jurisprudence has a positive and significant effect on the rate of 

plagiarism of students. 

Conclusion: Students' knowledge, understanding and awareness of 

plagiarism and its examples, policies and legal punishment are at a 

low level. That the officials and administrators of the universities 

take the necessary measures in order to make the students more 

aware and familiar with the consequences of this work and reduce 

plagiarism by holding courses. 
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پنداری های شخصیتی و محقنگرش به سرقت علمی، ارزش درک سرقت علمی، تأثیربررسی 

 سیناتحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی
 

 |3اکبر خاصهعلی |2آذین حمیدی |1*فرامرز سهیلی

 29/3/1400: ریخ پذیرشتا 20/3/1400تاریخ ویرایش: 01/12/1399:تاریخ دریافت

 دهیچک
همدان  سینایلدانشگاه بوع یدکتر انیدانشجو لیعوامل مختلف بر تما زانیم نیی: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعهدف

 خود است. شهیوان اندبه عن گرانید یهاشهیو استفاده از اند ریکردن کلمات، متون، تصاو یاز کپ اعم از  یبه سرقت علم

پژوهش  نیا یاراست. جامعه آم یشیمایها پداده یو از نظر روش گردآور یکاربرد : پژوهش حاضر، از نظر هدفروش

دست نفر به 263ا بکه براساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر  دهندیم لیتشک سینایدانشگاه بوعل یدکتر انیرا دانشجو

برابر با  بیکرونباخ به ترت یآلفا قیا از طرهشنامهپرس نیا ییایشد. پا دهها از پنج پرسشنامه استفاداده یآمد. جهت گردآور

پژوهش، از  یهاهیها و آزمون فرضداده لیو تحل هیمنظور تجزدست آمد. بهبه 975/0و  986/0، 968/0، 955/0، 948/0

 .دیاستفاده گرد 7ال اس  یافزار وارپ پدر نرم یمعادالت ساختار یابیمدل

 یهاو ارزش ینگرش به سرقت علم ،یمدرک سرقت عل یرهایها نشان داد که متغداده لیو تحل هیتجز جی: نتاهاافتهی

 زانیبر م یلیتحص یپندارمحق ریمتغ ن،یدارند. همچن یداراو معن یمنف ریتأث انیدانشجو یسرقت علم زانیبر م ،یشخص

 دارد. یدارامثبت و معن ریتأث انیدانشجو یسرقت علم

و مجازات  هااستیآن، س قیو مصاد یاز سرقت علم انیدانشجو یدانش، درک و آگاهکه  رسدینظر م : بهیریگجهینت

 ییو آشنا یسازآگاه یها در راستادانشگاه رانیقرار دارد که الزم است مسئوالن و مد ینییدر سطح پا نهیزم نیدر ا یقانون

سرقت  زانیم یآموزش یهاها و کارگاهدوره یانجام دهند و با برگزار راکار اقدامات الزم  نیو عواقب ا انیدانشجو شتریب

 را کاهش دهند. یعلم

 یهایاز بدرفتار یکی به عنوان یسینوهیسا یسازاست که به دنبال مفهوم یفیک کردیپژوهش با رو نینخست نیا: اصالت

 است. یدانشگاه

 .همدان، نایسیدانشگاه بوعل، یتیشخص یهاارزش  علمی، یبدرفتار  ،اخالق پژوهش  ،یسرقت علم: هادواژهیکل

ه سرقت بنگرش  درک سرقت علمی، تأثیربررسی (. 1400) اکبرعلی، خاصهو  ،آذین حمیدی؛، فرامرز ؛سهیلی: استناد

ه ن دانشجویان دکتری دانشگاپنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بیهای شخصیتی و محقعلمی، ارزش

 DOI: 10.22059/JLIB.2022.331852.1571 .1-20(، 2)55، یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق. سینابوعلی
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 مقدمه. 1

موظف است تا واجد  پژوهشگری هر که هایی هستندواژه علمی اخالق رعایت و 1علمی صداقت

 هاییبه نوآوری دستیابی توفیق داردبرمی گام آن در که علمی عرصه در باشد و آن هایویژگی

 عرضه جهانیان به ثبت و خود نام به آن، مربوط به حقوق تمام رعایت با را آنها بتواند که داشته باشد

 یا آگاهانه پژوهشگر را که دارد وجود اصولی و صحیح مسیر این در موانعی کند. با این وجود،

است  2بالها، سرقت علمی این ینمهمتر از . یکیکندمی دچار خم پیچ و پر بالهایی دام به ناآگاهانه

های های علمی در عرصههای جدی و شایع محیطسرقت علمی یکی از آسیب (.1390)بطحائی، 

ای جدید نیست و همزمان با دهد که این آفت علمی پدیدهها نشان میآموزش و پژوهش است. بررسی

)وفات در  3مارتیلیسی که برای اولین بار مارکوس والریوس به طورنوشتن کلمات آغاز شده است، 

سال قبل از میالد مسیح( آن را به عنوان سرقت اندیشه فکری بدون ذکر منبع آن تعریف کرده  103

میان  این در(. 1391راد، ؛ نقل در: فعلی، بیگلری و پزشکی2010، 4است )شیرازی، جعفری و معظم

 یا و ناآگاهی چون دالیلی به گاه کشور جامعه علمی اقشار ینمهمتریکی از  عنوان به دانشجویان

 دانشجویان به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به دالیل شوند.می عمل این ناتوانی مرتکب

 درباره آگاهی و دانش نداشتن آنها ینمهمتر یکی از که زنندمی علمی سرقت دست به متعددی

 (.1391راد، علمی است )فعلی، بیگلری و پزشکی سرقت

های دانشگاه بیشترتوسعه و با توجه به نیاز و گسترش توسعه فرهنگ علمی کشور، گسترش 

افزایش  ،نویسیعلمی، تب باالی مقالهتحقیقاتی و نور، گسترش مراکز غیرانتفاعی و دولتی نظیر پیام

نداشتن قوانین  مهمترهای دانشجویان و از همه حجم کار استادان و نداشتن وقت کافی برای کنترل نوشته

. بیشتر شودمیهایی مشخص منسجم در این زمینه، اهمیت انجام یافتن چنین پژوهشمدون و 

و نویسندگان عوامل  شودمیآموزان در امتحانات مربوط انجام شده در ایران به تقلب دانش هایپژوهش

به مسئله سرقت علمی ما ا ؛انددر امتحانات را بررسی کرده نآموزادانشو مؤثر بر تقلب دانشجویان 

_______________________________________________________________ 
1 Academic integrity 
2 Plagiarism 
3 Marcus Valerius Martialis 
4 Shirazi, Jafarey & Moazam 
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ی، )زمان داردو تحقیقات بیشتر توجه نشده است و این امر نیاز به توجه جدی  آنچنان که باید و شاید

 . (1392عظیمی و سلیمانی، 

عدم تمایل به شکست، بیش از حد شلوغ بودن، عدم درک مطلب و تمایل به عوامل مختلفی مانند 

 فرهنگی و اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، (، عوامل پرورشی،2015، 1افتخار والدین )بالبئونا و المال

علمی  سرقتبر ارتکاب دانشجویان به ( 1393جمشیدی بروجنی، سعیدی و حیدری، آموزشی )

مولد آن را  آن باید تا حد ممکن علل و عوامل و افزایش و برای پیشگیری از بروزگذار است تأثیر

 2بانیستر و اشورثست دانشجویان از سرقت علمی است. . یکی از این عوامل، درک نادرشناخت

چشمگیری به  به طورتواند ( معتقدند که درک دیدگاه دانشجو در مورد سرقت علمی می1997)

، 3و تایسون دانشگاهیان در تالش برای برقراری ارتباط هنجارهای مناسب کمك کند )نقل در: گلیفر

شتند. جمشیدی پایین دانشجویان از سرقت علمی تأکید دا( بر درک 2018) 4(. پرمینا و سانتوزا2010

 علمی سرقت مصادیق با دانشجویان میزان آشنایی که دادند نشان( 1393بروجنی، سعیدی و حیدری )

رو، درک دیدگاه دانشجویان در مورد سرقت ادبی، به منظور تدوین از این است. در سطح متوسط

دانشگاهی و در نتیجه جلوگیری از سرقت علمی، مفید خواهد های موفق برای ارتقای صداقت راهبرد

( در پژوهشی نشان دادند که بین صداقت دانشگاهی و درک دانشجویان 1993) 5کب و تروینوبود. مك

( 1997) 6داری وجود دارد. یك مطالعه دیگر توسط رویگامعن ۀهای بنیادی دانشگاه رابطاز سیاست

های واضح سرقت علمی را توانند نمونهنشجویان در مطالعه خود نمینشان داد که بیش از نیمی از دا

های مربوط به آن آگاهی تشخیص دهند، زیرا دانش کمی نسبت به سرقت علمی دارند و از سیاست

کمتر از نیمی از کل ( بیان کردند که 1398و همکاران ) نظری هرموشی(. 2018، 7ندارند )کولال

به اندازه دارند و از هر پنج نوع سرقت علمی  یدانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان درک درست

( در پژوهشی نشان داد که دانشجویان درک 2004) 8دنیس کافی با موضوع سرقت علمی آشنا نیستند.

_______________________________________________________________ 
1 Balbuena & Lamela 
2 Bannister & Ashworth 
3 Gullifer & Tyson 
4 Permana & Santosa 
5 McCabe & Trevino 
6 Roig 
7 Colella 
8 Dennis 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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رسد درک و فهم روشنی از تعریف سرقت علمی و مفاهیم دربرگیرنده آن ندارند. بنابراین، به نظر می

 تواند میزان سرقت علمی را کاهش دهد.صحیح دانشجویان از سرقت علمی امری ضروری است و می

پنداری دهند، محقان اجازه سرقت علمی را مییکی دیگر از عواملی که دانشجویان به خودش

ها و خالی ماندن صندلی بعضی از در حال حاضر، با توجه به افزایش شهریه دانشگاهتحصیلی است. 

مهمی  ۀلئها مسها و روند نزولی تعداد دانشجویان، راضی نگه داشتن دانشجویان برای دانشگاهدانشگاه

شده  آنها در میان 1پنداری، باعث به اوج رسیدن فاجعه محقهمسئلاست. پی بردن دانشجویان به این 

 آنها العمل آنچنانی در قبال رفتارکنند هرکاری که بکنند دانشگاه عکساست و دانشجویان احساس می

)مهبد و  شودمی آنها رفتارهایی مانند سرقت علمی در میانسوءدهد و این امر باعث از خود نشان نمی

پنداری تحصیلی را به عنوان عدم قبول مسئولیت برای ( محق2013) 2کالرک(. 1396فوالدچنگ، 

گیری در قبال شکست نتایج، داشتن ذهن مصرف کننده، احساس مدیون بودن نظام آموزشی و بهانه

پنداری تحصیلی به عنوان یك عامل خطر در میان دانشجویان، بسیار جای محقتعریف کرده است. 

پنداری ( بر افزایش محق2017) 4لمکه، مارکس و داندز(. 2019و همکاران،  3بحث دارد )فروت

پنداری ( نشان دادند که محق1396مهبد و فوالدچنگ ) تحصیلی در بین دانشجویان تأکید دارند.

 .دارد تأثیرسرقت علمی است(  آنها تحصیلی بر رفتار غیرمولد تحصیلی )که یکی از

 درگیری تحصیلی، پنداریمحق افزایش عنوان کردند که با (1397االسالمی )شیرزادی و شیخ

پندارانه یابد. دانشجویان با اذهان محقمی افزایش گریزی تحصیلیآداب این طریق، و از یافته کاهش

ای در کالس درس اقدام نمایند، زیرا این دانشجویان خود این قابلیت را دارند که به رفتارهای غیرحرفه

پندارانه در دانند. دانشجویان با باورهای محقهای ویژه به هر طریق ممکن میپاداشرا مستحق دریافت 

های آموزشی انتظارات غیرمنطقی از نحوه برخورد کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده دارند محیط

و  7شدهپنداری تحصیلی شامل دو بعد مسئولیت بیرونی(. محق2016، 6؛ نپ2013، 5)کوپ و فینی

 (.2018کولال،  :نقل در؛ 2009، 9است )چونینگ و کمبل 8رات حق به جانبیانتظا

_______________________________________________________________ 
1 Entitlement 
2 Clark 
3 Fromuth 
4 Lemke, Marx & Dundes 
5 Kopp & Finney 
6 Knepp 
7 Externalized Responsibility 
8 Entitled Expectations 
9 Chowning & Campbell 
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( نشان 1394عابدینی )یکی دیگر از عوامل سرقت علمی نوع نگرش دانشجویان به این پدیده است. 

و همکاران  1رایان داری وجود دارد.ارابطه معن رفتار علمیسوءداد که بین نگرش به سرقت علمی و 

 ( در پژوهشی نشان دادند که درک دانشجویان نسبت به سرقت علمی خیلی پایین است و نگرش2009)

تر دهد که نگرش دانشجویان زرنگها نشان میگیرانه نبود. بررسینسبت به سرقت علمی سخت آنها

سرقت علمی ( نسبت به 2010، 3ارتا و گاکمنوگلونگرتر )و آینده( 2009و همکاران،  2)کول

. های شخصیتی دانشجویان استیکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرقت علمی ارزش تر است.گیرانهسخت

( در پژوهشی نشان دادند که بین وجدان کاری و توافق صفات با میزان سرقت 2016و همکاران ) 4ویلکز

ن کاری باالیی دارند و داری وجود دارد. به بیان دیگر، دانشجویانی که وجدااعلمی رابطه منفی و معن

و  5گرینبرگردهند. دلسوز هستند و احساس همکاری و تعاون باالیی دارند کمتر سرقت علمی انجام می

تری نسبت به سرقت علمی گیرانه( دریافتند دانشجویانی که از نظر دارای نگرش سخت2008همکاران )

 تر خواهند بود. هستند، موفق

( به بررسی میزان آگاهی پژوهشگران دربارۀ 2021و همکاران ) 6در یك پژوهش پیمایشی، مصطوفا

ی پژوهش هاابزارهای کشف سرقت علمی بر جلوگیری از بروز آن پرداختند. یافته تأثیرسرقت علمی و 

نرم افزارهای کشف سرقت علمی در بین  تأثیرآنان نشان داد که سطح آگاهی از سرقت علمی و 

ود سه چهارم پاسخگویان دربارۀ ابزارها و نرم افزارهای ضدسرقت . حدستپژوهشگران، عموماً باال

ی خود استفاده هاعلمی آگاهی داشتند و بیش از نیمی از پژوهشگران از این ابزارها برای ارزیابی پژوهش

 تأثیرکردند. همچنین نتایج نشان داد که آگاهی از سرقت علمی و نرم افزارهای ضدسرقت علمی می

 ار پژوهشگران در جلوگیری از سرقت علمی داشته است.معناداری بر رفت

( در یك پژوهشی پیمایشی، ارتباط بین دو عامل فردی و وضعی را در 2021و همکاران ) 7دولیما

تجربۀ »و همچنین « میزان آگاهی از سرقت علمی» سرقت علمی بررسی کردند. نتایج نشان داد که

سال »گذارند؛ در حالی که بین می« سرقت علمی»بر معناداری  تأثیر« در زندگی تحصیلی هاسختی

ارتباط معناداری وجود ندارد. عالوه بر این، افرادی که درک باالتری از « سرقت علمی»و « تحصیل

_______________________________________________________________ 
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عواقب سرقت علمی دارند احتمال کمتری برای مرتکب شدن آن دارند. همچنین دانشجویانی که 

آنان بیشتر است که مرتکب سایر انواع تخلفات و شوند این احتمال در مرتکب سرقت علمی می

 رفتارهای علمی نیز شوند.سوء

ی ها( در یك پژوهش کمّی، اقدام به واکاوی میزان آگاهی رزیدنت2021و همکاران ) 1خان

ی سواد کتابخانه ای در هاپزشکی در پیشاور پاکستان از سرقت علمی نمودند تا اثربخشی برنامه

نسبت به مفهوم سرقت  های را مشخص نمایند. نتایج نشان داد که گرچه رزیدنتجلوگیری از سرقت علم

علمی آگاهی دارند، تعاریف شان از این اصطالح متنوع است. گرچه دانش پاسخگویان پیرامون شیوه 

ی سرقت علمی چندان زیاد نیست، هاضدسرقت علمی، و جریمه های خاصمشیی استنادی، خطهانامه

ی ضد سرقت علمی هامشیکنند و از اجرای خطعلمی را یك عمل غیراخالقی تلقی میسرقت  آنها اما

در پیشگیری از  آنها ی سواد کتابخانه ای و نقشهاکنند. همچنین، پاسخگویان با فعالیتپشتیبانی می

 سرقت علمی آشنا نبودند.

درک معلمان پیش از  مطالعه ای پیمایشی اقدام به کنکاش پیرامون میزان( در 2021) 2رومانوفسکی

خدمت دربارۀ سرقت علمی و دالیل احتمالی انجام سرقت علمی پرداخت. نمونۀ آماری پژوهش وی 

ی عضو شورای همکاری خلیج فارس تشکیل هاخانم معلم پیش از خدمت در یکی از دانشگاه 128را 

عواملی  آنها می دارند.نشان داد که معلمان پیش از خدمت درک کاملی از سرقت عل هاداده بود. یافته

های ضعیف نوشتاری، کمبود زمان، و عدم آگاهی از جمله فقدان دانش دربارۀ منابع استنادی، مهارت

  دانند.دربارۀ فرایند پژوهش را جزو دالیل اصلی سرقت علمی می

( در پژوهشی نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی را نسبت به 2020) 3رودهیا، ویجیاتی و بخوری

درصد  66ها نشان داد که های علمی )دانشگاهی( مورد بررسی قرار دادند. یافتهت علمی در نوشتهسرق

)نه مثبت و نه منفی( نسبت به سرقت علمی دارند. این بدان  ایطرفانهنفر( از دانشجویان نگرش بی 57)

قابل تحمل  آنها اما این اقدام برای ؛دانستند سرقت علمی یك عمل نادرست استمی آنها معناست که

نفر( از دانشجویان نسبت به سرقت علمی نگرش منفی دارند، به این  28) درصد 33است. با این حال، 

نفر( از دانشجویان نسبت  1) درصد 1توانند سرقت علمی را تحمل کنند. در مقابل، فقط نمی آنها که امعن

_______________________________________________________________ 
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کنند سرقت علمی یك عمل نادرست فکر نمی آنها که ابه سرقت علمی نگرش مثبتی دارند، به این معن

 است.

، 1ی اندکی به بررسی وضعیت سرقت علمی در خاورمیانه پرداخته اند )رومانوفسکیهاپژوهش

های مختلف در داخل کشور دهد که در مطالعهپژوهش نشان می ۀپیشین (. همچنین، مرور2021

سرقت علمی مورد  دانشجویان نسبت به ( نگرش1391راد، ؛ فعلی، بیگلری و پزشکی1394)عابدینی، 

همچنین،  اما پژوهشی مبنی بر درک دانشجویان از سرقت علمی یافت نشد. ؛بررسی قرار گرفته است

  های شخصی و سرقت علمی نیز تاکنون در داخل کشور مورد ارزیابی قرار نگرفته است.رابطه بین ارزش

 به طورپنداری تحصیلی و سرقت علمی محق ( رابطه بین1384اما در پژوهش مهبد و فوالدچنگ )

در زمینه موضوع  انجام شده هایتعداد پژوهش که غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا

و موضوع سرقت علمی و عوامل مؤثر بر آن موضوعی بسیار مهم و ضروری  نسبتاً کم بوده این پژوهش

بنابراین، در پژوهش  .چنین پژوهشی مورد نیاز این حوزه باشدرسد انجام به نظر می بنابراین، .و ملی است

حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا میزان درک از سرقت علمی، نگرش به سرقت علمی، 

پنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه های شخصی و محقارزش

های زیر در این له پژوهش حاضر، فرضیهئتوجه به مطالب فوق و مس گذار است؟ باتأثیر سینابوعلی

  گیرد:مطالعه در معرض آزمون قرار می

 سیناافزایش درک سرقت علمی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی. 1

 گذار است.تأثیر

 سینادکتری دانشگاه بوعلی نوع نگرش به سرقت علمی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان. 2

 گذار است.تأثیر

سینا بوعلیپنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه محق. 3

 گذار است.تأثیر

سینا بوعلیهای شخصصیتی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه ارزش. 4

 گذار است.تأثیر

_______________________________________________________________ 
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 شناسی پژوهش روش. 2

ها هآوری دادو به لحاظ شیوه جمع استهای کاربردی این پژوهش به لحاظ هدف جز پژوهش

کلیه دانشجویان دکتری دانشگاه  را پژوهش این آماری است.جامعه پیمایشیهای جز پژوهش

نفر  832، برابر با 1399در سال  سینابوعلیکل دانشجویان دانشگاه  دهند. تعدادتشکیل می سینابوعلی

درصد و فاصلۀ اطمینان  95سطح اطمینان  با نفر 263حجم نمونه برابر با  فرمول کوکران براساس کهاست 

های مختلف آنالین، لینك آن به گروه به صورتبعد از طراحی پرسشنامه  دست آمد. صدم به 5

ه فرستاده شد و از دانشجویان خواسته شد که ب سینابوعلیدانشجویی در مقطع دکتری در دانشگاه 

های پرسشنامه پاسخ نفر از دانشجویان به سؤال 257های پرسشنامه با دقت پاسخ دهند. در نهایت، سؤال

 ها از پنج پرسشنامه زیر استفاده شد:دادند. در این پژوهش برای گردآوری داده

ای که در در زمینه سرقت علمی از پرسشنامه سینابوعلیجهت سنجش رفتار دانشجویان دکتری 

گویه  9کار رفته است، استفاده شد. این پرسشنامه شامل  ( به1395ضیائی و زمانی بهابادی )پژوهش 

)کامالً موافقم(  5)کامالً مخالفم( تا  1ای از درجه 5دهندگان براساس یك طیف لیکرتی است. که پاسخ

ستاندارد دهند. برای سنجش درک دانشجویان از سرقت علمی از پرسشنامه اهای آن پاسخ میبه سؤال

 ( استفاده شد.2018درک سرقت علمی کولال )

 7به سرقت علمی از مقیاس  سینابوعلیگیری نگرش دانشجویان دکتری همچنین، جهت اندازه

 سینابوعلیهای شخصی دانشجویان دکتری گیری ارزش( استفاده شد. جهت اندازه2018سؤالی کولال )

( نیز 2018فاده شد. این پرسشنامه در پژوهش کولال )( است2004های شخصی شوارتز )از مقیاس ارزش

از  سینابوعلیپنداری تحصیلی دانشجویان دکتری گیری محقکار رفته است. در نهایت، جهت اندازهه ب

 ی ذکر شدهها( استفاده شد. در همه پرسشنامه2009پنداری تحصیلی چونینگ و کمبل )مقیاس محق

بوده است. پایایی این پرسشنامه در  ها طیف لیکرت پنج ارزشیپرسشنامهی هابندی گویهدرجهنحوه 

و برای بعد حق به جانبی  81/0شده برابر با ( برای بعد مسئولیت بیرونی2009پژوهش چونینگ و کمبل )

( اعتبارسنجی شده است و 1397دست آمد. این پرسشنامه توسط مهبد و فوالدچنگ ) به 62/0برابر با 

 72/0و  81/0شده و حق به جانبی به ترتیب برابر با را در دو بعد مسئولیت بیرونی پایایی این پرسشنامه

 گزارش کردند. 

 نظر أخذ با پرسشنامه صوری این تعیین روایی منظور ها استاندارد هستند بهاز آنجا که پرسشنامه

 اصالح و بازنگری هاتربیتی و حقوق سؤال علوم وشناسی، علم اطالعات و دانشمتخصصان  از تعدادی
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 کرونباخ استفاده آلفای ضریب از پژوهش، در این نامهپرسش آزمون پایایی برای ،همچنینشدند. 

 گزارش شده است. 1مقدار پایایی پرسشنامه به تفکیك هر متغیر در جدول  شد.

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ. 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد سؤال متغیر

 955/0 15 تحصیلیپنداری محق

 968/0 7 نگرش به سرقت علمی

 986/0 56 های شخصیارزش

 975/0 12 درک سرقت علمی

 948/0 9 میزان سرقت علمی

 7/0ضریب آلفای کرونباخ برای هر پنج پرسشنامه از  شودمیمالحظه  1طور که در جدول همان

ی به صورت هاقبولی برخوردار هستند. پرسشنامهها از پایایی قابل شده است. بنابراین پرسشنامه تربزرگ

الکترونیکی در بین جامعه هدف توزیع گردید. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش و آزمون 

 استفاده شد. 71افزار وارپ پی ال اس نسخه یابی معادالت ساختاری در نرمهای پژوهش از مدلفرضیه

 هاتجزیه و تحلیل داده. 3

معیار، چولگی و های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل، میانگین، انحرافشاخصدر این قسمت 

و  12/4میانگین میزان سرقت علمی برابر با  2طبق جدول  .ارائه شده است 2کشیدگی در جدول 

رسد نظر می . بهاست 76/3تر از مقدار متوسط است. همچنین، میانگین درک سرقت علمی برابر با بزرگ

انب آنان ججویان از سرقت علمی و خطرات آن افزایش یابد تا میزان سرقت علمی از باید درک دانش

شده و  21/4پنداری تحصیلی است که مقدار آن برابر با کاهش یابد. یکی از دالیل سرقت علمی محق

( و مقدار -2 ,+ 2تر از مقدار متوسط است. همچنین، با توجه به اینکه مقدار چولگی در بازه )بزرگ

 توان گفت توزیع متغیرها نرمال است.( قرار دارند می-3 ,+ 3دگی در بازه )کشی
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 پژوهش متغیرهای معیار، چولگی و کشیدگی انحراف میانگین، .2جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 -63/0 -80/0 83/0 21/4 پنداری تحصیلیمحق

 -88/0 -74/0 29/1 81/3 نگرش به سرقت علمی

 -43/0 -77/0 80/0 15/4 های شخصیارزش

 -98/0 -60/0 22/1 76/3 درک از سرقت علمی

 64/0 -75/0 99/0 12/4 میزان سرقت علمی

 های پژوهشآزمون فرضیه. 4

افزار یابی معادالت ساختاری در نرم، از مدلهای پژوهشجهت برازش مدل و آزمون فرضیه

ادالت های برازندگی مدل معاز شاخص پژوهشبه منظور برازش مدل  .استفاده شد وارپ پی ال اس

 گونه برآورد شده است: ها بدینساختاری استفاده به عمل آمد که براساس آن، شاخص

 ارزیابی مدل ساختاری

دهد که عبارتند از: افزار وارپ پی ال اس چهار شاخص را برای برازندگی مدل ارائه مینرم

. مقادیر 4و متوسط عامل تورم واریانس 3، ضریب تعیین تعدیل شده2ضریب تعیین، 1متوسط ضریب مسیر

داری برای متوسط اسطح معن شودمیمالحظه  3جدول  طبق ارائه شده است. 3ها در جدول این شاخص

. استتر کوچك 001/0شده و از  0001/0ضریب مسیر، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

تر شده است که نشان دهنده کوچك 3/3شده و از  35/2عامل تورم واریانس برابر با  همچنین متوسط

 برازش خوب مدل است.

 های برازندگی مدل پژوهششاخص. 3جدول 
 نتیجه مقدار قابل قبول داریاسطح معن مقدار محاسبه شده معیار

 تأیید داریاسطح معن < 001/0 0001/0 248/0 متوسط ضریب مسیر

 تأیید داریاسطح معن < 001/0 0001/0 906/0 ضریب تعیینمتوسط 

_______________________________________________________________ 
1 Average Path Coefficient (APC) 
2 Average R-Squared (ARS) 
3 Average adjusted R-squared (AARS) 
4 Average Block VIF (AVIF) 
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 تأیید داریاسطح معن < 001/0 0001/0 905/0 متوسط ضریب تعیین تعدیل شده

 تأیید 51کمتر از  - 42/4 متوسط عامل تورم واریانس

 بین مدلارزیابی قدرت پیش

ده ( استفا2Qبین )پیش( و ضریب 2Rبین مدل از معیار ضریب تعیین )برای بررسی قدرت پیش

 ارائه شده است. 4. مقادیر محاسبه شده برای این دو معیار در جدول شودمی

 بین مدل پژوهشارزیابی قدرت پیش .4جدول 

 میزان سرقت علمی متغیر

 906/0 ضریب تعیین

 907/0 بینضریب پیش
 

ور مدل مذک بنابراینضرایب در حد مطلوب هستند،  شودمیمشاهده  4طور که در جدول همان

خوبی برازش  هتوان گفت که مدل پژوهش ببین الزم برخوردار است. بنابراین، میاز ظرفیت و توان پیش

ی را های مورد نظر، کیفیت مدل مفهومگیرد. در واقع شاخصشده است، پس مورد تأیید قرار می

ا در آزمون نتایج تحلیل ساختاری رتوان بعد از تأیید مدل می، روکنند. از اینمطلوب ارزیابی می

 پرداخت.  آنها ها استفاده کرد و به تفسیرفرضیه
 

 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه

 دهند. ن میرا نشا پژوهشو روابط ساختاری بین متغیرهای مدل  پژوهش هاییهآزمون فرض نتایج 1شکل 

_______________________________________________________________ 
 آل خواهد بود.کمتر باشد ایده 3/3کمتر باشد قابل قبول است و اگر از  5اگر مقدار متوسط عامل تورم واریانس از . 1
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 نتایج کلی برآورد الگوی معادالت ساختاری پژوهش . 1شکل 

گزارش شده است. معیار  5های پژوهش در جدول یهآزمون فرض ، خالصه نتایج1براساس شکل 

ای داری است. اگر مقدار آماره تی مربوط به فرضیهاهای پژوهش، آماره تی و سطح معنرد یا تأیید فرضیه

باشد،  05/0داری مربوط به آن کمتر از ا( قرار داشته باشد و یا سطح معن-96/1 , 96/1خارج از بازه )

 گیرد. آن فرضیه در سطح خطای پنج درصد مورد تأیید قرار می

درک سرقت علمی بر میزان سرقت علمی در  تأثیرتفسیر فرضیه اول پژوهش مبنی بر 

 :سینابین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

درک سرقت علمی بر میزان سرقت علمی در بین ، شودمیمالحظه  5طور که در جدول همان

داری مربوط به این رابطه از ازیرا سطح معنداری دارد. امعن تأثیر سینادانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

. بنابراین فرضیه اول پژوهش در استو منفی  -22/0 برابر ضریب مسیرتر شده است. کوچك 05/0

سرقت علمی  سطح خطای پنج درصد مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، دانشجویانی که درک بهتری از

شوند. به بیان دیگر، هر چقدر درک دانشجویان از سرقت علمی دارند کمتر مرتکب سرقت علمی می

 یابد.کاهش می آنها افزایش یابد میزان سرقت علمی

نگرش به سرقت علمی بر میزان سرقت علمی  تأثیرتفسیر فرضیه دوم پژوهش مبنی بر 

 :سینادر بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

نگرش به سرقت علمی بر میزان سرقت علمی در بین ، 5براساس اطالعات ارائه شده در جدول 

داری مربوط به این رابطه از ازیرا سطح معنداری دارد. امعن تأثیر سینادانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی
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. بنابراین فرضیه دوم پژوهش در استو منفی  -18/0 برابر ضریب مسیرتر شده است. کوچك 05/0

، دانشجویانی که نگرش منطقی و مثبتی به بنابراینسطح خطای پنج درصد مورد تأیید قرار گرفت. 

شوند. به عبارت دیگر، هر چقدر نگرش دانشجویان سرقت علمی دارند کمتر مرتکب سرقت علمی می

 یابد.کاهش می آنها یتر باشد میزان سرقت علمتر و منطقینسبت به سرقت علمی مثبت

پنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی محق تأثیرتفسیر فرضیه سوم پژوهش مبنی بر 

 :سینادر بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

پنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین محق، شودمیمشاهده  5طور که در جدول همان

داری مربوط به این رابطه از ازیرا سطح معنداری دارد. امعن تأثیر سینادانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

. بنابراین فرضیه سوم پژوهش در استو مثبت  26/0 برابر ضریب مسیرتر شده است. کوچك 05/0

دانند معموالً ، دانشجویانی که خود را محق میبنابراینسطح خطای پنج درصد مورد تأیید قرار گرفت. 

 شوند.ان بیشتر دچار سرقت علمی مینسبت به بقیه دانشجوی

های شخصی بر میزان سرقت علمی در ارزش تأثیرتفسیر فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر 

 :سینابین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

های شخصی بر میزان سرقت علمی در بین ارزش، 5براساس اطالعات ارائه شده در جدول 

داری مربوط به این رابطه از ازیرا سطح معنداری دارد. امعن تأثیر سینادانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش در استو منفی  -33/0 برابر ضریب مسیرتر شده است. کوچك 05/0

ها اعتقاد دارند و ، دانشجویانی که به ارزشبنابراینسطح خطای پنج درصد مورد تأیید قرار گرفت. 

 شوند. مهم است کمتر مرتکب سرقت علمی می آنها های شخصی برایو ارزشپایبند هستند 

 .ارائه شده است 5های پژوهش در جدول در پایان، خالصه نتایج آزمون فرضیه

 های پژوهشخالصه نتایج آزمون فرضیه. 5جدول 
 نتیجه اریادسطح معن آماره تی ضریب مسیر مسیر فرضیه

 تأیید 001/0 -679/3 -22/0 میزان سرقت علمی ←درک سرقت علمی  1

 تأیید 001/0 -960/2 -18/0 میزان سرقت علمی ←نگرش به سرقت علمی  2

 تأیید 001/0 -679/5 -33/0 میزان سرقت علمی ←های شخصی ارزش 3

 تأیید 001/0 31/4 26/0 میزان سرقت علمی ←پنداری تحصیلی محق 4
 



 
 1400، 2، شماره 55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

14 

 گیریبحث و نتیجه. 5

جویان درک از سرقت علمی بر میزان سرقت علمی در بین دانشهای این پژوهش، یافتهبراساس 

انشجویان نسبت دداری دارد. میانگین درک از سرقت علمی امنفی و معن تأثیر سینادکتری دانشگاه بوعلی

 نشان دهنده تری قرار داشت که اینویژه میزان سرقت علمی آنان در سطح پایین به سایر متغیرها به

نشجویان کمبود دانش و آگاهی دانشجویان در زمینه سرقت علمی است و اینکه دانشجویان )حتی دا

ستفاده های ناصحیحی برای ذکر منابع اکنند و از روشمقطع دکتری( این پدیده را جدی درک نمی

یق صادمتوان گفت که هر چقدر درک و آگاهی دانشجویان از ها میدر تبیین این یافتهکردند. می

ر ارتکاب شوند. بعضی اوقات دانشجویان دسرقت علمی بیشتر باشد آنان کمتر مرتکب سرقت علمی می

 سرقت علمی تقصیری ندارند. 

آگاهی از سرقت علمی برای گریز از دروغگوییِ فکری، ایجاد یکپارچگی تحصیلی، و تضمین 

دانشجویان از وجود  رسدبه نظر می (.2021ضروری است )خان و همکاران،  هاکیفیت پژوهش

از محتوای این  آنها های دانشگاه در زمینه سرقت علمی آگاه هستند، اما تعداد بسیاری ازسیاست

شوند، اطالع و ناآگاه بودند. بعضی از دانشجویان ناآگاهانه مرتکب سرقت علمی میها بیسیاست

ضی از موارد اساتید کارهای ای دیگر از نحوه نوشتن گزارش کار خود درک کافی ندارند. در بععده

کنند، در چنین شرایطی دانشجویان خواهند و برای انجام کارها مهلت تعیین میزیادی را از دانشجو می

تر به هدف خود برسند مرتکب سرقت به علت عدم درک صحیح از سرقت علمی، برای اینکه سریع

 سارالوسکین(، 2004(، دنیس )1398و همکاران ) نظری هرموشیهای شوند. این یافته با یافتهعلمی می

( کامالً 2018و کولال )( 2018پرمینا و سانتوزا )(، 2014و همکاران ) 2ارچ، (2014) 1استابینگیس و

نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در درک و آگاهی دانشجویان از  آنها دارد. زیراهمخوانی 

عنوان کرد که دانشجویان درک و فهم روشنی ( 2004سرقت علمی در سطح پایینی قرار دارد. دنیس )

ه از لحاظ ( نشان دادند ک2018از تعریف سرقت علمی و مفاهیم دربرگیرنده آن ندارند. پرمینا و سانتوزا )

 اند. چسپاندن درک کرده -علمی، دانشجویان سرقت علمی را به عنوان کپی کردن

تری نسبت به سرقت گیرانهها نشان داد دانشجویانی که نگرش سختنتایج تجزیه و تحلیل داده

توان گفت که دانشجویانی که شوند. در تبیین این یافته میعلمی دارند کمتر مرتکب سرقت علمی می

گذارند و به این قانون عمل احترام میمؤلف ت به سرقت علمی دارند به قوانین حقرشی منفی نسبنگ

_______________________________________________________________ 
1 Sarlauskiene & Stabingis 
2 Ehrich 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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توانند سرقت علمی را تحمل کنند و آن را یك عمل نادرست کنند. این گروه از دانشجویان نمیمی

رقت دانند. دانشجویانی که نسبت به سرقت علمی نگرش منفی دارند دانشجویانی هستند که از سمی

سرقت ادبی شده باشد، استرس و دلهره  آنها علمی آگاهی کامل دارند و هنگام ارائه تکالیف از اینکه در

 آنها دارند. این دانشجویان معتقدند که سرقت علمی باید به همه دانشجویان آموزش داده شود و از نظر

دانشجویانی  آنها از دیدگاه های آشنایی با مصادیق سرقت علمی شرکت بکنند.دانشجویان باید در دوره

بالفاصله باید  باریننخستکنند، به محض مشاهده برای که در کارهای خود از سرقت علمی استفاده می

هایشان مرتکب سرقت علمی اخطار داده شود. این دانشجویان احتماالً اگر دوستان و همکالسی آنها به

، چنین افرادی سرقت بنابراین کنند.را گزارش می آنها دهند و کارشده باشند حتما به اساتید خبر می

مگر اینکه این عمل  ،شوندعلمی را یك عمل ناصحیح دانسته و به احتمال خیلی زیاد مرتکب آن نمی

ارتا و  (،1397امینی و همکاران )های ها با یافتهرا از روی ناآگاهی انجام داده باشند. این بخش از یافته

بین نیز نشان دادند که  آنها همخوانی دارد. زیرا (2010واک و همکاران )پاپا، (2010گاکمنوگلو )

 داری وجود دارد. ا، همبستگی معنرفتار علمیسوءو  به سرقت علمی نگرش

پنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان ها نشان داد که محقهمچنین یافته

، (1384مهبد و فوالدچنگ )های داری دارد. این یافته با یافتهامثبت و معن تأثیر سینادکتری دانشگاه بوعلی

های نیز در پژوهش آنها همخوانی دارد. (2019فروت و همکاران )( و 1397االسالمی )شیرزادی و شیخ

پنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین ای که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که محقجداگانه

( نشان داد که حق تحصیل با پیامدهای منفی 2014و همکاران ) 1واسیلیسکیگذار است. تأثیردانشجویان 

توان گفت ها میاز جمله افزایش مشارکت در رفتار اخالقی دانشگاهی همراه است. در تبیین این یافته

دانند. دانشجویانی که حق به جانب هستند شانس را به عنوان یك عامل مفید در موفقیت علمی می

درس بدهد نه گیرد که تقادی به حضور در کالس درس ندارند و بر این باورند که استاد حقوق میاع

 کار در زیاد تالش برای انگیزهایکنند و راحتی غیبت می کار بخواهد. به آنها اینکه سؤال بپرسد و از

مسئولیت عدم موفقیت  دهند.می انجام را آن گروه دیگر معتقدند که اعضای چون ندارند گروهی

 دانشگاهزیرا بر این باورند که  ؛اندازندگیرند و آن را گردن استاد و دانشگاه میعهده نمیخود را بر

مسئولیت خود نکرده است و استاد خوب درس نداده است.  فراهم آنها موفقیت برای رامورد نیاز  منابع

 آنها به اندتحویل داده که تکلیفی برای نباید هرگزگذارند و بر این باورند که را برعهده دیگران می

_______________________________________________________________ 
1 Wasieleski 
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نمره داده شود. این  آنها شان بهاند و باید بیشتر از حقتالشی کردهباالخره  نمره پایین داده شوند چون

 را او نمره باید استادان باشد، نزدیك باالترین نمرۀ به آنها نمرۀ گروه از دانشجویان معتقدند که اگر

آیند. این افراد خود را محصولی از محیط و معموالً برای سرگرمی به دانشگاه می ببرند نمودار روی

مقصر نیستند و  آنها بنابراین، معتقدند که اگر در یك کالس ضعیف عمل کنند، .دانندشان میاطراف

افرادی به چنین پردازند. در نهایت، این افراد بر این باورند که لیاقت نمره قبولی را دارند زیرا شهریه می

  خودی خود مستعد تخلف و سرقت علمی هستند.

های شخصی بر میزان سرقت علمی در بین ها نشان داد که ارزشنتایج تجزیه و تحلیل داده

 گفت توانمی یافته تبیین این داری دارد. درامنفی و معن تأثیر سینادانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

 رفتارهایش گزینش در او انتخاب تعیین کننده نوع که هستند قوی قدرآن فرد های شخصیارزش

 و کنند تنظیم و دهیسازمان را خود هایخواسته و نیازها افراد شوندمی ها باعثارزش زیرا است؛

 را او فرد پایبندی در هاارزش به ببرند. اعتقاد کار به موقعیت در حل دوگانگی و گیریدر تصمیم

 کلی به طور. شودمی آنها انجام برای مانعی و کندمی ناپسند توجیه رفتار و بد اعمال انجام در

زاده، شوند )سلطانیمی جامعه اجتماعی در از انحرافات جلوگیری باعث افراد زندگی در هاارزش

های شخصی باالیی برخوردارند و به ، دانشجویانی که از ارزشبنابراین(. 1397اکبری، لطیفی و افیونی

گذارند. بر مسائل معنوی ها برای همه احترام میها پایبندند کسانی هستند که به برابری فرصتارزشاین 

گذارند. زندگی بیشتر از مسائل مادی تأکید دارند. به نظم اجتماعی و ثبات در جامعه احترام می

رام قائلند و به هدفمندی دارند. در انجام کارها دارای حسن نیت و رفتار خوب هستند. برای خود احت

دار هستند. پیچیدگی زندگی کنند و خویشتنهای خود اعتقاد دارند. در برابر وسوسه مقاومت میارزش

اند و اهل اعتراض و فرار از مسئولیت نیستند. اعتماد به نفس باالیی دارند و خودکفا را درک کرده

د و به دوستان و سایر اعضای گروه کوش هستنکنند. سختهستند. از افراط در احساس و عمل پرهیز می

برند، به دین و فکر، وظیفه شناس و صادق هستند. از زندگی لذت میوفادارند. این افراد معموالً روشن

ایمان اعتقاد دارند و قابل اعتماد هستند. غالباً افرادی کنجکاو هستند و دوست دارند کارها را مرتب و 

، چنین افرادی معموالً دوست ندارند مرتکب در نتیجهابند. تمیز انجام دهند و به هدف خود دست ی

های ویلکز کنند. این یافته با یافتهخالف شوند و از سرقت علمی و یا هر نوع کار غیراخالقی پرهیز می

( نیز نشان دادند که بین وجدان کاری و 2016( همخوانی دارد. ویلکز و همکاران )2016و همکاران )

داری وجود دارد. به بیان دیگر، دانشجویانی که ان سرقت علمی رابطه منفی و معنتوافق صفات با میزا
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وجدان کاری باالیی دارند و دلسوز هستند و احساس همکاری و تعاون باالیی دارند کمتر سرقت علمی 

گیری از سرقت علمی از های شخصی در بین دانشجویان جهت پیشدهند. بنابراین، ارزشانجام می

ی پیشین نشان داده اند که سرقت هااز اهمیت باالیی برخوردار است. به طور کلی پژوهش آنها جانب

 (.2021)دولیما و همکاران،  استعلمی دانشجویان، محصول اثر متقابل دو عامل فردی و وضعی 

جهت جلوگیری از سرقت علمی در میان دانشجویان و تالش برای کاهش آن پیشنهادهای زیر به 

 گردد:ها ارائه مییران دانشگاهاستادان و مد

داری دارد، به امنفی و معن تأثیربا توجه به اینکه درک از سرقت علمی بر میزان سرقت علمی . 1

های آموزشی توسط متخصصان گردد با برگزاری دورهها پیشنهاد میاستادان و مدیران دانشگاه

آگاهی دانشجویان از سرقت علمی در این زمینه در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه، درک و 

در زمینه سرقت  آنها های دانشگاه و محتوایو مصادیق آن افزایش یابد و دانشجویان با سیاست

 علمی آشنا شوند تا از این طریق از سرقت علمی جلوگیری شود و یا مقدار آن کاهش یابد.

داری دارد، به امنفی و معن تأثیربا توجه به اینکه نگرش به سرقت علمی بر میزان سرقت علمی . 2

گردد نگرش دانشجویان نسبت به سرقت علمی را تغییر ها پیشنهاد میاستادان و مدیران دانشگاه

 راحتی مرتکب چنین عملی نشوند. تر نگاه بکنند تا بهگیرانهدهند و به این عمل سخت

داری دارد، به امثبت و معن تأثیرپنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی با توجه به اینکه محق. 3

د جلسات توجیهی برای دانشجویان برگزار کنند یا شوها پیشنهاد میاستادان و مدیران دانشگاه

های مختلف به دانشجویان آموزش بدهند که همیشه حق به جانب نباشند رسانیاز طریق اطالع

 اف خود تالش کنند.و برای رسیدن به اهد نگذارند عهده دیگرانهای خود را برو مسئولیت

داری دارد، به استادان امنفی و معن تأثیرهای شخصی بر میزان سرقت علمی با توجه به اینکه ارزش. 4

های مناسب از دانشجویان بخواهند که رسانیگردد تا با اطالعها پیشنهاد میو مدیران دانشگاه

 پایبند باشند.ها های شخصی خود احترام قائل باشند و به این ارزشبرای ارزش

 منابع. 6

(. بررسی نگرش دستیاران پزشکی 1397نژاد، حوری و شیعه، هاجر )امینی، میترا؛ نبییی، پریسا؛ موسوی

همایش دبیران مجالت علوم پزشکی در خصوص سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 
 .1397آذر  1آبان الی  30 دانشگاه علوم پزشکی مشهد،، مشهد: ایران

https://civilica.com/l/1519/
https://civilica.com/l/1519/
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 و پیشگیری راهکارهای جلوگیری، و هامصادیق علمی: تعریف، (. سرقت1390بطحائی، زهرا )

 .19-6(: 4)2، کارآگاهتشخیص. 

 دانشجویان آگاهی (. میزان1393جمشیدی بروجنی، گیتی؛ سعیدی، مریم و حیدری، غالمرضا )

آن.  بر مؤثر عوامل و علمی سرقت مصادیق اهواز از چمران دانشگاه شهید تکمیلی تحصیالت

 .108-95 ،(4و3)3، ها و خدمات اطالعاتینظام

بندی عوامل مؤثر (. شناسایی و اولویت1392عشرت؛ عظیمی، سیدامین و سلیمانی، نسیم )بیزمانی، بی

 .110-91، 67، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه .اصفهانعلمی دانشجویان دانشگاه بر سرقت

شخصی  هایارزش هایواسط (. نقش1397زاده، محمد؛ لطیفی، زهره و افیونی اکبری، مهناز )سلطانی

معنوی  هوش و اسالمی دختر، اخالق -مادر رابطه جنسی براساس داریخویشتن بینیپیش در

 . 116 -87 ،(2)3، کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی مسائل اصفهان. شهر دختر آموزاندانش

 براساس تحصیلی آداب گریزی علّی (. مدل1397االسالمی، راضیه )شیرزادی، محمدمهدی و شیخ

، های روانشناختیها و مدلروشتحصیلی.  درگیری و عدالت کالسی تحصیلی، پنداریمحق

9(32) ،63-83. 

سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد (. 1395ضیائی، ثریا و زمانی بهابادی، نازنین )

 .96-87 ،(1)3شناسی، مدیریت اطالعات و دانش دانشگاه پیام نورمشهد.

ساختاری از روابط اهداف پیشرفت، نگرش به سرقت علمی و (. ارائه الگوی 1394عابدینی، یاسمین )

 .160-143 ،(11)5گیری و ارزشیابی آموزشی، مطالعات اندازه عملکرد تحصیلی دانشجویان.
 دانشکده دانشجویان رفتار و (. نگرش1391رضا )راد، غالمفعلی، سعید؛ بیگلری، نگین و پزشکی

، عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهشعلمی.  سرقت زمینه مدرس در تربیت دانشگاه کشاورزی

18(3)، 133-151. 

درگیری والدین بر رفتار غیرمولد تحصیلی (. رابطه بین پیش1396مهبد، مینا و فوالدچنگ، محبوبه )

 .443-428، (4)21، شناسیمجله روانپنداری تحصیلی. فرزندان با نقش میانجی محق

(. میزان درک و 1398، نرگس؛ کرمی، خدابخش؛ مرادی نظر، مهدی و نجفی، فرید )نظری هرموشی

های علوم پزشکی دان دانشگاهآگاهی از سرقت علمی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استا

http://lib.journals.pnu.ac.ir/article_3991.html
http://lib.journals.pnu.ac.ir/article_3991.html
http://lib.journals.pnu.ac.ir/article_3991.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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غرب ایران. هفتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران تحول اخالق پزشکی در گام دوم انقالب، 

 .1398بهمن  18تا  16ساری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
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