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   سرآغاز

يكي از كاركردهاي نظام تعليم و تربيت هر كشور، تربيت نيروي 

هاي بنيـادي آن  ارزشانساني متخصص، كارآمد، متعهد و پايبند به
عنوان بخشي از نظام تعلـيم و تربيـت   ها بهدانشگاه. جامعه است

يسة تطبيقي دانشگاههاي مقا:نظام آموزش عاليدرشرافت علمي
  ، بريتانيا و ايرانآمريكامنتخب 

  
  2دكتر محسن آيتي  ،1ن، دكتر احمد خامسا1*محمداصغر اميري

  بيرجندشناسي دانشگاه  شناسي، دانشكده علوم تربيتي و روان گروه روان. 1

  شناسي دانشگاه بيرجند گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان. 2

  

  چكيده

با اين وجود، در نظام آموزش عالي ايران . اند صداقت علمي قوانيني را وضع كرده هاي معتبر جهان براي جلوگيري از عدم بسياري از دانشگاه .:هزمين
علمـي    افتي اهداف و مصـاديق قـوانين شـر    مقايسه بهپژوهش حاضر . صداقت علمي تدوين نشده است هنوز قوانين جامعي براي جلوگيري از عدم

علمي نظام آموزش عـالي ايـران انجـام گرفتـه       ي الزم براي تدوين قوانين شرافت منظور فراهم كردن زمينه بريتانيا و ايران به هاي آمريكا، شگاهدان
  . است

  

ايـران  هاي آمريكـا، بريتانيـا و    ي آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشگاه جامعه. تطبيقي است -پژوهش حاضر از نظر روش، توصيفي :كار روش
ي اصـلي    هاي پژوهش بر اساس دو مؤلفه داده. شدندعنوان نمونه انتخاب   دار به گيري هدف از هر كشور چهار دانشگاه با استفاده از نمونه. بوده است

هـاي مـورد    اههـا در دانشـگ   ها و تشابهات ايـن مقولـه   مورد مقايسه قرار گرفت و تفاوت) صدافت علمي اهداف و مصاديق عدم(قوانين شرافت علمي 
  . هاي پژوهش از روش جرج بردي استفاده شده است براي تجزيه و تحليل داده. مطالعه مشخص شد

  

ها همچنين نشـان داد تقلـب، دزدي    يافته. باشد ترين هدف وضع قوانين شرافت علمي مي ترويج كمال دانشگاهي مهمدهد  نتايج نشان مي :ها يافته
ترين مصـاديق ذكـر شـده در قـوانين شـرافت علمـي        ها، واگذاري چندگانه و تسهيل در عدم صداقت علمي اصلي ادبي، تباني، جعل يا تحريف داده

  .باشند مي
  

ها، تدوين قوانين و يا منشور شرافت  صداقت علمي و دروني كردن كمال و شرافت علمي در دانشگاه اولين گام براي جلوگيري از عدم :گيري نتيجه
آن و  هاي مشخصي را براي نهادينه كردن كمال دانشگاهي و ارزش نهـادن بـه   هاي كشور الزم است قوانين و سياست اهبنابراين دانشگ. علمي است

  .علمي تدوين كنند صداقت همچنين براي جلوگيري از رفتار عدم
  

  صداقت علمي، كمال دانشگاهي، تقلب، دزدي ادبي قوانين شرافت علمي، عدم :ها كليد واژه
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فراگيران را به» 1ارزشهاي تحصيلي«هر كشوري، وظيفه دارند تا 
بنـابراين  . )2(اسـت   2يكي اين ارزشها، صـداقت . )1(انتقال دهند 

ها در انجـام سـاير وظـايف خـود اهتمـام      هگونه كه دانشگا همان
ورزند، الزم است بـراي آمـوزش ارزشـها و اخـالق علمـي و       مي

ريـزي   اي، و صداقت كه يكـي از ايـن ارزشهاسـت، برنامـه     حرفه
كه اين  ها از زمانيهدر دانشگا 3ميل به ارتقاء صداقت علمي. كنند

ها الزم هدانشـگا ). 3(وجود آمدند، وجود داشته اسـت  مؤسسات به
كمـال  «است براي ترويج صداقت كه يكي از ارزشهاي اساسـي  

ــذير فعاليتهــاي ســازماني و  ، و بخــش جــدايي»4دانشــگاهي ناپ
برنامه است، سياستهايي را اتخـاذ كننـد تـا ايـن سياسـتها و       فوق

ارزش در فرهنگ سازماني  عنوان يك قوانين بتواند صداقت را به
  ).4(نهادينه كند 

قـوانين  «بسياري از دانشگاهها براي ترويج صداقت علمي از 
هـاي   يكي از مؤلفـه «، زيرا )5(كنند  استفاده مي» 5شرافت علمي

مهــم در افــزايش كمــال دانشــگاهي و شــرافت علمــي، كســب 
اطمينان از اين است كه اساتيد و دانشجويان ارزشها و انتظـارات  

پژوهشهاي انجام شـده   .)6(»كنند را درك مي) آموزشي( ةؤسسم
علمي نشان داده است كه وجود قوانين شـرافت،   اخالق ةدر زمين

-10(را كاهش دهد »  6دانشگاهي/صداقت علميعدم«تواند  مي
ارزشهاي يك مؤسسه  قوانين شرافت دستورالعملهايي راجع به). 7

تمامي دست اندركاران است كه رفتارهاي مورد انتظارش را براي 
حفاظــت از كمــال «دهــد و هــدف آن  آن مؤسسـه توضــيح مــي 

دانشگاهي، تشويق رفتارهاي اخالقي و ايجـاد يـك جـو رقـابتي     
صداقت علمي علمي، عدمدر قوانين شرافت). 11(»منصفانه است

  . شود تعريف شده و مصاديق آن مشخص مي

 مطالعــه روي تــأثير قــوانين شــرافت بــر صــداقت و كمــال 
دانشگاهي دانشجويان در آمريكا براي اولين بار توسـط بـاورز در   

كـالج و   99دانشـجو را از   5000انجام شد، كه در آن  1964سال
نتايج اين پژوهش نشان داد كه . يابي شدنددانشگاه آمريگا زمينه
). 7(صداقت علمي را كـاهش دهـد    تواند عدم قوانين شرافت مي

رف وجـود قـوانين    نشان  1998هال و كوه در سال  دادند كه صـ
بـراين   عـالوه . شود تحصيلي نمي  صداقت شرافت مانع رفتار عدم 

آنها معتقدند، تا زماني كه جو و فرهنـگ دانشـگاه مشـوق رفتـار     
تقلب خواهنـد   صداقت علمي باشد، دانشجويان بيشتر ميل به عدم

هـا نشـان داده اسـت كـه      از سوي ديگـر، پـژوهش  . )12(داشت 
ــدم ــداقت  ع ــبت   ص ــوانين نس ــگاههاي داراي ق ــي در دانش علم

 1جـدول  ). 13و  7(دانشگاههاي فاقد اين قوانين، كمتر اسـت   به

صداقت تحصـيلي را در دانشـگاههاي   رفتار عدم ميزان ارتكاب به
داراي قوانين شرافت و دانشگاههايي كه فاقد اين قـوانين اسـت   

  .دهد نشان مي
ادبـي بـوده   وي سـرقت در دانشگاههاي بريتانيا بيشرين تمركـز ر 

اي  هـاي رايانـه   افزارها و برنامه است كه براي تشخيص آن از نرم
همچنين اين دانشگاهها حدود چهار يا پنج سال . شود استفاده مي

اقتباس قوانين شرافت از دانشـگاههاي  بيشتر نيست كه شروع به
 ة، بنابراين در اين كشـور پژوهشـي در زمينـ   )14(اند آمريكا كرده

تحصـيلي   صـداقت  وانين شرافت اين دانشگاهها روي عدمتأثير ق
كارول معتقد است كه مؤسسات آمـوزش  . دانشجويان يافت نشد

ادبـي   عالي بريتانيا تشخيص دادند كه براي جلوگيري از سـرقت 
ـ  تر و هماهنـگ  نيازمند يك رويكرد كلي ر هسـتند، بنـابراين در   ت

آمـوزش  راههايي براي جلـوگيري از دزدي ادبـي در    2001سال 

  )6(صداقت علمي در دانشگاههاي داراي قوانين شرافت و فاقد قوانين شرافت عدمميزان ارتكاب به: 1جدول 

ــدم ــكلهاي ع ــداقتش -ص
 تحصيلي

داراي قوانين 
 (%)شرافت 

بدون قوانين 
 (%)شرافت 

حان آردن در امت پي  آ
 ٣٢ ٢٠ مونيا آز

ــــــــــتفاده از اس
 يادداشتهاي غير مجاز

٢١ ١١ 

ــه ــك ب ــران درآم ديگ
 ٢١ ١١ آزمون

 ٢٠ ۶١٠دزدي ادبي
له يا دو جم يك  پي  آ

 ۴٣ ٣٢ بدون ارجاع

د از غ آت شا
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افزار تشخيص سرقت ادبـي پيشـنهاد شـد     عالي با استفاده از نرم
)15 .(  

آن دسترسي داشـت  منابعي كه محقق به در ايران با توجه به
ثير قوانين شرافت أت ةدهند گونه مطالعه يا پژوهشي كه نشان هيچ

از آنجـايي  . روي صداقت و كمال دانشگاهي باشد مشاهده نشـد 
وجـود   ا قوانين شرافت در دانشگاهها بـه كه در ساير كشورها ابتد

آمده و سپس تـأثير ايـن قـوانين روي كمـال دانشـگاهي مـورد       
اينكـه هنـوز هـيچ     مطالعه قرار گرفته است، در ايران با توجه بـه 

صـورت كامـل تـدوين نكـرده اسـت       دانشگاهي اين قوانين را به
بعضــي از  ، و يــا در صــورت تــدوين ايــن قــوانين، فقــط بــه)16(

صداقت علمي اشاره كرده است، ضرورت پـژوهش   عدممصاديق 
  .دهد عنوان اولين گام مؤثر در اين زمينه نشان مي حاضر را به

ها كشورهاي مختلف مبين اين ههاي دانشگا برنامه  نگاهي به
هاي معتبـر، سياسـتهايي را بـراي    هاست كه بسـياري از دانشـگا  

تهديـد  را ) تحصـيلي (هايي كه صداقت علمـي   جلوگيري از رفتار
صـداقت   اما در كشـور مـا متأسـفانه بـه    . اند كند، تدوين كرده مي

ايـن  . آن كمتـر توجـه شـده اسـت     ةعلمي و عوامل تهديدكننـد 
تواند سرآغازي براي توجـه بـه ايـن ارزش بنيـادين       پژوهش مي

هدف غـائي  . فراموش شده در نظام آموزش عالي كشورمان باشد
قوانين شـرافت و   پژوهش حاضر طراحي چهارچوبي براي تدوين

بـه منظـور   . كمال دانشگاهي نظام آموزش عالي كشورمان است
 ةدو مؤلفـ  ةرسيدن به اين هدف، پژوهش حاضر به منظور مقايس

صداقت  تعريف و مصاديق انواع عدم(اصلي قوانين شرافت علمي 
هاي منتخب آمريكا هدانشگا) علمي، اهداف قوانين شرافت علمي

  . و بريتانيا انجام شده است
  

  روش بررسي

بنيـادي و كـاربردي را    ةاين پژوهش از نظر هدف، هـر دو حـوز  
دهد زيـرا از يـك طـرف ضـرورت تـدوين و اجـراي        پوشش مي

كنـد و از طـرف ديگـر     قوانين شـرافت علمـي را مشـخص مـي    
هاي اجرايي  بسترساز عملياتي شدن قوانين شرافت علمي و گروه

ر، ايـن پـژوهش بـر    از سوي ديگ. دهد مربوط به آن را انجام مي
ــوه ــاس نحـ ــع اسـ ــه  ي جمـ ــك مطالعـ ــات يـ ي  آوري اطالعـ

  .تطبيقي است توصيفي

آمـاري   ةجامعـ  :گيـري  آماري و روش نمونه ةجامعه، نمون
دانشگاههاي ايـران، بريتانيـا و    ةاين پژوهش عبارت است از كلي

سياستها و قـوانين شـرافت    ةچون هدف پژوهش، مقايس. آمريكا
ران، آمريكا و بريتانيا بود، بنابراين لزوماً دانشگاههاي سه كشور اي

شـد كـه داراي قـوانين شـرافت و      بايد دانشگاههايي انتخاب مي
پس بر اساس ماهيت پژوهش، . بودندهمچنين قابل دسترسي مي

از هـر كشـور چهـار    . گيري هدف دار استفاده شـد  از روش نمونه
 از كشــور آمريكــا دانشــگاههاي ميــامي،. دانشــگاه انتخــاب شــد

واشنگتن، الورنس و نيوهاون انتخاب شدند و از بريتانيا دانشـگاه  
يورك، دانشگاه كارديف، دانشگاه برادفورد، نوتينگـام و از ايـران   
هم دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه شيراز، دانشگاه شـهيد  

  . عنوان نمونه انتخاب شدند بهشتي و دانشگاه صنعتي شريف به
ــات ــراي  ا :روش گــردآوري اطالع ــاز ب ــورد ني طالعــات م

پرسشــها از مقــاالت و گزارشــهاي پژوهشــي،   گــويي بــه پاســخ
سايتهاي دانشگاههاي مورد نظر و همچنين از شبكه جهـاني   وب

از دانشـگاههاي كشـور آمريكـا،    . اينترنت گردآروي شـده اسـت  
؛ سياسـتهاي  )17(كارشناسي دانشگاه ميامي  ةقوانين شرافت دور

؛ )18(ن كارشناسي دانشگاه واشـنگتن  كمال دانشگاهي دانشجويا
و سياسـتها و  ) 19(قوانين شرافت علمي دانشگاه فنـي الورنـس   

. گردآوري شد) 20(هاي كمال دانشگاهي دانشگاه نيوهاون برنامه
از بريتانيا، سياسـتها، رهنمودهـا و روشـهاي سـوء رفتـار علمـي       

؛ راهنماي دانشجويان براي كمال دانشگاهي )21(دانشگاه يورك 
؛ شـيوههاي پيگيـري رخـدادهاي مظنـون     )22(انشگاه كارديف د
و سياسـتها و  ) 23(نقض مقررات سـنجش دانشـگاه برادفـورد     به

در . آوري شـد  جمع) 24(روندهاي جرايم علمي دانشگاه نوتينگام 
ايـران بـه    ةهاي مورد مطالعـ هر چند در بعضي از دانشگاهايران 

ختصـار اشـاره   طـور ا  صداقت تحصيلي بـه بعضي از مصاديق عدم
يك از دانشگاههاي ايران قوانيني با عنوان  شده است، اما در هيچ

اخالق علمـي، قـوانين شـرافت، سياسـتهاي كمـال دانشـگاهي،       
صـداقت  ني كـه عـدم  اي و يا هر گونه قـواني  قوانين اخالق حرفه

تحصيلي را تعريف و مصاديق آن را ذكركرده و روند رسيدگي آن 
با اين وجود جهت مقايسه . يافت نشدرا نيز مشخص كرده باشد، 

اين مـوارد مشـابه بـا قـوانين شـرافت در بعضـي از دانشـگاهها        
منشـور اخـالق   : ندازا اين موارد عبارت. آوري و تحليل شدند جمع
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اساسـنامه  ؛ )25(علوم پزشكي ايـران  در انتشارات علمي دانشگاه 
؛ )26( اي دانشـگاه شـيراز   مركز توسـعه اخـالق علمـي و حرفـه    

 در شـركت  و همايشها و علمي مجالتمقاله به ارسال ةنام نآيي

المللـي دانشـگاه صـنعتي     بـين  و هـاي ملـي   جشنواره و مسابقات
دانشجويان مطابق وجرائم مربوط به انواع تخلفاتو ) 27(شريف 
  ) 28(نامه شهيد بهشتي آئين

نوع پـژوهش از شاخصـهاي   با توجه به :روش تجزيه و تحليل
كـوي معتقـد اسـت هنگـامي كـه      . اده نشـد آماري خاصي اسـتف 

توان از روشها كمي آمـاري   بندي كيفي است نمي معيارهاي طبقه
بنابراين، چون اين پـژوهش تطبيقـي اسـت و    ). 29(استفاده كرد 
بندي بر اساس شاخصهاي كيفي صورت گرفته است  مبناي طبقه

هـا   تجزيه و تحليل داده. شود از روش آماري خاصي استفاده نمي
  . مبناي مراحل روش بردي انجام شدبر 

اصلي قوانين شرافت كه بـر مبنـاي آنهـا تلخـيص      ةدو مقول
   :تنظيم و تجزيه و تحليل انجام شد، عبارت بودند از

هاي مهم قوانين شـرافت، اهـداف ايـن     يكي از مؤلفه :هدف) 1
اين مؤلفه در بنابراين سعي شد وجوه تفاوت و تشابه. قوانين است

دانشـگاهها   ةو سياستهاي كمال دانشـگاهي همـ   قوانين شرافت

  مشخص شود؛
صــداقت تحصــيلي از عــدم :صــداقت علمــيانــواع عــدم) 2

اصـلي   ةاين مؤلفـ . هاي قوانين شرافتمندي است مهمترين مؤلفه
هاي  هر كدام از اين مؤلفه. شود فرعي تقسيم مي ةچندين مؤلفبه

صاديق و فرعي در قوانين شرافت تعريف شده و براي هر كدام م
بنابراين دومـين مقولـه مـورد مقايسـه،     . مثالهايي ذكر شده است

هاي فرعـي آن در قـوانين شـرافت     تحصيلي و مؤلفهصداقتعدم
؛ 7تقلـب ) الـف : نـد از ا صداقت عبارتهاي فرعي عدم مؤلفه. است
  ؛ 11يـا تحريـف دادههـا    10جعـل ) ؛ د9تباني)  ؛ ج8دزدي ادبي) ب
  .آموزشيصداقتهيل عدمتس) ؛ و12واگذاري چندگانه) ه
  

  ها يافته

بـا توجـه بـه    . هاي پژوهش ارائه شـده اسـت   در اين بخش يافته
هـر سـؤال، در   گويي بـه  كيفي بودن تحليل دادهها، پس از پاسخ

هـا در قـوانين شـرافت     صورت لزوم تفاوتها و شـباهتهاي مقولـه  
الزم بـه ذكـر اسـت،    . دانشگاههاي مورد مطالعه ذكر شده اسـت 

هاي العات جداول اين فصل از قوانين شرافت دانشگاهتمامي اط
مورد مطالعه استخراج و دسته بنـدي، و در بعضـي مـوارد بـراي     

  ف قوانين شرافت دانشگاههاي مورد مطالعهاهدا:2جدول
  هدف  دانشگاه كشور

  آمريكا
  طرفانهحراست از كمال دانشگاهي؛ ترويج رفتارهاي اخالقي سازگار دانشجويان؛ بوجود آوردن يك جو رقابت بي  ميامي
  ن مثالهاي مشخصي از رفتار عدم صداقتكارشناسي و فراهم كردةرفتار تحصيلي دانشجويان دورتبيين انتظارات دانشگاه نسبت به  واشنگتن
 دانشگاهي عةترويج صداقت كمال در تالشهاي فردي و گروهي در تمام اعضاي جام  الورنس
 مالكيت فكريترويج رفتار اخالقي و احترام بهو  صداقت تحصيليدانشگاهي با تعاريف عدمةآشنايي اعضاي جامع  نيوهاون

 هاي تحصيليمعياريف تحصيلي و حراست ازهاي تكالمعياررشد  يورك  بريتانيا
 دانشگاهمعيارهايباال بردن كيفيت و  برادفورد

  ايران

  پژوهش انتشار در اخالق رعايتبهمديريتيسطحباالتريندرتهرانپزشكيعلومتعهد دانشگاه علوم پزشكي تهران

  شيراز

اي سالم و كارآمد مبتنـي بـر اخـالق و اصـول اسـالمي و       حرفهايجاد و توسعه بسترها و شرايط مناسب براي نظام علمي و-الف
هـاي خداونـد    آفريده جامعه و هماهنگي با طبيعت و همة اي براي خدمت خالصانه به تعالي فعاليتهاي علمي و حرفهانساني و نيل به

  ؛قادر متعال
افـزايش التـزام اجتمـاعي     -ج؛ شـگاهي اي در همـه سـطوح دان   تعميق و گسترش ارزشهاي حاكم بر رفتارهاي علمي و حرفه -ب

  ؛ اي و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و سالمت ارتباطات علمي و حرفهدانشگاهيان در راستاي جلب اعتماد بيشتر جامعه به
  ؛اي فعاليتهاي علمي و حرفهدر زمينه ي شئونات و منزلت تالشگران ارتقا –د
  ؛اي مبتني بر اصول علمي و متناسب با منابع اصيل اسالمي علمي و حرفه اخالقتعميق و گسترش معرفت و عمل به -هـ
عدالت اجتماعي   المي،اي بر مبناي حفظ كامل كرامت و ارزشهاي انساني و مباني اصيل اس تنظيم منشور اخالق علمي و حرفه –و

 .اي و پژوهش در آنو آموزش اخالق علمي و حرفه
 شهيد بهشتي

سازي و سالم نگـه داشـتن محيطهـاي آموزشـي و پژوهشـي و       سالمبهيگاه بلند دانشگاه و دانشجو و كمكپاسداري از حريم و جا
 و عمومي دانشگاهيان تأمين حقوق فردي

  افزايش اعتبار و اعتالي توان علمي دانشگاه و جلوگيري از لطمه خوردن بر اعتبار علمي دانشگاه  شريف
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ــده اســت   ــل تلخــيص ش ــه و تحلي ــهولت تجزي ــه از . س چنانچ
دانشگاهي در جداول نـام بـرده نشـده، بـه معنـاي عـدم وجـود        

ال در قـوانين شـرافت دانشـگاه بـوده     ؤاطالعات پيرامون آن سـ 
گونـه كـه پيشـتر ذكـر شـد،       ران، همانر دانشگاههاي ايد. است

كـه  ) علمي(علمي و يا كمال دانشگاهي قوانيني با عنوان شرافت
در . تحصيلي را تعريف كند وجود نداشـت صداقتمصداقهاي عدم

منشور اخالق در «دانشگاه علوم پزشكي تهران قوانيني با عنوان 
 ةبـه سـه مؤلفـ   وضع شـده كـه در آن    »انتشارات علمي دانشگاه

در ايـن منشـور بـه رونـد     . تحصيلي اشاره شده استصداقتعدم
تحصيلي صداقترسيدگي و مجازاتهاي هر كدام از رفتارهاي عدم

ارسـال   ةنامـ  دانشگاه صنعتي شـريف در آيـين  . اشاره نشده است
مقاله به مجـالت علمـي و همايشـها و شـركت در مسـابقات و      

صـداقت  مصداق عـدم  ط به دوالمللي فق هاي ملي و بين جشنواره
  .اشاره كرده است) الگوبرداري و واگذاري چندگانه(تحصيلي 

  
  

قوانين  اهداف تفاوتها و تشابهاتي در چه: 1سؤال 
دادههاي  دارد؟ وجود مطالعه شرافت كشورهاي مورد

  .ارائه شده است 2اين سؤال در جدول مربوط به
اهدافي را  بيشتر دانشگاههاي مورد مطالعه :تشابهات) الف

ترين هدفي كه  يكي از عمده. اند براي قوانين شرافت ذكر كرده
اند ترويج رفتار اخالق علمي در  آن تأكيد كردهاكثر دانشگاهها به

همچنين حراست از . دانشگاهي است ةبين تمامي اعضاي جامع
دانشگاهي با مثالها  ةكمال دانشگاهي و آشنا كردن اعضاي جامع

ت تحصيلي از ديگر اهدافي است كه صداقو مصاديق عدم
  .اند دانشگاهها براي اين قوانين، ذكر كرده

حقوق ايجاد يك جو رقابتي سالم و احترام به :تفاوتها) ب
ترتيب  مالكيت فكري از ديگر اهداف قوانين شرافت است كه به

دانشگاههاي يورك . انددانشگاههاي ميامي و نيوهاون ذكر كرده
. اندرفتن استانداردهاي دانشگاه اشاره كرده باالو برادفورد به

هدف  و عمومي دانشگاهيان تأمين حقوق فرديهمچنين 
. آن اشاره كرده استديگري است كه دانشگاه شهيد بهشتي به

  تعريف و مصاديق تقلب در دانشگاههاي مورد مطالعه:3جدول
  

  تعريف و مصاديق تقلب  دانشگاه كشور

  يكاآمر

 .شود تا فريبكاري صورت گيردآنها  تالش ميةوسيلتمامي اعمالي كه بهبه  ميامي
  تقلب يا دزديدن يادداشتها در آزمونةرونويسي پاسخها از دانشجويان ديگر در آزمون؛ استفاده از ورق:مثال

 .توسيله اساتيد اجازه داده نشده اساستفاده كردن از موادي در آزمون كه به  واشنگتن

  الورنس
در نوشـتن  ) بيشتر از آن چيزي كه توسط مربي اجازه داده شـده اسـت  (دريافت و يا دادن مساعدت غير مجاز در آزمونها؛ دريافت مساعدت

ر گونـه  ي بدون اجازه از هتمامي تكاليف تحصيلي؛ استفاده از آزمونها و يا ساير مواد آموزشيِ اعضا و يا اساتيد دانشگاه بدون اجازه؛ استفاده
 .الكترونيكي در انجام تكاليف تحصيليةمواد و وسيل

  نيوهاون

  استفاده يا تالش عامدانه براي استفاده از مواد و اطالعات غيرمجاز در هر تكليف تحصيلي:تعريف
هنگام آزمون و چه بعد  محتواي آزمون با هر ابزاري چهداشتن يادداشت هاي غير مجاز در يك آزمون و يا انتقال اطالعات مربوط به: مثال

هر كسي كه هنوز آزمون نداده است؛ در طول يك آزمون از شخص ديگري رونويسي كردن؛ بدسـت آوردن يـا فـراهم كـردن     از آزمون به
ه كار اطالعات از محتواي يك آزموني كه هنوز برگزار نشده است؛ استفاده از كار يك فرد ديگر براي تكليف خانه يا كار آزمايشگاه و يا ارائ

عنوان كار خود؛ استفاده از مواد و يا اطالعات غير مجاز از ديگران براي آزمون خانه؛ جستجو، دريافت، و يا دادن كمك در طـول  ديگري به
  .؛خريدن مقاالت، پژوهش، گزارش و غيره)تلفن همراه، رايانامه، پيام متني(يك آزمون از طريق ابزار الكترونيكي

  بريتانيا

 كردن در پذيرفتن قوانين حاكم بر آزمونهاكوتاهي  يورك
 اطالعاتمنظور دسترسي غير مجاز بهاتخاذ تدابيري به:مثال

  برادفورد
منظور بدست آوردن يك هر گونه مواد غير مجاز قبل و بعد از آزمون بهآزمون؛ دسترسي پيدا كردن بهةرفتار مخرب در طول جلس:مصاديق

آزمون؛ رونويسي از  ةسؤاالت قبل از تاريخ آزمون؛ ارتباط با دانشجويان ديگر در طول جلس ةبرگيدا كردن بهامتياز غير منصفانه؛ دسترسي پ
آزمون؛ اسـتفاده از مبايـل يـا هـر گونـه وسـايل        ةدانشجويان ديگر در طول آزمون؛ بردن هر گونه مواد چاپي و مكتوب غيرمجاز سر جلس

 آزمونةدار در جلسالكترونيكي حافظه
 ينگامنوت

ديگر؛ بـردن هـر گونـه    ) يا شخص(دست آوردن هر گونه كمكي از داوطلب هآزمون ديگري؛ بةرونويسي كردن يك داوطلب آزمون از برگ
 .آزمونةمواد غير مجاز سر جلس

  امتحانتقلب در؛هاي امتحانيورقهيااالتؤفروش يا افشاي سويا خريدسرقت و شهيد بهشتي ايران
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حفظ كرامت، ارزشها و مباني اصيل اسالمي از ديگر اهدافي 
  . آن اشاره كرده استاست كه دانشگاه شيراز به

ـ  تفاو چه: 2سؤال   ةتها و تشابهاتي در تعريـف و ارائ
صـداقت  مثالها و مصـاديق شـكلهاي مختلـف عـدم    
 مطالعـه  تحصيلي در قوانين شرافت كشورهاي مورد

ايـن سـؤال، الزم اسـت انـواع     گويي به پاسخبراي  دارد؟ وجود

. تحصيلي مورد مقايسـه قـرار گيـرد    صداقت هاي رفتار عدم شكل
در اينجـا مـورد    تحصـيلي كـه  صـداقت مهمترين شكلهاي عـدم 

  دزدي ادبـي؛  ) 2تقلـب؛  ) 1 :نـد از ا گيرند عبـارت  مقايسه قرار مي
  واگـذاري چندگانـه؛   ) 5جعـل يـا تحريـف دادههـا؛     ) 4تباني؛ ) 3
  . آموزشيصداقتتسهيل عدم) 6

  د مطالعهتعريف دزدي ادبي، مثالها و راهكارهاي جلوگيري از آن در دانشگاههاي مور:4جدول 
  

  تعريف دزدي ادبي و مصاديق آن  دانشگاه  كشور

 عنوان كار خودهاي يك فرد ديگر بهعبارات و انديشهةارائ:تعريف  ميامي آمريكا
  كار ديگراننقص در ذكر مناسب نقل قول مستقيم و يا نقص در اعتبار بخشي به:مثال

  

  واشنگتن
  عنوان كار خودواع كارهاي ديگران بهها، عبارات و يا ساير انانديشهةارائ:تعريف

قرار دادن هر نوع نقل قولي در عالمت مخصوص آن و اعالم منبع آن؛ ذكر كردن هر نوع خالصه، پاراگراف، چكيده : راهكارهاي جلوگيري
ابع مـوادي كـه از اينترنـت    ؛ ذكر منـ ...يا اقتباسي كه از فردي ديگر گرفته شده است؛ اعالم منابع مورد استفاده در سخنراني، مصاحبه و يا 

 .شودگرفته مي

  الورنس

استفاده از عبارت يا نقل قول مستقيم از يك كار منتشر شده و يا چاپ نشده و يا ويژگي فكري خلّاق يك فرد ديگر در مـواد چـاپي،   :مثال
شخص ديگري تدارك ديده شده است و بدون ارجاع از موادي كه توسط  ةمحصول و يا رسانه ديجيتالي بدون ارجاع كامل و واضح؛ استفاد

دست آوردن كار ديگـران بـا هـر     هيا دخالت در فروش مقاالت ترم، گزارشها و يا ساير مواد تحصيلي؛ اختصاص دادن، دريافت كردن و يا ب
عنوان كار خـود؛   گر بهاي و يا ارائه يا گنجاندن بدون ارجاع آن در كار خود؛ نقل هر نوع مطلبي بدون ارجاع؛ ارائه كار يك شخص دي وسيله

  .شود استفاده از منابع پژوهشي نامعتبر كه توسط ديگران گردآوري شده است؛ عدم ارجاع منابع موادي كه از منابع اينترنتي گرفته مي

  نيوهاون

ار خـود بـا وانمودسـازي    مجدد ك ةعنوان كار خود در هر تكليف تحصيلي و يا ارائهاي ديگري به گفتار و ايده ةارائه عمدي و آگاهان: تعريف
  دروغين
رونويسي كردن از بخشي و يا از تمام مقاالت ديگر دانشجويان و يا از هر منبع ديگري مثل كتاب، مقاله، دفتر يادداشت، ويـدئو و  : مصاديق

گان مقـاالت تـرم و يـا    ديگر بدون نقل قول مناسب؛ خريدن يا تأمين مقاله از هر منبعي اعم از فروشند ةيا منابع منتشر شده و منتشر نشد
اي  عنوان كار خود؛ قرار دادن يك متن از اينترنـت و يـا هـر منبـع رايانـه     آن مقاله و يا بخش خاصي از آن مقاالت به ةمنابع اينترنتي و ارائ

رنامه نويسي ديگري در مقاله خود بدون ارجاع مناسب؛ رونويسي كردن دادهها از يك منبع ديگر بدون ارجاع مناسب؛ اختصاص دادن كار ب
دسـت آوردن   هاي يا كوتاهي در بمواد ساير منابع رسانهعنون تكليف؛ كوتاهي كردن در استناد بهمنظور ارئه بهاي ديگري براي خود بهرايانه

ـ    موسيقي بـه  ةوب، فيلم يا قطع ةمجوز الزم و مناسب براي استفاده از اين چنين موادي در ساختن صفح ه عنـوان تكليـف درسـي و هرگون
  .تخصيص مالكيت فكري ديگران بدون استناد مناسب

  بريتانيا

  .تركيب موادي كه از كارهاي متشر شده ديگران گرفته شده است با كار خودشان بدون ارجاع مناسب: تعريف  يورك

  كارديف

منبـع  ديگران باشد، بدون اينكـه بـه   شود حاوي عبارات و يا ايدههايافتد كه كاري كه براي ارزيابي ارائه ميدزدي ادبي هنگامي اتفاق مي
وجود دزدي ادبي شامل تالش براي در اختيار گرفتن كاري كه توسط ديگران به. طور مناسب استناد شده و يا ارجاع داده شده باشداصلي به

  .كار خودعنوان  شود به آمده است و يا عبارات و ايدههايي كه در كتابها، مقاالت، وب و يا در هر شكل ديگري يافت مي
شـود تـا آن كـار از منبـع     شود و يا تفسير ميشود؛ كارهايي كه اندكي تغيير داده ميكارهاي كه مستقيماً از ساير منابع رونويسي مي: مثالها

گرفته اصلي متفاوت جلوه كند؛ رونويسي كردن از يك منبع بدون ارجاع منبع اصلي؛ قرار ندادن عبارات يا كلماتي كه مستقيماً از يك منبع 
  .شوند، در داخل نقل قول مناسب؛ ارجاع دادن ناقص بدون جزئيات كه ديگران بتوانند منبع اصلي را پيدا كنند مي

ديگران گرفته شـده   ةشامل يك كار دانشجويي است كه يك بخش اساسي و بدون استناد از مواد آن از كارهاي منتشر شده و منتشر نشد  برادفورد
 .باشد

  .شودعنوان كار خود ارائه ميشكني علمي است كه در آن كارهاي ديگران را به انونيك ق نوتينگام

علوم پزشكي   ايران
  تهران

 شود مي محسوب جدي تخلفي و است علمي اخالق خالف براصيليك پژوهشنتايجعنوانتحتديگرانجمالتيانظراتازاستفاده
 .دارد نام ادبي سرقت كه
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 :تفاوتهــا و تشــابهات در تعريــف و مصــاديق تقلــب
) الف. ارائه شده اسـت  3اين سؤال در جدول دادههاي مربوط به

فريـب،  تعاريفي كه از تقلب شـده اسـت بـه    دربيشتر :شابهاتت
مواد غيرمجاز در تكاليف  تالش و يا اقدام عملي براي استفاده از

آزمـون اشـاره    ةتحصيلي و دريافت اطالعات غيرمجـاز در جلسـ  
مصاديق و مثالهاي تقلب بيشـترين   ةهمچنين در ارائ. شده است

  .تمركز بر آزمون بوده است
كشـورمان   ةفقط يكي از دانشگاههاي مورد مطالعـ  :تفاوتها) ب
ايــن در حــالي اســت كــه تمــام . تقلــب اشــاره كــرده اســتبــه

آمريكا و همچنين اكثـر دانشـگاههاي    ةدانشگاههاي مورد مطالع
بريتانيــا تقلــب را تعريــف و بــراي آن مثالهــا و مصــاديقي ذكــر 

  .اند كرده
  

 :تشابهات و تفاوتها در تعريف و مصاديق دزدي ادبي
الزم . ارائه شـده اسـت   4اين سؤال در جدول دادههاي مربوط به

به ذكر است در بعضي از دانشگاهها فقـط مثالهـاي دزدي ادبـي    
  . ارائه شده است

ادبـي را تعريـف    دانشگاههايي كه سرقت ةهم: تشابهات) الف
ـ اند، در تعريـف آن بـه   كرده هـا،   هـا، افكـار، نوشـته    انديشـه  ةارائ

عنوان كـار خـود و بـدون     ي فكري ديگران بهها و الگوها انديشه
  .اند ارجاع مناسب اشاره كرده

كشورهاي  ةتمامي دانشگاههاي مورد مطالع اگرچه: تفاوتها) ب
 ةآمريكا و بريتانيا سرقت ادبي را تعريف و جهـت آشـنايي جامعـ   

اند، اما با ايـن   دانشگاهي با مصاديق آن مثالهايي را نيز ذكر كرده
كشورمان فقط دانشـگاه   ةگاههاي مورد مطالعوجود در بين دانش

 ةاطـالع جامعـ  علوم پزشكي تهران سرقت ادبي را تعريـف و بـه  
دانشگاههاي واشـنگتن و كـارديف   . دانشگاهي خود رسانده است

عالوه بر تعريف دزدي ادبي، راهكارهايي را نيز براي جلوگيري از 
قـرار دادن  : نـداز ا مهمترين اين راهكارها عبارت. اند آن ذكر كرده

هر نوع نقل قولي در عالمت نقل قول و اعالم منبـع آن؛ اعـالم   
منابع مورد استفاده در سخنراني، مصـاحبه و غيـره؛ يـاد گـرفتن     
ــابع در      ــام من ــب تم ــر مناس ــرداري؛ ذك ــت ب ــهاي يادداش روش

 .ي به آنهاشناسي؛ ذكر كامل صفحات وب و تاريخ دسترس كتاب

  

 :ديق تبــانيهــا در تعريــف و مصــاتشــابهات و تفاوت
  . ارائه شده است 5اين سؤال در جدول هاي مربوط بهداده
هايي كـه تبـاني را تعريـف    تمـامي دانشـگاه   :تشـابهات ) الف
همدسـتي و مسـاعدت غيرمجـاز در    انـد، در تعريـف آن بـه    كرده

اشاره ) تكليف فردي(تكليفي كه يك فرد مسئول انجام آن است 
كارهـايي را پيشـنهاد   همچنـين بيشـتر دانشـگاهها راه   . اند كرده
كارگيري آنهـا مرتكـب    دانشگاهي با به ةاند تا اعضاي جامع كرده
  . تحصيلي نشوندصداقتعدم
آمريكـا و بريتانيـا    ةاكثر دانشگاههاي مورد مطالعـ  :تفاوتها) ب

. اند تباني را تعريف و راهكارهايي براي پيشگيري از آن ذكر كرده
كشورمان  ةهاي مورد مطالعاما با اين وجود، هيچكدام از دانشگاه

  .ندا تحصيلي اشاره نكردهتصداقاين شكل عدمبه
  

ــف  ــا در تعريــف جعــل و تحري : تشــابهات و تفاوته
   .ارائـه شـده اسـت    6ايـن سـؤال در جـدول    هاي مربوط بـه داده
انـد   دانشگاههايي كه جعل را تعريف كرده ةهم :تشابهات) الف
. انـد  وهشي اشاره كردهابداع دادههاي غير واقعي در يك كار پژبه

شكل اول آن . دو صورت انجام گيردجعل دادهها ممكن است به
ـ هنگامي اتفاق مي دسـت آمـده از يـك     هافتد كه فرد دادههاي ب

. كند مورد نظر دستكاري مي ةپژوهش را عمداً براي حصول نتيج
كنـد دادههـا    شكل ديگر آن هم وقتي است كـه فـرد ادعـا مـي    

گونـه پژوهشـي    ت، اما در عمل هيچحاصل يك كار پژوهشي اس
  .انجام نشده است

ــر  : هــاتفاوت) ب دانشــگاههاي واشــنگتن و نيوهــاون عــالوه ب
دستكاري دادههاي پژوهش، تحريف كتابشناسي در منابع را نيـز  

همچنـين  . عنوان يكـي از مصـاديق جعـل ذكـر كـرده اسـت       به
 دانشـگاه علـوم  . جعل امضا اشاره كرده اسـت دانشگاه نيوهاون به

 محققـين  سوي از واقع در كه روشهايي پرشكي تهران، گزارش

  . اند اند را در تعريف جعل ذكر كرده نرفته كار به
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  تعريف جعل و تحريف دادهها در دانشگاههاي مورد مطالعه:6جدول
  جعل و تحريف دادهها  دانشگاه كشور

  آمريكا

  واشنگتن
دادههايي كه توسـط فـرد ديگـري     ةجعل يا تحريف دادهها در آزمايشها، مقاالت پژوهشي، گزارشها و يا منابع در كتابشناسي و همچنين ارائ

  .ودعنوان كار خدست آمده است به هب
  

  اي منظور كسب منفعت علمي يا حرفهقصد فريب و يا بهها بهجعل يعني استفاده از اطالعات ابداعي و يا تحريف پژوهش و يا ساير يافته  الورنس

  نيوهاون

دادههـا و يـا    اطالعات غلط، تغييـر دادن  ةارائ: جعل يا تحريف عمدي و غيرمجاز هر گونه اطالعات يا استنادي در هر تكليف تحصيلي مثال
مشاور، مدير دروس، مشاور پذيرش، مربي و غيره براي هر هدفي كه مرتبط بـا مسـائل تحصـيلي باشـد؛     موارد نياز و الزم به ةكوتاهي در ارائ

يا اينترني و  ةمنظور تصديق اتمام يك تكليف تحصيلي و يا يك نامه براي تحصيالت تكميلي و يا كارمندان، سرپرست دورجعل يك امضا به
ولين دانشگاه و يا غير دانشگاه؛ جعل دادهها در حمايت از آزمايشگاه و يا كار ميداني؛ بد جلوه دادن عمدي كماالت يك فرد؛ جعـل  ؤساير مس

  .يا تحريف كتابشناسي
  

بريتان
  يا

آوري  شده است كه اطالعات واقعـي جمـع   پروائي پيشنهادروشي كه عمداً و يا از روي بيمنظور سنجش بهفريب دادن آزمونگر يا ارائه كار به  يورك
  آوري نشده است و يا تحريف كردن اطالعات واقعيشده است اما در واقع جمع

  كارديف
منظور تالش براي بدست آوردن يك مزيت تحريف اي كه بهدست آمدهههاي بها از يك پژوهشي كه اتفاق نيفتاده است و يا يافتهجعل يافته

  .شودمي
  

افتد كه دانشجو ادعا كند دادهها بر مبناي كارهاي تجربي و آزمايشي است كه انجام گرفته است، اما دادهها جعـل شـده   جعل وقتي اتفاق مي  برادفورد
  .دست آمده باشدهمنظور كسب يك مزيت غيرمنصفانه بنحو ديگري بهباشد و يا به

 نوتينگام
گونـه   است، در حـالي كـه هـيچ   آزمايش، مشاهده، مصاحبه و يا پژوهشي را انجام دادهكند يكافتد كه يك فرد ادعا ميجعل وقتي اتفاق مي

 .چنين نباشدآمده از يك پژوهش هستند در حالي كه اينپژوهشي انجام نگرفته است و يا اينكه يك فرد ادعا كند نتايج بدست

  ايران
علوم پزشكي 

  تهران
 در كـه  هـايي  روش گزارش يا ،)كردن گمراه(آناليزها  يا ها دادهدرعمديدستكاري،)سازيداده(پژوهشهاييافتهتمامياقسمتي جعل
  .اندنرفته بكار محققين سوي از واقع

  
 شهيد بهشتي

 دانشگاهجعلي بهارائه اسناد
  

  تعريف تباني و مصاديق آن در دانشگاههاي مورد مطالعه:5جدول
  تعريف و مصاديق تباني  دانشگاه كشور

يكا
آمر

  

  .عمل كار كردن با يكديگر در يك تكليف تحصيلي كه يك دانشجو شخصاً مسئول انجام آن استبه:تعريف  ميامي
  .صورت فردي انجام بگيرداشتراك اطالعات در آزمايشگاهها در كاري كه الزم است به:مثال

دسـت آوردن  منظور بهصداقت تحصيلي بهاز اشكال عدم هر يكهمراه يك يا چند شخص براي مرتكب شدن بهطراحي يا اقدام به:تعريف  الورنس
 امتياز تحصيلي براي خود و يا ديگري

  .همكاري در تكاليفي كه توسط مربي اجازه داده نشده است: تعريف  نيوهاون

بكننـد را از مربـي    تواننـد دريافـت  دانشجويان الزم است اطالعاتي واضح و شفاف از ميزان همكاري و مساعدتي كه مي: راهكار جلوگيري   
  .خود جويا شوند

انيا
ريت

ب
  

  يورك
  اي چنين همدستيدست آوردن يك امتياز با ابزار غير منصفانه و يا دريافت اينههمدستي با دانشجويان ديگر براي ب:تعريف

ري مشـروع و سـوء رفتـار    مرز همكـا دانشكده بايد مطمئن شود كه دانشجويان در كارهاي گروهي راهنمايي واضحي را راجع به: راهكارها
 كند، دريافت كنندتباني مشخص مي

  كارديف

نوشـتن نتـايج يـك كـار     : مثـال . عنوان كار خود فرد ارائه شـود دهد كه كاري كه توسط ديگران انجام شده است صرفاً بههنگامي رخ مي
عنوان كار خـود وي؛ كـار كـردن    م از اعضاء بهگروهي توسط يك نفر و رونويسي كردن نتايج توسط ساير اعضاء و ارائه كار توسط هر كدا

كنـد و سـپس   گروهي دانشجويان روي يك سري از تكاليف كه در آن هر كدام از دانشجويان يك بخش از مسئله يا تكليف را كامل مـي 
صـورت فـردي   ليفي كـه بـه  كند؛ تكعنوان كار خود ارائه ميكنند و هر دانشجو تمام تكليف يا مسئله را بهشان را با هم تركيب ميكارهاي

شود تا آن را خارج از كالس و بدون كمك ديگران كامل كنند، اما گروهي از دانشجويان روي تكليف بحث و يا كار دانشجويان داده مي به
چيـزي را   هنگام كار كردن با ديگران شما بايد مطمـئن شـويد شـما چـه    : راهكارها. عنوان كار خودش ارائه كندكنند و هر فرد نتايج را به

  توانيد با كمك ديگران انجام دهيد و چه چيزي بايد حاصل تالش خودتان باشد مي
  .مساعدت دو يا چند دانشجو براي ارائه كاري كه تمام آن مال خودشان نيست  برادفورد
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: تشابهات و تفاوتهـا در تعريـف واگـذاري چندگانـه    
  .ارائـه شـده اسـت    7ايـن سـؤال در جـدول    هاي مربوط بـه داده

ا هايي كـه واگـذاري چندگانـه ر    بيشتر دانشگاه :تشابهات) الف
مجدد يك كار يكسان و يا  ةارائاند، در تعريف آن به تعريف كرده

-بسيار مشابه و يا همچنين ارسال بخش زيادي از يـك كـار بـه   

  .اندعنوان يك كار جديد اشاره كرده
هـا  ة مجدد كـاري كـه در ترم  دانشگاه نيوهاون ارائ: تفاوتها) ب

ري بخش قابل تـوجهي از كـا   ةپيشين نوشته شده است و يا ارائ
كه قـبالً نوشـته شـده اسـت را از مصـاديق واگـذاري چندگانـه        

دانشگاههاي علوم پزشـكي تهـران و دانشـگاه صـنعتي     . داند مي

ـ  زمان يك مقاله به شريف ارسال هم  ةيك كنفرانس و يـك مجل
  .دانند علمي را مجاز مي

هـا در تعريـف و مصـاديق تسـهيل     تشابهات و تفاوت
ايـن سـؤال در   ط بـه هـاي مربـو  داده :صداقت آموزشي عدم

   .ارائه شده است 8جدول 

اگر چه در تعاريفي كه دانشگاههاي واشـنگتن،  : تشابهات) الف
اند  علمي ارائه كرده صداقتنيوهاون و برادفورد براي تسهيل عدم

صـورت  رسد، اما در تمـامي ايـن تعـاريف بـه     نظر نميتشابهي به
كـه ايـن    همكاري يا مساعدت با ديگران در صـورتي تلويحي به

تحصـيلي توسـط   صداقتمساعدت ممكن است باعث انجام عدم
  .ديگران شود، اشاره شده است

 
  آموزشي در دانشگاههاي مورد مطالعهصداقتتعريف تسهيل عدم: 8جدول 

  آموزشيصداقتتسهيل عدم  دانشگاه  كشور

  آمريكا

  هر گونه سوءرفتار علميكاب بهقصد ارتهمكاري كردن با دانشجويان ديگر به  واشنگتن

  نيوهاون

  منظور نقض سياستهاي كمال ديگري بهكمك عمدي يا آگاهانه و يا تالش براي كمك به
منظور تقلب يا دزدي ادبي اسـتفاده خواهـد كـرد؛    رود از اين كارها بهفراهم كردن كار خود يا ديگران براي فردي كه انتظار مي: مثال

رتقـاء  منظور تقلـب يـا دزدي ادبـي اسـتفاده خواهـد شـد؛ ا      آزمونها يا مقاالت با يك انتظار معقولي كه اينها بهنگهداري يك فايلي از 
خانـه و   مواد كتابخانه؛ دزديدن يادداشتها مقاالت، تكليفموقعيت تحصيلي يك فرد با انباشت، سرقت و آسيب رسانيدن به ةمنصفانغير

آن بـراي منفعـت    ةفعت تحصيلي؛ قرار دادن كار شخصي ديگران در اينترنـت بـدون اجـاز   يا دفتر يادداشت دانشجويان ديگر براي من
  .ديگري؛ نقض قانون كپي رايتغيرمجاز از هر گونه ابزار الكترونيكي براي كمك كردن  بهةتحصيلي؛ استفاد

كه ممكن است آنها اين مـواد را   رو نويسي كنند، درصورتيدانشجويان ديگر تا يك تكليف و يا بخشي از يك تكليف را اجازه دادن به  برادفورد  بريتانيا
 عنوان كار خودشان ارائه كنندبه

 

  تعريف واگذاري چندگانه در دانشگاههاي مورد مطالعه:7جدول
  واگذاري چندگانه  دانشگاه  كشور

يكا
آمر

  

  ارائه يك كار در بيش از يك درس بدون اجازه مربيان  واشنگتن
  بل توجهي از يك كار مشابه براي امتياز بيش از يك بار بدون اجازه مربيانبخش قا ةارائ  الورنس

ـ ارائه يك تكليفي كه در طول ترم قبلي نوشته شده است و يا ارائه يك يك تكليف در بيشتر از يك كالس به  نيوهاون بخـش قابـل    ةطور همزمان و يا ارائ
 جاريعنوان تكليفتوجهي از كاري كه قبالً نوشته شده است به

انيا
ريت

ب
 

  ارائه مجدد يك كار همسان يا بسيار مشابه بيشتر از يك بار براي ارزيابي  كارديف

ان
اير

  

پزشكي 
  تهران

 انتشـار  شـامل  مـورد  ايـن  اسـتثناهاي . مجلـه  يكبه شده ارسال ياشدهچاپقبالًةمقاليكازبخشيياهمزمان تماميامجددارساليا انتشار
  .است ديگر زبانهايبه انتشار پژوهش و چاپ يا كنگره يا سمينار ايبر پژوهش از ايخالصه

 همزمان مقاله ارسال البته(علمي است  ةشد شناخته اصول با مغايرونيستكنفرانس پذيرفتنييكيامجلهيكازبيشبهمقالههمزمان ارسال  شريف
 ).است قبول قابل معموالً مجله علمي يك و كنفرانس يكبه
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كشـورمان   ةكدام از دانشگاههاي مورد مطالعـ  هيچ: تفاوتها) ب
صداقت عنوان يكي از اشكال عدمعلمي را بهصداقتتسهيلِ عدم

دانشـگاههاي مـورد مطالعـه فقـط      مياناز . اند علمي ذكر نكرده
صداقت تحصيلي اه نيوهاون مصاديقي را براي تسهيل عدمدانشگ

   .ذكر كرده است
  

: تشــابهات و تفاوتهــا در تعريــف جعــل هويــت
  .ارائه شده است 9اين سؤال در جدول دادههاي مربوط به

اي كـه در تعريـف جعـل وجـود دارد ايـن       نكته :تشابهات) الف
 دو صـورت علمي ممكن است بهصداقتاست كه اين شكل عدم

افتد كه فرد شخص شكل اول آن هنگامي اتفاق مي. اتفاق بيفتد
شـكل ديگـر   . آزمـون بفرسـتد   ةجاي خود سر جلسديگري را به

جاي شخصي ديگر سـر  دهد كه فرد بهجعل هويت وقتي رخ مي
  .شود آزمون حاضر مي ةجلس
تفاوت خاصي در تعاريف جعـل هويـت در قـوانين     :تفاوتها) ب

  .نظر وجود نداردشرافت دانشگاهها مورد 
  

  بحث

تمامي مصـاديق  در قوانين شرافت علمي الزم است سعي شود به
دليل عدم آگاهي  دانشگاهي به ةتقلب اشاره شود تا اعضاي جامع

تقلب از ترفندهاي مرتكب تقلب نشوند، و يا در صورت ارتكاب به
چـون همانگونـه كـه ذكـر شـد،      . اسـتفاده نكننـد   6سـازي  خنثي

ههاي داراي قوانين شرافت كمتر از ترفندهاي دانشجويان دانشگا
  ).13(كنند  خنثي سازي استفاده مي

دليـل   صورت غيرعمدي و بهبسيار از افراد به رود مياحتمال 
عدم آشنايي با شيوههاي صحيح استناد و ارجاع مناسب مرتكـب  

بنـابراين اولـين شـرط جلـوگيري از      .)30(شوند  سرقت ادبي مي
عالي كشور دانشجويان را  نظام آموزش سرقت ادبي اين است كه

هـاي آخـرين    استفاده از يافته. با روشهاي مناسب ارجاع آشنا كند
جهاني وب  ةپژوهشها و دستاوردهاي علمي لزوم استفاده از شبك

طـور   اين منابع بـه . شدت افزايش داده استو منابع اينترنتي را به
بسياري . گيرد علمي كشورمان قرار مي ةعمده مورد استفاده جامع

كننـد شـيوههاي    از دانشجوياني كه از ايـن منـابع اسـتفاده مـي    
صـورت غيـر    اين افـراد  بـه  . دانندمناسب ارجاع اين منابع را نمي
يكـي از راههـاي كـاهش    . شـوند عمد مرتكب دزدي ادبـي مـي  

سرقت ادبي آشنا كردن دانشجويان بـا شـيوهها مناسـب ارجـاع     

نشـگاههاي ايـران قـوانيني كـه     در دا .)31(منابع اينترنتي است 
سرقت ادبي را تعريف و مصاديق آن را مشخص كند وجود ندارد 
و اين در حالي است كه در اكثـر دانشـگاههاي منتخـب آمريكـا     
قوانيني وجود دارد كه سرقت ادبي را تعريـف كـرده و بـراي آن    

مـوارد ذيـل از عناصـر اصـلي در     . مصاديقي نيز ذكر شده اسـت 
در قوانين شرافت دانشگاههاي مورد مطالعـه  تعريف دزدي ادبي 

ها، كارها و الگوهاي فكري  ها، انديشه ة افكار، نوشتهارائ) 1: است
استفاده از نقـل قـول مناسـب    عدم) 2عنوان كار خود؛  ديگران به

عـدم ارجـاع و اسـتناد    ) 3؛ )نقل قول مستقيم يـا غيـر مسـتقيم   (
ع مورد استفاده در ذكر نكردن مناب) 4مناسب منابع مورد استفاده؛ 

  .شناسي كتاب
دو صورت فردي و گروهي انجام تكاليف تحصيلي معموالً به

بسياري از كارهاي علمي و همچنين تكاليف تحصـيلي  . گيردمي
در انجام يـك كـار   . مستلزم كار گروهي و مشاركت جمعي است

 ةانـداز علمي و يا تكليف تحصيلي گروهي تمامي افـراد بايـد بـه   
اما گاهي ممكن بخش زيـادي از  . داشته باشند سهم خود شركت

يك كار گروهي و يا حتي تمام كار را يك نفر انجام دهد و آن را 
-عنوان كار گروهي ارائه كند و اين يكي از مصاديق بارز عـدم به

در تكـاليف فـردي نيـز اگـر دانشـجو      . صداقت تحصـيلي اسـت  
ام كـس ديگـري در انجـ   مساعدت غير مجاز دريافت كند و يا به

 
  هاي مورد مطالعهدر دانشگاهتعريف جعل هويت  :9جدول 

 جعل هويت  دانشگاه  كشور
  .جاي وي جا بزنديك فرد ديگر تا در يك آزمون خود را بهجاي دانشجوي ديگر يا اجازه دادن بهجا زدن خود به  كارديف  بريتانيا

  .جا بزندجاي وي ديگري تا خود را بهجاي ديگران يا اجازه دادن بهجعل هويت يا جازدن خود به نوتينگام
  ديگر در امتحانفرديجايامتحان ياشركت بهجاي خود بهديگري بهفرستادن شخص بهشتي.ش  ايران

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1390، 4ششم، شماره  فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 11

بنـابراين  . يك تكليف فردي كمك كند، مرتكب تباني شده است
شـود اطمينـان   آنهـا داده مـي  دانشجويان بايد در تكليفي كـه بـه  

. كمـك از ديگـران را دارنـد يـا خيـر      ةحاصل كنند كه آيـا اجـاز  
همچنين مربيان و اساتيد نيز ضروري است تـا اطالعـات الزم را   

تواند دريافت كنـد ارائـه   ميزان مساعدتي كه دانشجو مي راجع به
  .كنند

دانشجويان % 40در پژوهشي نشان داده شد كه حدود 
نامه مرتكب جعل دادهها دانشجويان در مراحل تدوين پايان

ها كه دادههاي آنها جعل شده است  نامه اين پايان). 32(اند شده
دليل عدم آگاهي پژوهشگران بعدي مبناي كار ممكن است به
اين امر ممكن است بنابراين عدم توجه به .آنها قرار بگيرد

هايي  يافته. دانشگاهي وارد آورد ةجامعصدمات جبران ناپذيري به
كه بر مبناي دادههاي دستكاري شده بدست آمده باشد تهديدي 

بنابراين . جدي براي شرافت علمي و كمال دانشگاهي است
اي  دانشگاههاي كشور براي حراست از منزلت علمي و حرفه

ي جلوگيري از جعل و ام آموزش عالي كشور قوانيني را برانظ
هاي علمي تدوين كنند و براي دروني كردن دستكاري داده

 .انديشي كنند اي چاره ارزشهاي اخالقي و حرفه
صداقت تحصيلي كـه در قـوانين   يكي ديگر از شكلهاي عدم

شرافت علمي دانشـگاهها بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد، واگـذاري        
 ةبسـياري از دانشـجويان و سـاير اعضـاي جامعـ     . تچندگانه اس

دانشگاهي ممكن است از ايـن امـر آگـاه نباشـند كـه فرسـتادن       
صـداقت  چنـدين مجلـه از مصـاديق عـدم    همزمان يك مقاله بـه 

تواننـد در هنگـام دريافـت     همچنين مجالت مي. تحصيلي است
ارسـالي را   ةمقاالت از نويسندگان آن تعهد دريافت كنند كه مقال

. اند و در آينده هم نخواهند فرستاداي نفرستاده هيچ مجلهالً بهقب
چندين مجله، ارائه همزمـان  بر ارائه همزمان يك مقاله به عالوه

ـ    مجـدد تكليفـي كـه در     ةيك تكليف براي چنـد درس و يـا ارائ
ترمهاي قبل براي يك واحد درسي ديگر نوشته شده اسـت نيـز   

ست كه دانشجويان بايـد  صداقت تحصيلي ا يكي از مصاديق عدم
   .از آن آگاه باشند
صداقت آموزشي بيانگر اين نكته است كه يك  تسهيل عدم

رعايت اخالق و شرافت فرد عالوه بر اينكه بايد خود را ملزم به
علمي بداند، نبايد شرايطي فراهم كند كه ديگران مرتكب تقلب 

صداقت تحصيلي معناي تلويحي همچنين تسهيل عدم. بشوند
 ةديگران اجازگري هم دارد و آن اين است كه اگر فردي بهدي

تقلب بدهد، وي نيز قوانين شرافت علمي را نقض كرده و 
وقتي  دانشجويان. صداقت علمي شده استمرتكب عدم

دهند بايد ساير دانشجويان مي يادداشتها و مقاالت خود را به
ويسي اطمينان حاصل كنند كه از مقاالت و يا تكاليف آنها رون

عالوه براين بسياري از دانشجويان ممكن است . نخواهد شد
فايل مقاالت خود را در اختيار ديگران قرار دهند، در صورتي كه 

عنوان كار خودشان رود مقاالت آنان توسط ديگران به انتظار مي
بنابراين در قوانين شرافت علمي اين نكات بايد مد . ارائه شود

 ةع دانشجويان و ساير اعضاي جامعاطالنظر قرار گرفته و به
 .دانشگاهي برسد

جعل هويت اشاره  در قوانين شرافت دانشگاههايي كه به
جعل هويت در آزمونها اشاره شده است، اما جعل اند، فقط به كرده

طور مثال، دانشجو ممكن  به. تواند فراتر از اين باشد هويت مي
بفرستد، و  است فرد ديگري را بجاي خود براي حضور در كالس

يا اينكه از يك فرد ديگر بخواهد در كالسها و آزمونهاي مجازي 
اگر چنانچه . دانشگاه و ساير جلسات بجاي وي شركت كند

كند، فردي كه بجاي يك دانشجوي ديگر در آزمونها شركت مي
از دانشجويان و يا ساير اعضاي آن دانشگاه نباشد، در قوانين 

و اگر . تهام وي مشخص شوداشرافت بايد روند رسيدگي به
چنانچه فرد مذكور در يك مؤسسه با سازمان ديگري فعاليت 

   .اطالع آن مؤسسه يا سازمان رسانده شودكند، بايد موضوع به مي
  

  گيري نتيجه

تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه، از مهمتـرين كاركردهـاي   
تخصص و رو، منابع انساني معالي بوده و از ايننظامهاي آموزش

-نظام آموزشي محسـوب مـي   ةكارآمد يكي از شاخصهاي توسع

پذيرد كـه  تربيت افراد متخصص نيز در محيطي صورت مي. شود
طرفانه وجـود داشـته باشـد، و     صداقت علمي و رقابت سالم و بي

از ايـن رو توجـه بـه كمـال     . يكديگر اعتماد داشته باشندافراد به
علمي بايد مـورد توجـه    دانشگاهي از طريق وضع قوانين شرافت

  . اندركاران نظام آموزش عالي كشور قرار گيرد  جدي دست
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سياستها و راهبردهاي هر مؤسسه يا نهادي بر مبناي اهداف 
بنابراين يكي از اهداف دانشگاههاي كشور . شودآن مشخص مي

بايد ترويج شرافت علمي و كمال اخالقي باشد تا بر مبناي آن 
 ةاي در جامع براي ترويج اخالق حرفهتدابير و راهكارهايي 

همچنين در اهداف قوانين شرافت . دانشگاهي انديشيده شود
نظام آموزش عالي ايران الزم است هدف غايي اين نظام مدنظر 

اين اهداف الزم است تا بر مبناي واقعيات . قرار گيرد
اهداف ترويج . فرهنگي ايران باشد - شناختي و سياسي جامعه

علمي در دانشگاه در صورتي محقق خواهد شد  كمال و شرافت
-اتهامات عدمكه اجراي قوانين شرافت علمي و رسيدگي به

چون . اي مدنظر قرار گيردنظر حرفهصداقت علمي از نقطه
اي است، مجريان اين قوانين در دانشگاه يك نظام تربيتي حرفه

آن نبايد بر صداقت علمي و روند رسيدگي بهگزارش رخداد عدم
  . مبناي اغراض و سوگيريهاي فردي و يا حس ترحم عمل كنند

اهداف قوانين شرافت علمي دانشگاههاي مورد با نگاهي به
عنوان اولويتهاي تدوين قوانين  توان بهمطالعه، اهداف زير را مي

حراست از كمال دانشگاهي ) 1: ها نام بردهشرافت علمي دانشگا
كيفيت و استانداردهاي  باالبردن اعتبار،) 2و شرافت علمي؛ 

جلب اعتماد عمومي نسبت به اعتبار علمي ) 3علمي دانشگاه؛ 
وجود آوردن يك محيط رقابتي سالم و منصفانه؛ به) 4دانشگاه؛ 

صداقت دانشگاهي با مصاديق عدم ةآشنا نمودن اعضاي جامع) 5
احترام به ) 7حراست از دستاوردهاي علمي افراد؛ ) 6علمي؛ 

موارد نقض تعيين روند رسيدگي به) 8ي؛ حقوق مالكيت فكر
تعيين مجازاتهاي مناسب براي اتهامات نقض ) 9شرافت علمي؛ 
  .شرافت علمي

براي عمليـاتي كـردن حاكميـت قـوانين شـرافت پيشـنهاد       
اخـالق علمـي    ةاي مسـتقل تحـت عنـوان كميتـ    شود كميته مي

بهمنظور صيانت از كمال دانشگاهي و شرافت علمـي در كشـور   
منابع و اطالعـات الزم  ) 1: اين كميته الزم است. يزي شودر پايه

) 2هاي اخالق علمـي دانشـگاهها قـرار دهـد؛      را در اختيار كميته
دورههاي كارآموزي، كارگاههـا و سـمينارهاي را بـراي آشـنايي     

تمـامي دانشـگاهها،   ) 3دانشـگاهي برگـزار كنـد؛     ةاعضاي جامع
رعايت اصـول   بهپژوهشي را ملزم -مراكز علمي و مجالت علمي

طور تصـادفي مقـاالت چنـدين    ساالنه به) 4شرافت علمي بكند؛ 

) 5مجله را از نظر رعايت شرافت علمي مورد بررسي قـرار دهـد؛   
براي حراست از كمـال دانشـگاهي مجازاتهـايي را بـراي نقـض      

  .شرافت علمي تعيين كند
در پايان نيز بايد به محدوديتهايي كـه پژوهشـگران در ايـن    

كمبود منابع اطالعاتي ) 1: با آن مواجه بودند اشاره شودپژوهش 
نبـود  ) 2قوانين شرافت علمي و اخالق علمي در كشور؛  ةدر زمين
نظري و پژوهشي جـامع در رابطـه بـا موضـوع پـژوهش       ةپيشين

ــوده و  گيــري در پــژوهش حاضــر هــدف نمونــه) 3حاضــر؛  دار ب
شرافت آنها  عنوان نمونه انتخاب شده كه قوانين هايي بهدانشگاه

  . در اينترنت قابل بازيابي بوده است
  

  نامه واژه

 Academic Values .1 هاي تحصيلي ارزش

 Honesty .2 صداقت

 Academci Hounesty .3 صداقت علمي

  Academic Integrity .4 كمال دانشگاهي

  Academic Honor Codes .5 قوانين شرافت علمي

 Academic Dishonesty .6 عدم صداقت علمي

 Cheating .7 تقلب

  Plagiarism .8 دزدي ادبي

 Collusion .9 تباني

  Forgery .10 جعل

  Falsification .11 تحريف

  Multiple Submission .12 واگذاري چندگانه

 

  منابع
1- Brey P (2003). Ethical issues for the Virtual 

University. University of Twente. Available online: 
Retrieved 2010/7/12 from: 

www.europace.org/articles%20and%20reports/
WG9_Final_Report.pdf 

2- Center for Academic Integrity (1999). The 
fundamental values of academic integrity, Des 
Plaines: Office of college relations, 2-12. Available 
online: Retrieved 2009/9/20 from: 

www.academicintegrity.org/fundamental_valu
es_project/pdf/FVProject.pdf 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1390، 4ششم، شماره  فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 13

3- Dane FC & Granzow S (ND). Promoting academic 
integrity: A review of research on University honor 
codes. Saginaw Valley State University Home page. 
Available online: Retrieved 2010/7/12 from: 

www.svsu.edu/academicintegrity/research.html 

4- Sessions JA, Kuren MB, Berry JD & et al (2009). First 
in 2009 Academic Integrity Subcommittee Final 
Report. Miami University. Online Available: 
Retrieved 2010/7/12 from: 

www.units.muohio.edu/firstin2009/Documents
/AcademicIntegrityFinalReport.pdf 

5- Roig M (2006). On the causes of academic dishonesty. 
The Journal of the European Medical Writers 
Association, 15(4), 120-121. 

6- Carpenter DD, Harding TS, Finelli CJ, Montgomery 
SM & Passow HJ (2006). Engineering students’ 
perceptions of and attitudes towards cheating. Journal 
of Engineering Education, 181-194. Available online: 

Retrieved 2009/9/20 from: 
www.deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/552
69/3/2006%20JEE%20PACES1.pdf 

7- McCabe D L, Trevino L K & Butterfield KD (2001). 
Cheating in academic institutions: A Decade of 
research. Ethics & Behavior, 11(3), 219–232.  

8- McCabe DL, Trevino LK & Butterfield KD (2002). 
Honor codes and other contextual influences on 
academic dishonesty: A Replication and extension 
to modified honor code settings. Research in Higher 
Education, 43(3), 357-378. 

9- McCabe DL, Butterfield KD & Trevino, LK (2003). 
Faculty and academic integrity: The influence of 
Ccurrent honor codes and past honor code 
experiences. Research in Higher Education, 44(3), 
367-385. 

 اي حرفـه  اخـالق  و هاارزشـ  تدوين چارچوب. لشكربلوكي مجتبي -10

 و علـوم  در اخـالق  ي نامـه  فصـل . فنـاوري  و علمي هاي پژوهش
  .114-105، ص 2و1 هاي  شماره سوم، سال ،1387. فنّاوري

11- Turner SS & Beemsterboer MS (2003) Enhancing 
academic integrity: Formulating effective honor 

codes, Journal of Dental Education, 67(10), 1122-
1129. Online Available: Retrieved 2010/7/12 from: 
www.jdentaled.org/cgi/reprint/67/10/1122. 

12- Hall TL & Kuh GD (1998). Honor among students: 
Academic integrity and honor codes at State-Assisted 
Universities. NASPA Journal, 36(1), 2-18. 

13- Satterlee AG (2002). Academic dishonesty among 
student: Consequence and interventions. (ERIC 
Document Reproduction Service No. 469468). 

14- Mortson T (2007). An idea worth imitating. 
Guardian. Available online: Retrieved 2010/7/12 

from: www.guardian.co.uk/education/ 2007/ma 
r/20/highereducation.students 

15- Batane T (2010). Turning to Turnitin to fight 
plagiarism among university students. Educational 
Technology & Society, 13 (2), 1–12. 

. اكبـر و همكـاران  روحـاني علـي  پـور حميـد،   نخعي نوذر، نجفـي  -16
يــك : انضــباطي پيشــنهادي ســوءرفتارهاي پژوهشــي ةنامــ آيــين

. آمـوزش پزشـكي   ةعـات و توسـع  مركز مطال ةمجل. پژوهش كيفي
 . 8-1اول، ص  ةهفتم، شمار ة، دور1389

17- Undergraduate honor code at University of Miami 
(2009). Online Available: Retrieved 2010/7/12 from: 

www6.miami.edu/dean-
students/pdf/undergrad_honorcode.pdf 

18- Policies & Procedures: Undergraduate student 
academic integrity policy at Washington University 
(2009). Online Available: Retrieved 2010/7/12 from: 
www.wustl.edu/policies/undergraduate-academic-
integrity.html 

19- Lawrence Technological University. (2009). 
Academic honor code. Student Handbook. 
Available online: Retrieved 2010/7/12 from: 
www.ltu.edu/cm/attach/38c2e461-8097-43b9-8a03-
40c2aa4d0748/academic%20honor%20code.pdf 

20- University of New Haven (2007). Academic 
Integrity Policy and Procedures. Available online: 
Retrieved 2009/9/20 from: 

www.newhaven.edu/unh/marketing/pdfs/acade
mic_integrity_policy.pdf 

21- University of York (2007). Academic misconduct 
policies guideline and procedures. Available online: 
Retrieved 2010/7/12 from: 

www.york.ac.uk/admin/aso/learningandteachin
g/AcadMisBooklet2007.pdf 

22- Cardiff University (2004). Student Guide to 
Academic Integrity. Available online: Retrieved 

2009/9/20 from: 
www.cardiff.ac.uk/maths/resources/Academic_
Integrity_student_guidance.pdf  

23- Hughes A (2010). Quality Assurance Handbook. 
University of Bradford. Online Available: Retrieved 
2010/7/12 from: 
www.brad.ac.uk/admin/acsec/BreachesAppealsCom
plaints/Procedures_followed_Event_Suspected_Bre
ach_of_Assessment_Regulations.pdf 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  ...مقايسة تطبيقي : شرافت علمي در نظام آموزش عالي: محمد اصغر اميري و همكاران
  

 14

24- The University of Nottingham. Academic Offences 
Policy and Procedure. Online Available: Retrieved 

2010/7/12 from: www.nottingham.ac.uk/quality-
manual/assessment/offences.htm 

 علمـي  انتشـارات  در اخالق منشور. دانشگاه علوم پزشكي تهران -25

 :از 1388 اســــــفند 12بازيــــــابي شــــــده در . دانشــــــگاه
http://tumspress.tums.ac.ir/UserFiles/TUMS-

statement_on_Publication_Ethics_Persian(1).pd
f  

اخـالق علمـي و    ةمركـز توسـع   ةاساسنام). 1385(دانشگاه شيراز  -26
 :از 1388 اســفند 12بازيــابي شــده در . اي دانشــگاه شــيراز حرفــه

www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=3465  
 مجالت به مقاله ارسال ةنامآيين). 1385(دانشگاه صنعتي شريف  -27

 و ملـي  جشـنوارههاي  و مسـابقات  در شركت و همايشها و علمي
ــين ــيبــ ــده در   .المللــ ــابي شــ ــ 12بازيــ  :از 1388 فنداســ

http://eduvp.sharif.ir/aeinname  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-جــرائم مربــوط بــه و انــواع تخلفــات. شــهيد بهشــتي دانشــگاه -28

 :از 1388 اسـفند  12بازيابي شـده در  . نامهدانشجويان مطابق آئين
 www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1061  

محمـد  : ترجمـه . آموزش و پرورش تطبيقـي ). 1981(كوي لوتان  -29
 .سمت: تهران). 1384(يمني دوزي سرخابي 

 ةحلق: نگارش دانشگاهي در دانشگاههاي ايران. حسرتي مصطفي -30
يزي در آموزش رپژوهش و برنامه ةنامفصل. گمشده آموزش عالي

  .138-103، ص 36و35هاي  ، شماره1384. عالي
31- Ma HJ, Wan G & Lu EU (2008). Digital cheating and 

plagiarism in schools. Theory into practice, 47, 197–
203. 

بررســي علــل گــرايش . جــم مســعودالــه و ســعيديمــرادي ولــي -32
 علوم پزشكي همدان دانشجويان به تقلب در امتحانات دانشجويان

 .19-16، ص 40ة، شمار1380. طب و تزكيه. 1375در سال 

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

