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سرآغاز

یکی از کارکردهاي نظام تعلیم و تربیت هر کشور، تربیت نیروي 

هاي بنیـادي آن  ارزشانسانی متخصص، کارآمد، متعهد و پایبند به
عنوان بخشی از نظام تعلـیم و تربیـت   ها بهجامعه است. دانشگاه

یسۀ تطبیقی دانشگاههاي نظام آموزش عالی: مقادرشرافت علمی
، بریتانیا و ایرانآمریکامنتخب 

2دکتر محسن آیتی،1ن، دکتر احمد خامسا1*محمداصغر امیري

بیرجندشناسی دانشگاه شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانگروه روان. 1

شناسی دانشگاه بیرجند. گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان2

چکیده

اند. با این وجود، در نظام آموزش عالی ایران صداقت علمی قوانینی را وضع کردههاي معتبر جهان براي جلوگیري از عدمبسیاري از دانشگاه.ه:زمین
علمـی  افتي اهداف و مصادیق قـوانین شـر  مقایسهبهصداقت علمی تدوین نشده است. پژوهش حاضر هنوز قوانین جامعی براي جلوگیري از عدم

علمی نظام آموزش عالی ایـران انجـام گرفتـه    ي الزم براي تدوین قوانین شرافتمنظور فراهم کردن زمینهبریتانیا و ایران بههاي آمریکا،شگاهدان
است. 

ایـران  هاي آمریکا، بریتانیـا و  ي آماري این پژوهش شامل تمامی دانشگاهتطبیقی است. جامعه-پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفیکار:روش
ي اصلی هاي پژوهش بر اساس دو مؤلفه. دادهشدندعنوان نمونه انتخاب دار بهگیري هدفبوده است. از هر کشور چهار دانشگاه با استفاده از نمونه

هـاي مـورد   اههـا در دانشـگ  ها و تشابهات این مقولـه صدافت علمی) مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوتقوانین شرافت علمی (اهداف و مصادیق عدم
هاي پژوهش از روش جرج بردي استفاده شده است. مطالعه مشخص شد. براي تجزیه و تحلیل داده

ها همچنین نشان داد تقلـب، دزدي  باشد. یافتهترین هدف وضع قوانین شرافت علمی میترویج کمال دانشگاهی مهمدهد نتایج نشان میها:یافته
ترین مصادیق ذکـر شـده در قـوانین شـرافت علمـی      ها، واگذاري چندگانه و تسهیل در عدم صداقت علمی اصلیادبی، تبانی، جعل یا تحریف داده

باشند.می

ها، تدوین قوانین و یا منشور شرافت صداقت علمی و درونی کردن کمال و شرافت علمی در دانشگاهاولین گام براي جلوگیري از عدمگیري:نتیجه
آن و هاي مشخصی را براي نهادینه کردن کمال دانشگاهی و ارزش نهادن بـه هاي کشور الزم است قوانین و سیاستاهعلمی است. بنابراین دانشگ

علمی تدوین کنند.صداقتهمچنین براي جلوگیري از رفتار عدم

صداقت علمی، کمال دانشگاهی، تقلب، دزدي ادبیقوانین شرافت علمی، عدمها:کلید واژه



اي، اخالق تدریس، پژوهش کیفی، دانشجویان کارشناسی ارشداخالق حرفهها:کلید واژه

____________________________________________________________________________________
s.amiri@yahoo.comنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *
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...محمد اصغر امیري و همکاران: شرافت علمی در نظام آموزش عالی: مقایسۀ تطبیقی 

2

فراگیران را به» 1ارزشهاي تحصیلی«هر کشوري، وظیفه دارند تا 
. بنـابراین  )2(اسـت  2. یکی این ارزشها، صـداقت )1(انتقال دهند 

ها در انجـام سـایر وظـایف خـود اهتمـام      هگونه که دانشگاهمان
ورزند، الزم است بـراي آمـوزش ارزشـها و اخـالق علمـی و      می

ریـزي  اي، و صداقت که یکـی از ایـن ارزشهاسـت، برنامـه    حرفه
که این ها از زمانیهدر دانشگا3کنند. میل به ارتقاء صداقت علمی

ها الزم ه). دانشـگا 3وجود آمدند، وجود داشته اسـت( مؤسسات به
کمـال  «است براي ترویج صداقت که یکی از ارزشهاي اساسـی  

ــازمانی و  ، و بخــش جــدایی»4دانشــگاهی ــذیر فعالیتهــاي س ناپ
برنامه است، سیاستهایی را اتخـاذ کننـد تـا ایـن سیاسـتها و      فوق

ارزش در فرهنگ سازمانی عنوان یکقوانین بتواند صداقت را به
).4نهادینه کند (

قـوانین  «بسیاري از دانشگاهها براي ترویج صداقت علمی از 
هـاي  یکی از مؤلفـه «)، زیرا 5کنند (استفاده می» 5شرافت علمی

مهــم در افــزایش کمــال دانشــگاهی و شــرافت علمــی، کســب 
اطمینان از این است که اساتید و دانشجویان ارزشها و انتظـارات  

پژوهشهاي انجام شـده  .)6(»کنند(آموزشی) را درك میۀؤسسم
علمی نشان داده است که وجود قوانین شـرافت،  اخالقۀدر زمین

-10را کاهش دهد (»  6صداقت علمی/دانشگاهیعدم«تواند می
ارزشهاي یک مؤسسه ). قوانین شرافت دستورالعملهایی راجع به7

تمامی دست اندرکاران است که رفتارهاي مورد انتظارش را براي 
حفاظــت از کمــال «دهــد و هـدف آن  آن مؤسسـه توضــیح مـی  

دانشگاهی، تشویق رفتارهاي اخالقی و ایجـاد یـک جـو رقـابتی     
صداقت علمی علمی، عدم). در قوانین شرافت11(»منصفانه است

شود. تعریف شده و مصادیق آن مشخص می

مطالعــه روي تــأثیر قــوانین شــرافت بــر صــداقت و کمــال 
دانشگاهی دانشجویان در آمریکا براي اولین بار توسـط بـاورز در   

کـالج و  99دانشـجو را از  5000انجام شد، که در آن 1964سال
یابی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشگاه آمریگا زمینه

). 7صداقت علمی را کـاهش دهـد (  تواند عدم قوانین شرافت می
رف وجـود قـوانین    نشان 1998هال و کوه در سال  دادند که صـ

بـراین  شود. عـالوه تحصیلی نمیصداقتشرافت مانع رفتار عدم 
آنها معتقدند، تا زمانی که جو و فرهنـگ دانشـگاه مشـوق رفتـار     

تقلب خواهنـد  صداقت علمی باشد، دانشجویان بیشتر میل بهعدم
هـا نشـان داده اسـت کـه     . از سوي دیگـر، پـژوهش  )12(داشت 
ــدم ــداقت ع ــبت   ص ــوانین نس ــگاههاي داراي ق ــی در دانش علم

1). جـدول  13و 7دانشگاههاي فاقد این قوانین، کمتر اسـت ( به

صداقت تحصـیلی را در دانشـگاههاي   رفتار عدممیزان ارتکاب به
داراي قوانین شرافت و دانشگاههایی که فاقد این قـوانین اسـت   

دهد.نشان می
ادبـی بـوده   وي سـرقت در دانشگاههاي بریتانیا بیشرین تمرکـز ر 

اي هـاي رایانـه  افزارها و برنامهاست که براي تشخیص آن از نرم
شود. همچنین این دانشگاهها حدود چهار یا پنج سال استفاده می

اقتباس قوانین شرافت از دانشـگاههاي  بیشتر نیست که شروع به
ـ    14اند(آمریکا کرده ۀ)، بنابراین در ایـن کشـور پژوهشـی در زمین

تحصـیلی  صـداقت وانین شرافت این دانشگاهها روي عدمتأثیر ق
دانشجویان یافت نشد. کارول معتقد است که مؤسسات آمـوزش  

ادبـی  عالی بریتانیا تشخیص دادند که براي جلوگیري از سـرقت 
ـ تر و هماهنـگ نیازمند یک رویکرد کلی ر هسـتند، بنـابراین در   ت

آمـوزش  راههایی براي جلـوگیري از دزدي ادبـی در   2001سال 

)6صداقت علمی در دانشگاههاي داراي قوانین شرافت و فاقد قوانین شرافت (عدم: میزان ارتکاب به1جدول 

ــدم ــكلھاي ع ــداقتش -ص
تحصیلي

داراي قوانین 
شرافت (%)

بدون قوانین 
شرافت (%)

حان  كردن در امت پي  ك
٢٠٣٢مونیا آز

ــــــــــتفاده از  اس
١١٢١یادداشتھاي غیر مجاز

ــھ ــك ب ــران در كم دیگ
١١٢١آزمون

۶١٠٢٠دزدي ادبي
لھ  یا دو جم یك  پي  ك

٣٢۴٣بدون ارجاع
جاز در  یر م شاركت غ م

٢٧۴٩تكلیف
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افزار تشخیص سرقت ادبـی پیشـنهاد شـد    عالی با استفاده از نرم
)15 .(

آن دسترسی داشـت  منابعی که محقق بهدر ایران با توجه به
ثیر قوانین شرافت أتةدهندگونه مطالعه یا پژوهشی که نشانهیچ

روي صداقت و کمال دانشگاهی باشد مشاهده نشـد. از آنجـایی   
وجـود  ا قوانین شرافت در دانشـگاهها بـه  که در سایر کشورها ابتد

آمده و سپس تـأثیر ایـن قـوانین روي کمـال دانشـگاهی مـورد       
اینکـه هنـوز هـیچ    مطالعه قرار گرفته است، در ایران با توجه بـه 

صـورت کامـل تـدوین نکـرده اسـت      دانشگاهی این قوانین را به
بعضــی از )، و یـا در صــورت تــدوین ایــن قـوانین، فقــط بــه  16(

صداقت علمی اشاره کرده است، ضرورت پـژوهش  عدممصادیق 
دهد.عنوان اولین گام مؤثر در این زمینه نشان میحاضر را به

ها کشورهاي مختلف مبین این ههاي دانشگابرنامهنگاهی به
هاي معتبـر، سیاسـتهایی را بـراي    هاست که بسـیاري از دانشـگا  

تهدیـد  هایی که صداقت علمـی (تحصـیلی) را   جلوگیري از رفتار
صـداقت  اند. اما در کشـور مـا متأسـفانه بـه    کند، تدوین کردهمی

آن کمتـر توجـه شـده اسـت. ایـن      ةعلمی و عوامل تهدیدکننـد 
تواند سرآغازي براي توجـه بـه ایـن ارزش بنیـادین     پژوهش می

فراموش شده در نظام آموزش عالی کشورمان باشد. هدف غـائی  
قوانین شـرافت و  پژوهش حاضر طراحی چهارچوبی براي تدوین

کمال دانشگاهی نظام آموزش عالی کشورمان است. بـه منظـور   
ۀدو مؤلفـ ۀرسیدن به این هدف، پژوهش حاضر به منظور مقایس

صداقت اصلی قوانین شرافت علمی (تعریف و مصادیق انواع عدم
هاي منتخب آمریکا هعلمی، اهداف قوانین شرافت علمی) دانشگا

. و بریتانیا انجام شده است

روش بررسی

بنیـادي و کـاربردي را   ةاین پژوهش از نظر هدف، هـر دو حـوز  
دهد زیـرا از یـک طـرف ضـرورت تـدوین و اجـراي       پوشش می

کنـد و از طـرف دیگـر    قوانین شـرافت علمـی را مشـخص مـی    
هاي اجرایی بسترساز عملیاتی شدن قوانین شرافت علمی و گروه

ر، ایـن پـژوهش بـر    دهد. از سوي دیگمربوط به آن را انجام می
ــوه ــاس نحـ ــعاسـ ــه ي جمـ ــک مطالعـ ــات یـ ي آوري اطالعـ

تطبیقی است.توصیفی

ـ گیـري: آماري و روش نمونهۀجامعه، نمون آمـاري  ۀجامع
دانشگاههاي ایـران، بریتانیـا و   ۀاین پژوهش عبارت است از کلی

سیاستها و قـوانین شـرافت   ۀآمریکا. چون هدف پژوهش، مقایس
ران، آمریکا و بریتانیا بود، بنابراین لزوماً دانشگاههاي سه کشور ای

شـد کـه داراي قـوانین شـرافت و     باید دانشگاههایی انتخاب می
بودند. پس بر اساس ماهیت پژوهش، همچنین قابل دسترسی می

گیري هدف دار استفاده شـد. از هـر کشـور چهـار     از روش نمونه
دانشـگاه انتخــاب شــد. از کشــور آمریکــا دانشــگاههاي میــامی، 

واشنگتن، الورنس و نیوهاون انتخاب شدند و از بریتانیا دانشـگاه  
یورك، دانشگاه کاردیف، دانشگاه برادفورد، نوتینگـام و از ایـران   
هم دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه شـهید  

عنوان نمونه انتخاب شدند. بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف به
ــات: ــراي  اروش گــردآوري اطالع ــاز ب ــورد نی طالعــات م

پرسشــها از مقــاالت و گزارشــهاي پژوهشــی، گــویی بــهپاســخ
سایتهاي دانشگاههاي مورد نظر و همچنین از شبکه جهـانی  وب

اینترنت گردآروي شـده اسـت. از دانشـگاههاي کشـور آمریکـا،      
)؛ سیاسـتهاي  17کارشناسی دانشگاه میامی (ةقوانین شرافت دور

)؛ 18ن کارشناسی دانشگاه واشـنگتن ( کمال دانشگاهی دانشجویا
) و سیاسـتها و  19قوانین شرافت علمی دانشگاه فنـی الورنـس (  

) گردآوري شد. 20هاي کمال دانشگاهی دانشگاه نیوهاون(برنامه
از بریتانیا، سیاسـتها، رهنمودهـا و روشـهاي سـوء رفتـار علمـی       

)؛ راهنماي دانشجویان براي کمال دانشگاهی 21دانشگاه یورك (
)؛ شـیوههاي پیگیـري رخـدادهاي مظنـون     22انشگاه کاردیف (د

) و سیاسـتها و  23نقض مقررات سـنجش دانشـگاه برادفـورد (   به
آوري شـد. در  ) جمع24روندهاي جرایم علمی دانشگاه نوتینگام (

ایـران بـه   ۀهاي مورد مطالعـ هر چند در بعضی از دانشگاهایران 
ختصـار اشـاره   طـور ا صداقت تحصیلی بـه بعضی از مصادیق عدم
یک از دانشگاههاي ایران قوانینی با عنوان شده است، اما در هیچ

اخالق علمی، قـوانین شـرافت، سیاسـتهاي کمـال دانشـگاهی،      
صـداقت  نی کـه عـدم  اي و یا هر گونه قـوانی قوانین اخالق حرفه

تحصیلی را تعریف و مصادیق آن را ذکرکرده و روند رسیدگی آن 
یافت نشد. با این وجود جهت مقایسه را نیز مشخص کرده باشد، 

این مـوارد مشـابه بـا قـوانین شـرافت در بعضـی از دانشـگاهها        
نداز: منشـور اخـالق   اآوري و تحلیل شدند. این موارد عبارتجمع
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اساسـنامه  ؛ )25علوم پزشکی ایـران ( در انتشارات علمی دانشگاه 
)؛ 26(اي دانشـگاه شـیراز  مرکز توسـعه اخـالق علمـی و حرفـه    

درشـرکت وهمایشهاوعلمیمجالتمقاله بهارسالۀنامنآیی
المللـی دانشـگاه صـنعتی    بـین وهـاي ملـی  جشنوارهومسابقات
دانشجویان مطابق وجرائم مربوط بهانواع تخلفات) و 27شریف (

) 28نامه شهید بهشتی (آئین
نوع پـژوهش از شاخصـهاي   با توجه بهروش تجزیه و تحلیل:

اده نشـد. کـوي معتقـد اسـت هنگـامی کـه       آماري خاصی اسـتف 
توان از روشها کمی آمـاري  بندي کیفی است نمیمعیارهاي طبقه

). بنابراین، چون این پـژوهش تطبیقـی اسـت و    29استفاده کرد (
بندي بر اساس شاخصهاي کیفی صورت گرفته است مبناي طبقه

هـا  شود. تجزیه و تحلیل دادهاز روش آماري خاصی استفاده نمی
مبناي مراحل روش بردي انجام شد. بر 

اصلی قوانین شرافت که بـر مبنـاي آنهـا تلخـیص     ۀدو مقول
تنظیم و تجزیه و تحلیل انجام شد، عبارت بودند از:

هاي مهم قوانین شـرافت، اهـداف ایـن    یکی از مؤلفه) هدف:1
این مؤلفه در قوانین است. بنابراین سعی شد وجوه تفاوت و تشابه

دانشـگاهها  ۀو سیاستهاي کمال دانشـگاهی همـ  قوانین شرافت

مشخص شود؛
صــداقت تحصــیلی از عــدمصــداقت علمــی:) انــواع عــدم2

اصـلی  ۀهاي قوانین شرافتمندي است. این مؤلفـ مهمترین مؤلفه
هاي شود. هر کدام از این مؤلفهفرعی تقسیم میۀچندین مؤلفبه

صادیق و فرعی در قوانین شرافت تعریف شده و براي هر کدام م
مثالهایی ذکر شده است. بنابراین دومـین مقولـه مـورد مقایسـه،     

هاي فرعـی آن در قـوانین شـرافت    تحصیلی و مؤلفهصداقتعدم
؛ 7نـد از: الـف) تقلـب   اصداقت عبارتهاي فرعی عدماست. مؤلفه

؛ 11یـا تحریـف دادههـا   10؛ د) جعـل 9؛ ج)  تبانی8ب) دزدي ادبی
آموزشی.صداقتهیل عدم؛ و) تس12ه) واگذاري چندگانه

هایافته

هاي پژوهش ارائه شـده اسـت. بـا توجـه بـه      در این بخش یافته
هـر سـؤال، در   گویی بـه کیفی بودن تحلیل دادهها، پس از پاسخ

هـا در قـوانین شـرافت    صورت لزوم تفاوتها و شـباهتهاي مقولـه  
دانشگاههاي مورد مطالعه ذکر شده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت،     

هاي العات جداول این فصل از قوانین شرافت دانشگاهتمامی اط
مورد مطالعه استخراج و دسته بنـدي، و در بعضـی مـوارد بـراي     

ف قوانین شرافت دانشگاههاي مورد مطالعه: اهدا2جدول 
هدفدانشگاهکشور

آمریکا
طرفانهحراست از کمال دانشگاهی؛ ترویج رفتارهاي اخالقی سازگار دانشجویان؛ بوجود آوردن یک جو رقابت بیمیامی

ن مثالهاي مشخصی از رفتار عدم صداقتکارشناسی و فراهم کردةرفتار تحصیلی دانشجویان دورتبیین انتظارات دانشگاه نسبت بهواشنگتن
دانشگاهیعۀترویج صداقت کمال در تالشهاي فردي و گروهی در تمام اعضاي جامالورنس
مالکیت فکريترویج رفتار اخالقی و احترام بهو صداقت تحصیلیدانشگاهی با تعاریف عدمۀآشنایی اعضاي جامعنیوهاون

هاي تحصیلیمعیاریف تحصیلی و حراست از هاي تکالمعیاررشدیوركبریتانیا
دانشگاهمعیارهايباال بردن کیفیت و برادفورد

ایران

پژوهشانتشاردراخالقرعایتبهمدیریتیسطحباالتریندرتهرانپزشکیعلومتعهد دانشگاهعلوم پزشکی تهران

شیراز

اي سالم و کارآمـد مبتنـی بـر اخـالق و اصـول اسـالمی و       حرفهایجاد و توسعه بسترها و شرایط مناسب براي نظام علمی و-الف
هـاي خداونـد   آفریدهجامعه و هماهنگی با طبیعت و همۀ اي براي خدمت خالصانه بهتعالی فعالیتهاي علمی و حرفهانسانی و نیل به

؛قادر متعال
افـزایش التـزام اجتمـاعی    -ج؛ شـگاهی اي در همـه سـطوح دان  تعمیق و گسترش ارزشهاي حاکم بر رفتارهاي علمی و حرفـه -ب

؛ اي و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشیدانشگاه و سالمت ارتباطات علمی و حرفهدانشگاهیان در راستاي جلب اعتماد بیشتر جامعه به
؛ايفعالیتهاي علمی و حرفهدر زمینه ي شئونات و منزلت تالشگران ارتقا–د

؛اي مبتنی بر اصول علمی و متناسب با منابع اصیل اسالمیعلمی و حرفهاخالقتعمیق و گسترش معرفت و عمل به-هـ
عدالت اجتماعی المی،اي بر مبناي حفظ کامل کرامت و ارزشهاي انسانی و مبانی اصیل استنظیم منشور اخالق علمی و حرفه–و

اي و پژوهش در آن.و آموزش اخالق علمی و حرفه
سازي و سالم نگـه داشـتن محیطهـاي آموزشـی و پژوهشـی و      سالمبهیگاه بلند دانشگاه و دانشجو و کمکپاسداري از حریم و جاشهید بهشتی

و عمومی دانشگاهیانتأمین حقوق فردي
افزایش اعتبار و اعتالي توان علمی دانشگاه و جلوگیري از لطمه خوردن بر اعتبار علمی دانشگاهشریف
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1390، 4ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

5

ــه از    ــت. چنانچ ــده اس ــیص ش ــل تلخ ــه و تحلی ــهولت تجزی س
دانشگاهی در جداول نـام بـرده نشـده، بـه معنـاي عـدم وجـود        

ال در قـوانین شـرافت دانشـگاه بـوده     ؤاطالعات پیرامون آن سـ 
گونـه کـه پیشـتر ذکـر شـد،      ران، همانر دانشگاههاي ایاست. د

علمی و یا کمال دانشگاهی (علمی) کـه  قوانینی با عنوان شرافت
تحصیلی را تعریف کند وجود نداشـت. در  صداقتمصداقهاي عدم

منشور اخالق در «دانشگاه علوم پزشکی تهران قوانینی با عنوان 
ۀبـه سـه مؤلفـ   وضع شـده کـه در آن   »انتشارات علمی دانشگاه

تحصیلی اشاره شده است. در ایـن منشـور بـه رونـد     صداقتعدم
تحصیلی صداقترسیدگی و مجازاتهاي هر کدام از رفتارهاي عدم

ارسـال  ۀنامـ اشاره نشده است. دانشگاه صنعتی شـریف در آیـین  
مقاله بـه مجـالت علمـی و همایشـها و شـرکت در مسـابقات و       

صـداقت  مصداق عـدم ط به دوالمللی فقهاي ملی و بینجشنواره
تحصیلی (الگوبرداري و واگذاري چندگانه) اشاره کرده است.

قوانین اهدافتفاوتها و تشابهاتی در: چه1سؤال 
دادههاي دارد؟وجودمطالعهشرافت کشورهاي مورد

ارائه شده است.2این سؤال در جدول مربوط به
اهدافی را بیشتر دانشگاههاي مورد مطالعهالف) تشابهات:

ترین هدفی که اند. یکی از عمدهبراي قوانین شرافت ذکر کرده
اند ترویج رفتار اخالق علمی در آن تأکید کردهاکثر دانشگاهها به

دانشگاهی است. همچنین حراست از ۀبین تمامی اعضاي جامع
دانشگاهی با مثالها ۀکمال دانشگاهی و آشنا کردن اعضاي جامع

ت تحصیلی از دیگر اهدافی است که صداقو مصادیق عدم
اند.دانشگاهها براي این قوانین، ذکر کرده

حقوق ایجاد یک جو رقابتی سالم و احترام بهب) تفاوتها:
ترتیب مالکیت فکري از دیگر اهداف قوانین شرافت است که به

اند. دانشگاههاي یورك دانشگاههاي میامی و نیوهاون ذکر کرده
اند. رفتن استانداردهاي دانشگاه اشاره کردهباالو برادفورد به

هدف و عمومی دانشگاهیانتأمین حقوق فرديهمچنین 
آن اشاره کرده است. دیگري است که دانشگاه شهید بهشتی به

: تعریف و مصادیق تقلب در دانشگاههاي مورد مطالعه3جدول 

تعریف و مصادیق تقلبدانشگاهکشور

یکاآمر

شود تا فریبکاري صورت گیرد.آنها  تالش میۀوسیلتمامی اعمالی که بهبهمیامی
تقلب یا دزدیدن یادداشتها در آزمونۀمثال: رونویسی پاسخها از دانشجویان دیگر در آزمون؛ استفاده از ورق

ت.وسیله اساتید اجازه داده نشده اساستفاده کردن از موادي در آزمون که بهواشنگتن

الورنس
دریافت و یا دادن مساعدت غیر مجاز در آزمونها؛ دریافت مساعدت (بیشتر از آن چیزي که توسط مربی اجازه داده شـده اسـت) در نوشـتن    

ر گونـه  ي بدون اجازه از هـ تمامی تکالیف تحصیلی؛ استفاده از آزمونها و یا سایر مواد آموزشیِ اعضا و یا اساتید دانشگاه بدون اجازه؛ استفاده
الکترونیکی در انجام تکالیف تحصیلی.ۀمواد و وسیل

نیوهاون

تعریف: استفاده یا تالش عامدانه براي استفاده از مواد و اطالعات غیرمجاز در هر تکلیف تحصیلی
هنگام آزمون و چه بعـد  محتواي آزمون با هر ابزاري چهمثال: داشتن یادداشت هاي غیر مجاز در یک آزمون و یا انتقال اطالعات مربوط به

هر کسی که هنوز آزمون نداده است؛ در طول یک آزمون از شخص دیگري رونویسی کـردن؛ بدسـت آوردن یـا فـراهم کـردن      از آزمون به
ه کـار  اطالعات از محتواي یک آزمونی که هنوز برگزار نشده است؛ استفاده از کار یک فرد دیگر براي تکلیف خانه یا کار آزمایشگاه و یا ارائ

عنوان کار خود؛ استفاده از مواد و یا اطالعات غیر مجاز از دیگران براي آزمون خانه؛ جستجو، دریافت، و یا دادن کمـک در طـول   دیگري به
یک آزمون از طریق ابزار الکترونیکی (تلفن همراه، رایانامه، پیام متنی)؛خریدن مقاالت، پژوهش، گزارش و غیره.

بریتانیا

کردن در پذیرفتن قوانین حاکم بر آزمونهاکوتاهی یورك
اطالعاتمنظور دسترسی غیر مجاز بهمثال: اتخاذ تدابیري به

برادفورد
منظور بدست آوردن یک هر گونه مواد غیر مجاز قبل و بعد از آزمون بهآزمون؛ دسترسی پیدا کردن بهۀمصادیق: رفتار مخرب در طول جلس

آزمون؛ رونویسـی از  ۀسؤاالت قبل از تاریخ آزمون؛ ارتباط با دانشجویان دیگر در طول جلسۀبرگیدا کردن بهامتیاز غیر منصفانه؛ دسترسی پ
آزمـون؛ اسـتفاده از مبایـل یـا هـر گونـه وسـایل        ۀدانشجویان دیگر در طول آزمون؛ بردن هر گونه مواد چاپی و مکتوب غیرمجاز سر جلس

آزمونۀدار در جلسالکترونیکی حافظه
دست آوردن هر گونه کمکی از داوطلب (یا شخص) دیگـر؛ بـردن هـر گونـه     هآزمون دیگري؛ بۀرونویسی کردن یک داوطلب آزمون از برگینگامنوت

آزمون.ۀمواد غیر مجاز سر جلس
امتحانتقلب در؛ هاي امتحانیورقهیااالتؤفروش یا افشاي سویا خریدسرقت وشهید بهشتیایران
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حفظ کرامت، ارزشها و مبانی اصیل اسالمی از دیگر اهدافی 
آن اشاره کرده است. است که دانشگاه شیراز به

ـ  تفاو: چه2سؤال  ۀتها و تشابهاتی در تعریـف و ارائ
صـداقت  مثالها و مصـادیق شـکلهاي مختلـف عـدم    
مطالعـه تحصیلی در قوانین شرافت کشورهاي مورد

این سـؤال، الزم اسـت انـواع    گویی بهپاسخبراي دارد؟وجود

تحصیلی مورد مقایسـه قـرار گیـرد.    صداقتهاي رفتار عدمشکل
در اینجـا مـورد   تحصـیلی کـه  صـداقت مهمترین شکلهاي عـدم 

) دزدي ادبـی؛  2) تقلـب؛  1نـد از: اگیرند عبـارت مقایسه قرار می
) واگـذاري چندگانـه؛   5) جعـل یـا تحریـف دادههـا؛     4) تبانی؛ 3
آموزشی. صداقت) تسهیل عدم6

د مطالعه: تعریف دزدي ادبی، مثالها و راهکارهاي جلوگیري از آن در دانشگاههاي مور4جدول 

تعریف دزدي ادبی و مصادیق آندانشگاهکشور

عنوان کار خودهاي یک فرد دیگر بهعبارات و اندیشهۀتعریف: ارائمیامیآمریکا
کار دیگرانمثال: نقص در ذکر مناسب نقل قول مستقیم و یا نقص در اعتبار بخشی به

واشنگتن
عنوان کار خودواع کارهاي دیگران بهها، عبارات و یا سایر اناندیشهۀتعریف: ارائ

راهکارهاي جلوگیري: قرار دادن هر نوع نقل قولی در عالمت مخصوص آن و اعالم منبع آن؛ ذکر کردن هر نوع خالصه، پاراگراف، چکیده 
ـ   ابع مـوادي کـه از اینترنـت    یا اقتباسی که از فردي دیگر گرفته شده است؛ اعالم منابع مورد استفاده در سخنرانی، مصاحبه و یا ...؛ ذکـر من

شود.گرفته می

الورنس

مثال: استفاده از عبارت یا نقل قول مستقیم از یک کار منتشر شده و یا چاپ نشده و یا ویژگی فکري خلّاق یک فرد دیگـر در مـواد چـاپی،    
شخص دیگري تدارك دیده شده است و بدون ارجاع از موادي که توسط ةمحصول و یا رسانه دیجیتالی بدون ارجاع کامل و واضح؛ استفاد

دست آوردن کـار دیگـران بـا هـر     هیا دخالت در فروش مقاالت ترم، گزارشها و یا سایر مواد تحصیلی؛ اختصاص دادن، دریافت کردن و یا ب
عنوان کـار خـود؛   گر بهاي و یا ارائه یا گنجاندن بدون ارجاع آن در کار خود؛ نقل هر نوع مطلبی بدون ارجاع؛ ارائه کار یک شخص دیوسیله

شود.استفاده از منابع پژوهشی نامعتبر که توسط دیگران گردآوري شده است؛ عدم ارجاع منابع موادي که از منابع اینترنتی گرفته می

نیوهاون

ار خـود بـا وانمودسـازي    مجدد کـ ۀعنوان کار خود در هر تکلیف تحصیلی و یا ارائهاي دیگري بهگفتار و ایدهۀتعریف: ارائه عمدي و آگاهان
دروغین

مصادیق: رونویسی کردن از بخشی و یا از تمام مقاالت دیگر دانشجویان و یا از هر منبع دیگري مثل کتاب، مقاله، دفتر یادداشت، ویـدئو و  
گان مقـاالت تـرم و یـا    دیگر بدون نقل قول مناسب؛ خریدن یا تأمین مقاله از هر منبعی اعم از فروشـند ةیا منابع منتشر شده و منتشر نشد

اي عنوان کار خود؛ قرار دادن یک متن از اینترنـت و یـا هـر منبـع رایانـه     آن مقاله و یا بخش خاصی از آن مقاالت بهۀمنابع اینترنتی و ارائ
رنامه نویسـی  دیگري در مقاله خود بدون ارجاع مناسب؛ رونویسی کردن دادهها از یک منبع دیگر بدون ارجاع مناسب؛ اختصاص دادن کار ب

ـ مواد سایر منابع رسانهعنون تکلیف؛ کوتاهی کردن در استناد بهمنظور ارئه بهاي دیگري براي خود بهرایانه دسـت آوردن  هاي یا کوتاهی در ب
ـ    موسـیقی بـه  ۀوب، فیلم یا قطعۀمجوز الزم و مناسب براي استفاده از این چنین موادي در ساختن صفح ه عنـوان تکلیـف درسـی و هرگون

تخصیص مالکیت فکري دیگران بدون استناد مناسب.

بریتانیا

تعریف: ترکیب موادي که از کارهاي متشر شده دیگران گرفته شده است با کار خودشان بدون ارجاع مناسب.یورك

کاردیف

منبـع  دیگران باشد، بـدون اینکـه بـه   شود حاوي عبارات و یا ایدههايافتد که کاري که براي ارزیابی ارائه میدزدي ادبی هنگامی اتفاق می
وجود طور مناسب استناد شده و یا ارجاع داده شده باشد. دزدي ادبی شامل تالش براي در اختیار گرفتن کاري که توسط دیگران بهاصلی به

کار خود.عنوان شود بهآمده است و یا عبارات و ایدههایی که در کتابها، مقاالت، وب و یا در هر شکل دیگري یافت می
شـود تـا آن کـار از منبـع     شود و یا تفسیر مـی شود؛ کارهایی که اندکی تغییر داده میمثالها: کارهاي که مستقیماً از سایر منابع رونویسی می

گرفتـه  اصلی متفاوت جلوه کند؛ رونویسی کردن از یک منبع بدون ارجاع منبع اصلی؛ قرار ندادن عبارات یا کلماتی که مستقیماً از یک منبع 
شوند، در داخل نقل قول مناسب؛ ارجاع دادن ناقص بدون جزئیات که دیگران بتوانند منبع اصلی را پیدا کنند.می

دیگران گرفتـه شـده   ةشامل یک کار دانشجویی است که یک بخش اساسی و بدون استناد از مواد آن از کارهاي منتشر شده و منتشر نشدبرادفورد
باشد.

شود.عنوان کار خود ارائه میشکنی علمی است که در آن کارهاي دیگران را بهانونیک قنوتینگام

علوم پزشکی ایران
تهران

شودمیمحسوبجديتخلفیواستعلمیاخالقخالفبراصیلیک پژوهشنتایجعنوانتحتدیگرانجمالتیانظراتازاستفاده
دارد.نامادبیسرقتکه
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1390، 4ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

7

تفاوتهــا و تشــابهات در تعریــف و مصــادیق تقلــب:
الـف)  ارائه شده است. 3این سؤال در جدول دادههاي مربوط به

فریـب،  تعاریفی که از تقلب شـده اسـت بـه   دربیشترشابهات:ت
مواد غیرمجاز در تکالیف تالش و یا اقدام عملی براي استفاده از

آزمـون اشـاره   ۀتحصیلی و دریافت اطالعات غیرمجـاز در جلسـ  
مصادیق و مثالهاي تقلب بیشـترین  ۀشده است. همچنین در ارائ
تمرکز بر آزمون بوده است.

ـ ب) تفاوتها: کشـورمان  ۀفقط یکی از دانشگاههاي مورد مطالع
تقلــب اشــاره کــرده اســت. ایــن در حــالی اســت کــه تمــام  بــه

آمریکا و همچنین اکثـر دانشـگاههاي   ۀدانشگاههاي مورد مطالع
بریتانیــا تقلــب را تعریــف و بــراي آن مثالهــا و مصــادیقی ذکــر  

اند.کرده

تشابهات و تفاوتها در تعریف و مصادیق دزدي ادبی:
ارائه شـده اسـت. الزم   4این سؤال در جدول دادههاي مربوط به

به ذکر است در بعضی از دانشگاهها فقـط مثالهـاي دزدي ادبـی    
ارائه شده است. 

ادبـی را تعریـف   دانشگاههایی که سرقتۀهمالف) تشابهات: 
ـ اند، در تعریـف آن بـه  کرده هـا،  هـا، افکـار، نوشـته   اندیشـه ۀارائ

عنوان کـار خـود و بـدون    ي فکري دیگران بهها و الگوهااندیشه
اند.ارجاع مناسب اشاره کرده

کشورهاي ۀتمامی دانشگاههاي مورد مطالعاگرچهب) تفاوتها: 
ۀآمریکا و بریتانیا سرقت ادبی را تعریف و جهـت آشـنایی جامعـ   

اند، اما با ایـن  دانشگاهی با مصادیق آن مثالهایی را نیز ذکر کرده
کشورمان فقط دانشـگاه  ۀگاههاي مورد مطالعوجود در بین دانش

ۀاطـالع جامعـ  علوم پزشکی تهران سرقت ادبی را تعریـف و بـه  
دانشگاهی خود رسانده است. دانشگاههاي واشـنگتن و کـاردیف   
عالوه بر تعریف دزدي ادبی، راهکارهایی را نیز براي جلوگیري از 

قـرار دادن  نـداز:  ااند. مهمترین این راهکارها عبارتآن ذکر کرده
هر نوع نقل قولی در عالمت نقل قول و اعالم منبـع آن؛ اعـالم   
منابع مورد استفاده در سخنرانی، مصـاحبه و غیـره؛ یـاد گـرفتن     
ــابع در      ــام من ــب تم ــر مناس ــرداري؛ ذک ــت ب ــهاي یادداش روش

ی به آنها.شناسی؛ ذکر کامل صفحات وب و تاریخ دسترسکتاب

دیق تبــانی:هــا در تعریــف و مصــاتشــابهات و تفاوت
ارائه شده است. 5این سؤال در جدول هاي مربوط بهداده

هایی کـه تبـانی را تعریـف    تمـامی دانشـگاه  الف) تشـابهات: 
همدسـتی و مسـاعدت غیرمجـاز در    انـد، در تعریـف آن بـه   کرده

تکلیفی که یک فرد مسئول انجام آن است (تکلیف فردي) اشاره 
کارهـایی را پیشـنهاد   انـد. همچنـین بیشـتر دانشـگاهها راه    کرده
کارگیري آنهـا مرتکـب   دانشگاهی با بهۀاند تا اعضاي جامعکرده
تحصیلی نشوند. صداقتعدم

ـ ب) تفاوتها: آمریکـا و بریتانیـا   ۀاکثر دانشگاههاي مورد مطالع
اند. تبانی را تعریف و راهکارهایی براي پیشگیري از آن ذکر کرده

کشورمان ۀهاي مورد مطالعاما با این وجود، هیچکدام از دانشگاه
ند.اتحصیلی اشاره نکردهتصداقاین شکل عدمبه

ــف:   ــف جعــل و تحری تشــابهات و تفاوتهــا در تعری
ارائـه شـده اسـت.   6ایـن سـؤال در جـدول    هاي مربوط بـه داده

انـد  دانشگاههایی که جعل را تعریف کردهۀهمالف) تشابهات:
انـد.  وهشی اشاره کردهابداع دادههاي غیر واقعی در یک کار پژبه

دو صورت انجام گیرد. شکل اول آن جعل دادهها ممکن است به
ـ هنگامی اتفاق می دسـت آمـده از یـک    هافتد که فرد دادههاي ب

کند. مورد نظر دستکاري میۀپژوهش را عمداً براي حصول نتیج
کنـد دادههـا   شکل دیگر آن هم وقتی است کـه فـرد ادعـا مـی    

گونـه پژوهشـی   ت، اما در عمل هیچحاصل یک کار پژوهشی اس
انجام نشده است.

ــر  هــا: ب) تفاوت دانشــگاههاي واشــنگتن و نیوهــاون عــالوه ب
دستکاري دادههاي پژوهش، تحریف کتابشناسی در منابع را نیـز  

عنوان یکـی از مصـادیق جعـل ذکـر کـرده اسـت. همچنـین        به
جعل امضا اشاره کرده است. دانشـگاه علـوم  دانشگاه نیوهاون به

محققـین سويازواقعدرکهروشهاییپرشکی تهران، گزارش
اند. اند را در تعریف جعل ذکر کردهنرفتهکاربه
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: تعریف جعل و تحریف دادهها در دانشگاههاي مورد مطالعه6جدول
جعل و تحریف دادههادانشگاهکشور

آمریکا

واشنگتن
دادههایی کـه توسـط فـرد دیگـري     ۀجعل یا تحریف دادهها در آزمایشها، مقاالت پژوهشی، گزارشها و یا منابع در کتابشناسی و همچنین ارائ

ود.عنوان کار خدست آمده است بههب

ايمنظور کسب منفعت علمی یا حرفهقصد فریب و یا بهها بهجعل یعنی استفاده از اطالعات ابداعی و یا تحریف پژوهش و یا سایر یافتهالورنس

نیوهاون

دادههـا و یـا   اطالعات غلـط، تغییـر دادن  ۀجعل یا تحریف عمدي و غیرمجاز هر گونه اطالعات یا استنادي در هر تکلیف تحصیلی مثال: ارائ
مشاور، مدیر دروس، مشاور پذیرش، مربی و غیره براي هر هدفی که مـرتبط بـا مسـائل تحصـیلی باشـد؛      موارد نیاز و الزم بهۀکوتاهی در ارائ

یـا  اینترنی و ةمنظور تصدیق اتمام یک تکلیف تحصیلی و یا یک نامه براي تحصیالت تکمیلی و یا کارمندان، سرپرست دورجعل یک امضا به
ولین دانشگاه و یا غیر دانشگاه؛ جعل دادهها در حمایت از آزمایشگاه و یا کار میدانی؛ بد جلوه دادن عمدي کماالت یک فـرد؛ جعـل   ؤسایر مس

یا تحریف کتابشناسی.

بریتان
یا

آوري شده است که اطالعـات واقعـی جمـع   پروائی پیشنهادروشی که عمداً و یا از روي بیمنظور سنجش بهفریب دادن آزمونگر یا ارائه کار بهیورك
آوري نشده است و یا تحریف کردن اطالعات واقعیشده است اما در واقع جمع

کاردیف
منظور تالش براي بدست آوردن یک مزیت تحریـف  اي که بهدست آمدهههاي بها از یک پژوهشی که اتفاق نیفتاده است و یا یافتهجعل یافته

شود.می

افتد که دانشجو ادعا کند دادهها بر مبناي کارهاي تجربی و آزمایشی است که انجام گرفته است، اما دادههـا جعـل شـده    جعل وقتی اتفاق میبرادفورد
دست آمده باشد.همنظور کسب یک مزیت غیرمنصفانه بنحو دیگري بهباشد و یا به

گونـه  اسـت، در حـالی کـه هـیچ    آزمایش، مشاهده، مصاحبه و یا پژوهشی را انجـام داده کند یک افتد که یک فرد ادعا میجعل وقتی اتفاق مینوتینگام
چنین نباشد.آمده از یک پژوهش هستند در حالی که اینپژوهشی انجام نگرفته است و یا اینکه یک فرد ادعا کند نتایج بدست

ایران
علوم پزشکی 

تهران
درکـه هـایی روشگزارشیا،)کردنآنالیزها (گمراهیاهادادهدرعمديدستکاريسازي)،داده(پژوهش هايیافتهتمامیاقسمتیجعل
اند.نرفتهبکارمحققینسويازواقع

دانشگاهجعلی بهارائه اسنادشهید بهشتی

: تعریف تبانی و مصادیق آن در دانشگاههاي مورد مطالعه5جدول 
تعریف و مصادیق تبانیدانشگاهکشور

یکا
آمر

عمل کار کردن با یکدیگر در یک تکلیف تحصیلی که یک دانشجو شخصاً مسئول انجام آن است.تعریف: بهمیامی
صورت فردي انجام بگیرد.مثال: اشتراك اطالعات در آزمایشگاهها در کاري که الزم است به

دسـت آوردن  منظور بـه صداقت تحصیلی بهاز اشکال عدمهر یکهمراه یک یا چند شخص براي مرتکب شدن بهتعریف: طراحی یا اقدام بهالورنس
امتیاز تحصیلی براي خود و یا دیگري

تعریف: همکاري در تکالیفی که توسط مربی اجازه داده نشده است.نیوهاون
بکننـد را از مربـی   تواننـد دریافـت  راهکار جلوگیري: دانشجویان الزم است اطالعاتی واضح و شفاف از میزان همکاري و مساعدتی که مـی 

خود جویا شوند.

انیا
ریت

ب

یورك
ايچنین همدستیدست آوردن یک امتیاز با ابزار غیر منصفانه و یا دریافت اینهتعریف: همدستی با دانشجویان دیگر براي ب

ري مشـروع و سـوء رفتـار    مـرز همکـا  راهکارها: دانشکده باید مطمئن شود که دانشجویان در کارهاي گروهی راهنمایی واضحی را راجع به
کند، دریافت کنندتبانی مشخص می

کاردیف

عنوان کار خود فرد ارائـه شـود. مثـال: نوشـتن نتـایج یـک کـار        دهد که کاري که توسط دیگران انجام شده است صرفاً بههنگامی رخ می
عنوان کـار خـود وي؛ کـار کـردن     م از اعضاء بهگروهی توسط یک نفر و رونویسی کردن نتایج توسط سایر اعضاء و ارائه کار توسط هر کدا

کنـد و سـپس   گروهی دانشجویان روي یک سري از تکالیف که در آن هر کدام از دانشجویان یک بخش از مسئله یا تکلیف را کامـل مـی  
صـورت فـردي   لیفـی کـه بـه   کند؛ تکعنوان کار خود ارائه میکنند و هر دانشجو تمام تکلیف یا مسئله را بهشان را با هم ترکیب میکارهاي

شود تا آن را خارج از کالس و بدون کمک دیگران کامل کنند، اما گروهی از دانشجویان روي تکلیف بحث و یا کـار  دانشجویان داده میبه
چیـزي را  عنوان کار خودش ارائه کند. راهکارها: هنگام کار کردن با دیگران شما بایـد مطمـئن شـوید شـما چـه     کنند و هر فرد نتایج را به

توانید با کمک دیگران انجام دهید و چه چیزي باید حاصل تالش خودتان باشدمی
مساعدت دو یا چند دانشجو براي ارائه کاري که تمام آن مال خودشان نیست.برادفورد
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تشابهات و تفاوتهـا در تعریـف واگـذاري چندگانـه:     
ارائـه شـده اسـت.   7ایـن سـؤال در جـدول    هاي مربوط بـه داده

ا هایی کـه واگـذاري چندگانـه ر   بیشتر دانشگاهالف) تشابهات:
مجدد یک کار یکسان و یـا  ۀارائاند، در تعریف آن بهتعریف کرده

-بسیار مشابه و یا همچنین ارسال بخش زیادي از یـک کـار بـه   

اند.عنوان یک کار جدید اشاره کرده
هـا  ۀ مجدد کـاري کـه در ترم  دانشگاه نیوهاون ارائب) تفاوتها: 

ري بخش قابل تـوجهی از کـا  ۀپیشین نوشته شده است و یا ارائ
که قـبالً نوشـته شـده اسـت را از مصـادیق واگـذاري چندگانـه        

داند. دانشگاههاي علوم پزشـکی تهـران و دانشـگاه صـنعتی     می

ـ  زمان یک مقاله بهشریف ارسال هم ۀیک کنفرانس و یـک مجل
دانند.علمی را مجاز می

هـا در تعریـف و مصـادیق تسـهیل     تشابهات و تفاوت
ایـن سـؤال در   ط بـه هـاي مربـو  دادهصداقت آموزشی:عدم

ارائه شده است.8جدول 

اگر چه در تعاریفی که دانشگاههاي واشـنگتن،  الف) تشابهات: 
اند علمی ارائه کردهصداقتنیوهاون و برادفورد براي تسهیل عدم

صـورت  رسد، اما در تمـامی ایـن تعـاریف بـه    نظر نمیتشابهی به
کـه ایـن   همکاري یا مساعدت با دیگران در صـورتی تلویحی به

تحصـیلی توسـط   صداقتمساعدت ممکن است باعث انجام عدم
دیگران شود، اشاره شده است.

آموزشی در دانشگاههاي مورد مطالعهصداقت: تعریف تسهیل عدم8جدول 
آموزشیصداقتتسهیل عدمدانشگاهکشور

آمریکا

هر گونه سوءرفتار علمیکاب بهقصد ارتهمکاري کردن با دانشجویان دیگر بهواشنگتن

نیوهاون

منظور نقض سیاستهاي کمال دیگري بهکمک عمدي یا آگاهانه و یا تالش براي کمک به
منظور تقلب یا دزدي ادبـی اسـتفاده خواهـد کـرد؛     رود از این کارها بهمثال: فراهم کردن کار خود یا دیگران براي فردي که انتظار می

رتقـاء  منظـور تقلـب یـا دزدي ادبـی اسـتفاده خواهـد شـد؛ ا       آزمونها یا مقاالت با یک انتظار معقولی که اینها بهنگهداري یک فایلی از 
خانـه و  مواد کتابخانه؛ دزدیدن یادداشتها مقاالت، تکلیـف موقعیت تحصیلی یک فرد با انباشت، سرقت و آسیب رسانیدن بهۀمنصفانغیر

آن بـراي منفعـت   ةفعت تحصیلی؛ قرار دادن کار شخصی دیگران در اینترنـت بـدون اجـاز   یا دفتر یادداشت دانشجویان دیگر براي من
دیگري؛ نقض قانون کپی رایت.غیرمجاز از هر گونه ابزار الکترونیکی براي کمک کردن  بهةتحصیلی؛ استفاد

که ممکن است آنها ایـن مـواد را   رو نویسی کنند، درصورتیدانشجویان دیگر تا یک تکلیف و یا بخشی از یک تکلیف را اجازه دادن بهبرادفوردبریتانیا
عنوان کار خودشان ارائه کنندبه

: تعریف واگذاري چندگانه در دانشگاههاي مورد مطالعه7جدول 
واگذاري چندگانهدانشگاهکشور

یکا
آمر

ارائه یک کار در بیش از یک درس بدون اجازه مربیانواشنگتن
بل توجهی از یک کار مشابه براي امتیاز بیش از یک بار بدون اجازه مربیانبخش قاۀارائالورنس

ـ  ارائه یک تکلیفی که در طول ترم قبلی نوشته شده است و یا ارائه یک یک تکلیف در بیشتر از یک کالس بهنیوهاون بخـش قابـل   ۀطور همزمان و یـا ارائ
جاريعنوان تکلیفتوجهی از کاري که قبالً نوشته شده است به

انیا
ریت

ب

ارائه مجدد یک کار همسان یا بسیار مشابه بیشتر از یک بار براي ارزیابیکاردیف

ان
ایر

پزشکی 
تهران

انتشـار شـامل مـورد ایـن مجلـه. اسـتثناهاي  یـک بهشدهارسالیاشدهچاپقبالًۀمقالیکازبخشییاهمزمان تمامیامجددارسالیاانتشار
است.دیگرزبانهايبهانتشار پژوهشوچاپیاکنگرهیاسمینارايبرپژوهشازايخالصه

همزمـان مقالهارسالالبته(علمی است ةشدشناختهاصولبامغایرونیستکنفرانس پذیرفتنییکیامجلهیکازبیشبهمقالههمزمانارسالشریف
است).قبولقابلمعموالًمجله علمییکوکنفرانسیکبه
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کشـورمان  ۀکدام از دانشگاههاي مورد مطالعـ هیچب) تفاوتها: 
صداقت عنوان یکی از اشکال عدمعلمی را بهصداقتتسهیلِ عدم

دانشـگاههاي مـورد مطالعـه فقـط     میـان اند. از علمی ذکر نکرده
صداقت تحصیلی اه نیوهاون مصادیقی را براي تسهیل عدمدانشگ

ذکر کرده است.

تشــابهات و تفاوتهــا در تعریــف جعــل هویــت: 
ارائه شده است.9این سؤال در جدول دادههاي مربوط به

اي که در تعریـف جعـل وجـود دارد ایـن     نکتهالف) تشابهات:
دو صـورت علمی ممکن است بـه صداقتاست که این شکل عدم

افتد که فرد شخص اتفاق بیفتد. شکل اول آن هنگامی اتفاق می
آزمـون بفرسـتد. شـکل دیگـر     ۀجاي خود سر جلسدیگري را به

جاي شخصی دیگر سـر  دهد که فرد بهجعل هویت وقتی رخ می
شود.آزمون حاضر میۀجلس

تفاوت خاصی در تعاریف جعـل هویـت در قـوانین    ب) تفاوتها:
نظر وجود ندارد.شرافت دانشگاهها مورد 

بحث

تمامی مصـادیق  در قوانین شرافت علمی الزم است سعی شود به
دلیل عدم آگاهی دانشگاهی بهۀتقلب اشاره شود تا اعضاي جامع

تقلب از ترفندهاي مرتکب تقلب نشوند، و یا در صورت ارتکاب به
اسـتفاده نکننـد. چـون همانگونـه کـه ذکـر شـد،        6سـازي خنثی

ههاي داراي قوانین شرافت کمتر از ترفندهاي دانشجویان دانشگا
).13کنند (خنثی سازي استفاده می

دلیـل  صورت غیرعمدي و بـه بسیار از افراد بهرودمیاحتمال 
عدم آشنایی با شیوههاي صحیح استناد و ارجاع مناسب مرتکـب  

بنـابراین اولـین شـرط جلـوگیري از     .)30شوند (سرقت ادبی می
عالی کشور دانشجویان را نظام آموزشسرقت ادبی این است که

هـاي آخـرین   با روشهاي مناسب ارجاع آشنا کند. استفاده از یافته
جهانی وب ۀپژوهشها و دستاوردهاي علمی لزوم استفاده از شبک

طـور  شدت افزایش داده است. این منابع بـه و منابع اینترنتی را به
گیرد. بسیاري علمی کشورمان قرار میۀعمده مورد استفاده جامع

کننـد شـیوههاي   از دانشجویانی که از ایـن منـابع اسـتفاده مـی    
صـورت غیـر   دانند. این افـراد  بـه  مناسب ارجاع این منابع را نمی
یکـی از راههـاي کـاهش    شـوند.  عمد مرتکب دزدي ادبـی مـی  

سرقت ادبی آشنا کردن دانشجویان بـا شـیوهها مناسـب ارجـاع     

نشـگاههاي ایـران قـوانینی کـه     در دا.)31منابع اینترنتی اسـت ( 
سرقت ادبی را تعریف و مصادیق آن را مشخص کند وجود ندارد 
و این در حالی است که در اکثـر دانشـگاههاي منتخـب آمریکـا     
قوانینی وجود دارد که سرقت ادبی را تعریـف کـرده و بـراي آن    
مصادیقی نیز ذکر شده اسـت. مـوارد ذیـل از عناصـر اصـلی در      

در قوانین شرافت دانشگاههاي مـورد مطالعـه   تعریف دزدي ادبی 
ها، کارها و الگوهاي فکري ها، اندیشهۀ افکار، نوشته) ارائ1است: 

استفاده از نقـل قـول مناسـب    ) عدم2عنوان کار خود؛ دیگران به
) عـدم ارجـاع و اسـتناد    3(نقل قول مستقیم یـا غیـر مسـتقیم)؛    

ع مورد استفاده در ) ذکر نکردن مناب4مناسب منابع مورد استفاده؛ 
شناسی.کتاب

دو صورت فردي و گروهی انجام تکالیف تحصیلی معموالً به
گیرد. بسیاري از کارهاي علمی و همچنین تکالیف تحصـیلی  می

مستلزم کار گروهی و مشارکت جمعی است. در انجام یـک کـار   
ةانـداز علمی و یا تکلیف تحصیلی گروهی تمامی افـراد بایـد بـه   

داشته باشند. اما گاهی ممکن بخش زیـادي از  سهم خود شرکت
یک کار گروهی و یا حتی تمام کار را یک نفر انجام دهد و آن را 

-عنوان کار گروهی ارائه کند و این یکی از مصادیق بارز عـدم به

صداقت تحصـیلی اسـت. در تکـالیف فـردي نیـز اگـر دانشـجو        
ام کـس دیگـري در انجـ   مساعدت غیر مجاز دریافت کند و یا به

هاي مورد مطالعهدر دانشگاهتعریف جعل هویت :9جدول 
جعل هویتدانشگاهکشور

جاي وي جا بزند.یک فرد دیگر تا در یک آزمون خود را بهجاي دانشجوي دیگر یا اجازه دادن بهجا زدن خود بهکاردیفبریتانیا
جا بزند.جاي وي دیگري تا خود را بهجاي دیگران یا اجازه دادن بهجعل هویت یا جازدن خود بهنوتینگام

دیگر در امتحانفردي جاي امتحان یاشرکت بهجاي خود بهدیگري بهفرستادن شخصش.بهشتیایران
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یک تکلیف فردي کمک کند، مرتکب تبانی شده است. بنـابراین  
شـود اطمینـان   آنهـا داده مـی  دانشجویان باید در تکلیفی کـه بـه  

کمـک از دیگـران را دارنـد یـا خیـر.      ةحاصل کنند که آیـا اجـاز  
همچنین مربیان و اساتید نیز ضروري است تا اطالعـات الزم را  

تواند دریافت کنـد ارائـه   میزان مساعدتی که دانشجو میراجع به
کنند.

% دانشجویان 40در پژوهشی نشان داده شد که حدود 
نامه مرتکب جعل دادهها دانشجویان در مراحل تدوین پایان

ها که دادههاي آنها جعل شده است نامه). این پایان32اند (شده
دلیل عدم آگاهی پژوهشگران بعدي مبناي کار ممکن است به

این امر ممکن است بنابراین عدم توجه بهآنها قرار بگیرد.
هایی دانشگاهی وارد آورد. یافتهۀجامعصدمات جبران ناپذیري به

که بر مبناي دادههاي دستکاري شده بدست آمده باشد تهدیدي 
جدي براي شرافت علمی و کمال دانشگاهی است. بنابراین 

اي دانشگاههاي کشور براي حراست از منزلت علمی و حرفه
ي جلوگیري از جعل و ام آموزش عالی کشور قوانینی را برانظ

هاي علمی تدوین کنند و براي درونی کردن دستکاري داده
اندیشی کنند.اي چارهارزشهاي اخالقی و حرفه

صداقت تحصیلی کـه در قـوانین   یکی دیگر از شکلهاي عدم
شرافت علمی دانشـگاهها بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد، واگـذاري        

ۀت. بسـیاري از دانشـجویان و سـایر اعضـاي جامعـ     چندگانه اس
دانشگاهی ممکن است از ایـن امـر آگـاه نباشـند کـه فرسـتادن       

صـداقت  چنـدین مجلـه از مصـادیق عـدم    همزمان یک مقاله بـه 
تواننـد در هنگـام دریافـت    تحصیلی است. همچنین مجالت مـی 

ارسـالی را  ۀمقاالت از نویسندگان آن تعهد دریافت کنند که مقال
اند و در آینده هم نخواهند فرستاد. اي نفرستادههیچ مجلهالً بهقب

چندین مجله، ارائه همزمـان  بر ارائه همزمان یک مقاله بهعالوه
ـ    مجـدد تکلیفـی کـه در    ۀیک تکلیف براي چنـد درس و یـا ارائ

ترمهاي قبل براي یک واحد درسی دیگر نوشته شده اسـت نیـز   
ست که دانشجویان بایـد  صداقت تحصیلی ایکی از مصادیق عدم

از آن آگاه باشند.
صداقت آموزشی بیانگر این نکته است که یک تسهیل عدم

رعایت اخالق و شرافت فرد عالوه بر اینکه باید خود را ملزم به
علمی بداند، نباید شرایطی فراهم کند که دیگران مرتکب تقلب 

صداقت تحصیلی معناي تلویحی بشوند. همچنین تسهیل عدم
ةدیگران اجازگري هم دارد و آن این است که اگر فردي بهدی

تقلب بدهد، وي نیز قوانین شرافت علمی را نقض کرده و 
وقتی دانشجویانصداقت علمی شده است. مرتکب عدم

دهند باید سایر دانشجویان مییادداشتها و مقاالت خود را به
ویسی اطمینان حاصل کنند که از مقاالت و یا تکالیف آنها رون

نخواهد شد. عالوه براین بسیاري از دانشجویان ممکن است 
فایل مقاالت خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورتی که 

عنوان کار خودشان رود مقاالت آنان توسط دیگران بهانتظار می
ارائه شود. بنابراین در قوانین شرافت علمی این نکات باید مد 

ۀع دانشجویان و سایر اعضاي جامعاطالنظر قرار گرفته و به
دانشگاهی برسد.

جعل هویت اشاره در قوانین شرافت دانشگاههایی که به
جعل هویت در آزمونها اشاره شده است، اما جعل اند، فقط بهکرده

طور مثال، دانشجو ممکن تواند فراتر از این باشد. بههویت می
بفرستد، و است فرد دیگري را بجاي خود براي حضور در کالس

یا اینکه از یک فرد دیگر بخواهد در کالسها و آزمونهاي مجازي 
دانشگاه و سایر جلسات بجاي وي شرکت کند. اگر چنانچه 

کند، فردي که بجاي یک دانشجوي دیگر در آزمونها شرکت می
از دانشجویان و یا سایر اعضاي آن دانشگاه نباشد، در قوانین 

تهام وي مشخص شود. و اگر اشرافت باید روند رسیدگی به
چنانچه فرد مذکور در یک مؤسسه با سازمان دیگري فعالیت 

اطالع آن مؤسسه یا سازمان رسانده شود.کند، باید موضوع بهمی

گیرينتیجه

تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جامعه، از مهمتـرین کارکردهـاي   
تخصص و رو، منابع انسانی معالی بوده و از ایننظامهاي آموزش

-نظام آموزشی محسـوب مـی  ۀکارآمد یکی از شاخصهاي توسع

پذیرد کـه  شود. تربیت افراد متخصص نیز در محیطی صورت می
طرفانه وجـود داشـته باشـد، و    صداقت علمی و رقابت سالم و بی

یکدیگر اعتماد داشته باشند. از ایـن رو توجـه بـه کمـال     افراد به
علمی باید مـورد توجـه   دانشگاهی از طریق وضع قوانین شرافت

اندرکاران نظام آموزش عالی کشور قرار گیرد. جدي دست
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سیاستها و راهبردهاي هر مؤسسه یا نهادي بر مبناي اهداف 
شود. بنابراین یکی از اهداف دانشگاههاي کشور آن مشخص می

باید ترویج شرافت علمی و کمال اخالقی باشد تا بر مبناي آن 
ۀاي در جامعبراي ترویج اخالق حرفهتدابیر و راهکارهایی 

دانشگاهی اندیشیده شود. همچنین در اهداف قوانین شرافت 
نظام آموزش عالی ایران الزم است هدف غایی این نظام مدنظر 
قرار گیرد. این اهداف الزم است تا بر مبناي واقعیات 

فرهنگی ایران باشد. اهداف ترویج -شناختی و سیاسیجامعه
علمی در دانشگاه در صورتی محقق خواهد شد کمال و شرافت

- اتهامات عدمکه اجراي قوانین شرافت علمی و رسیدگی به

اي مدنظر قرار گیرد. چون نظر حرفهصداقت علمی از نقطه
اي است، مجریان این قوانین در دانشگاه یک نظام تربیتی حرفه

آن نباید بر صداقت علمی و روند رسیدگی بهگزارش رخداد عدم
مبناي اغراض و سوگیریهاي فردي و یا حس ترحم عمل کنند. 

اهداف قوانین شرافت علمی دانشگاههاي مورد با نگاهی به
عنوان اولویتهاي تدوین قوانین توان بهمطالعه، اهداف زیر را می

) حراست از کمال دانشگاهی 1ها نام برد: هشرافت علمی دانشگا
کیفیت و استانداردهاي ) باالبردن اعتبار،2و شرافت علمی؛ 

) جلب اعتماد عمومی نسبت به اعتبار علمی 3علمی دانشگاه؛ 
وجود آوردن یک محیط رقابتی سالم و منصفانه؛ ) به4دانشگاه؛ 

صداقت دانشگاهی با مصادیق عدمۀ) آشنا نمودن اعضاي جامع5
) احترام به 7) حراست از دستاوردهاي علمی افراد؛ 6علمی؛ 

موارد نقض ) تعیین روند رسیدگی به8ي؛ حقوق مالکیت فکر
) تعیین مجازاتهاي مناسب براي اتهامات نقض 9شرافت علمی؛ 
شرافت علمی.

بـراي عملیـاتی کـردن حاکمیــت قـوانین شـرافت پیشــنهاد      
ـ    شود کمیتهمی اخـالق علمـی   ۀاي مسـتقل تحـت عنـوان کمیت

بهمنظور صیانت از کمال دانشگاهی و شـرافت علمـی در کشـور    
) منابع و اطالعـات الزم  1یزي شود. این کمیته الزم است: رپایه

) 2هاي اخالق علمـی دانشـگاهها قـرار دهـد؛     را در اختیار کمیته
دورههاي کارآموزي، کارگاههـا و سـمینارهاي را بـراي آشـنایی     

) تمـامی دانشـگاهها،   3دانشـگاهی برگـزار کنـد؛    ۀاعضاي جامع
رعایت اصـول  بهپژوهشی را ملزم -مراکز علمی و مجالت علمی

طور تصـادفی مقـاالت چنـدین    ) ساالنه به4شرافت علمی بکند؛ 

) 5مجله را از نظر رعایت شرافت علمی مورد بررسی قـرار دهـد؛   
براي حراست از کمـال دانشـگاهی مجازاتهـایی را بـراي نقـض      

شرافت علمی تعیین کند.
در پایان نیز باید به محدودیتهایی کـه پژوهشـگران در ایـن    

) کمبود منابع اطالعاتی 1با آن مواجه بودند اشاره شود: پژوهش 
) نبـود  2قوانین شرافت علمی و اخالق علمی در کشور؛ ۀدر زمین

نظري و پژوهشی جـامع در رابطـه بـا موضـوع پـژوهش      ۀپیشین
ــژوهش حاضــر هــدف) نمونــه3حاضــر؛  ــوده و گیــري در پ دار ب
شرافت آنها عنوان نمونه انتخاب شده که قوانینهایی بهدانشگاه

در اینترنت قابل بازیابی بوده است. 

نامهواژه

.1هاي تحصیلیارزش Academic Values

.2صداقت Honesty

.3صداقت علمی Academci Hounesty

.4کمال دانشگاهی Academic Integrity

.5قوانین شرافت علمی Academic Honor Codes

.6عدم صداقت علمی Academic Dishonesty

.7تقلب Cheating

.8دزدي ادبی Plagiarism

.9تبانی Collusion

.10جعل Forgery

.11تحریف Falsification

.12واگذاري چندگانه Multiple Submission
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