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  و یعلم يهارفتارسوء انواعدرباره  دختر و پسر انینظرات دانشجو سهیمقا

  هاي تشخیص آنهاراه 

3، دکتر مرتضی دوستی 2دکتر فرزام فرزان، 1آیدین عباسی
 

  دهیچک

دانشگاه  دختر و پسر انیدانشجو دگاهیاز د در پایان نامه هاهاي تشخیص آنها و روشی علم يها سوء رفتارانواع  یبررس ،حاضر قیهدف تحق :هدف

  .است مازندران

نامه با استفاده از پرسشي این تحقیق داده ها .است يکاربردو از نظر هدف  یشیمایپ ، از نظر اجرا ،یفیتوصتحقیق، این روش  :یشناس روش

. محاسبه شد 87/0کرونباخ  يآن با آلفا ییایو پاگردید  دییتأ یورزش تیریمد استاداناز  یجمع لهیآن به وس ییروا. گردید  يجمع آورمحقق ساخته 

که به  مازندراندانشگاه  یلیتکم  التیتحص پسر دختر و انیودانشج نفر از 110. استشد یطراح کرتیل فیط یارزش 5 مقیاسپرسشنامه با  نیا

  .پاسخ دادندپرسشنامه  نیا ،اندصورت تمام شمار انتخاب شده 

لمی از نظر بیشترین نوع سوء رفتار ع .رددا آن تشخیصسوء رفتار علمی و روش هاي  انواع زیاد شناسایی  تیاهم از ها نشان افتهی :ها افتهی

   .اردتفاوتی وجود نددختران و پسران بین نظرات  .آگاهانه و غیر عمدي استناپاسخگویان، از نوع 

یی و شناسا جدیدتري يهاروش ضمنأو بود  فعلی تشخیص يروش هابه دنبال ارتقاء  دیبا ،یعلم يرفتارها سوءانواع  مقابله با يبرا :يریگ جهینت

  .اتخاذ شوند

  

  تربیت بدنی، پایان نامه دانشجویان ،مازندراندانشگاه  علمی، سوء رفتار :يدیکل يها واژه
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  :مقدمه

هاي متعهد، خالق، متخصص، پژوهشگر و  تربیت انسان ،هاي انسانی و اجتماعی کارآمد اي و بهبود مستمر با اتکا به سرمایه رعایت اخالق حرفه 

هاي پیشرفته و استانداردهاي جهانی و تقویت همکاري با مراکز  ارگیري فناوريکارآفرین براي پاسخگویی به نیازهاي جامعه و اعتالي فرهنگی با بک

 نیبزرگتر به عنوان  مازندراندانشگاه . )1(ستها  موریت دانشگاهبخشی از مأالمللی  تولید و ترویج علم نافع در سطح ملی و بین، علمی و فرهنگی

ور شان ایران در خ ییها تیفعال ،نبا مساعدت مسؤوالو  نایدانشجو ،نکارکنا تادان،همت اساست به  ، در صدداستان یدولت یمرکز آموزش عال

   .باشدداشته 

به درستی محقق نمی بنا به علل مختلف هاي علمی، مانند دانشگاه، سازمان اف هداو  ها موریتمأ خی موارد مشاهده می شودبا این حال در بر     

که با فارغ التحصیلی تعداد  یا انجام صحیح و با انگیزه برخی کارهاي علمی و امثال اینها توانمند محقق يروهایپرورش ن مانند یفاهدا .دنشو

مانند نقص نظام آموزشی، ضعف روش هاي تدریس، ؛بنا به دالیلی ي یا ارائه برخی کارهاي کم ارزش و یا تکرار و ضعیف کارامدمعدودي محقق نا

نتیجه نقصان امکانات آموزشی و کمک آموزشی، نارسایی برنامه درسی رشته هاي مختلف و یا عوامل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي و امثال اینها 

ی از عواقب منفی و مهم عدم تحقق درست یک .را به جا می گذارد منفی بسیاري اثراتو  می رودها زیر سوال  تالش این سازمان سرمایه گذاري و

  .)2(ست رفتار در پژوهش هاءکاري و سو فریبرواج ، اهداف جوامع علمی

، مقاالت تقلبی، تبانی در داوري هاي علمی، کپی برداري از تولیدات علمی استتبدیل شده  اجتماعیپایان نامه هاي فروشی که به یک معضل      

شیوه هاي  با توجه به گسترش .مار دقیقی در باره آن موجود نیستسفانه آأکه مت ست هااین سوء رفتار از انواع یمثال هاي روشن... کشور وخارج 

 پژوهشانجام  ،رواج آن در محیط هاي تحصیلی کشورمانو  دنیا آموزشیهاي در نظام  یاطالعات هاي  فناوري سوءرفتار به روز، به واسطه گسترش

و  هم اکنون مورد توجه پژوهشگران از مواردي است که باید از ،الکترونیکی هاي کاهش تقلب و روشهاي کشفو جدي و ارتقا گسترده هاي 

  ).3(قرار گیرد ایران کشور نمسئوال پژوهشگران واز جمله  کشورهان مسئوال

  انواع سوء رفتار علمی

در طول دوران  هاي زیادي را از سالیان دور با آن روبرو بوده و از بابت آن هزینه وزشیهاي آماست که نظام يفراگیر ي پدیده، 1علمی سوء رفتار

هاي متعدد در پژوهشولی  ،)5(توان درصد مشخصی را تعیین کردنمی سوء رفتارمورد میزان شیوع  اگر چه در ).4( تحصیل خود گزارش نمودند

 و با پیشرفت است در حال افزایش تمامی دنیا و در نیستیک دانشگاه و یک کشور ، رشتهخاص یک  ،که سوءرفتارکشورهاي مختلف نشان دادند 

 ).6( مهم، مورد مطالعه قرار داد ضلیبه عنوان مع توان آن را که می هاي جدید به حدي شایع شدهفناوري

  

   .)7( است شده انیبصر و مفید به صورت مخت یعلم ينامه ها و کار ها انیو گستره سوء رفتار در پا یعناصر اصل ،1شماره در شکل 

  

  )7( یعلم ينامه ها و کار ها انیو گستره سوء رفتار در پا یعناصر اصل -  )1(شکل 

 

1. plagiarism   
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سرقت  .شودیم میتقس یو سرقت علم فیبه سه بخش جعل، تحر يبخش عمد ؛شود یم میتقس يعمد ریو غ يسوء رفتار به دو بخش عمد     

صورت عمده و خرده استفاده می الصاق و امثال اینها که به مانند جعل به که به صورت انتشار مجدد،  ستادو بخش عمده و خرده علمی خود شامل 

به نیز  لغزش هاي غیر عمدي .دي و امثال اینها گفته می شودیش، فراموشی ارجاع، تفسیر غلط تعمدست بردن در اسناد، پیرا نیز بهتحریف . شود

آشکارترین شکل سرقت علمی استفاده از زبان نویسنده  ).7( گفته می شود ،انواع سوء رفتارها ناشی می شود عدم آگاهی ازلغزش هایی که به واسطه 

سپس استفاده بعدي  احب مفاهیم داده ها یا ارجاع به یک اثر وام گرفته شده از یک یادداشت اولیه وتص .نقل قول و عین نقل قول است بدون عالئم

 "1علمی خود سرقت"تشار مجدد اثر از طریق ناشر و قطعه قطعه کردن دو شکل رایج نا. اشکال سرقت علمی است اب نیز از آشکارترینبدون انتس

در  ،استخراج چندین مقاله متفاوت از یک اثر پژوهشی یا پایان نامه هاي تحصیلی و انتشار آنان .ن استامورد نخست بیش از همه متوجه ناشر .است

قطعه . تر این که در جهت فریب دادن خواننده نیست مهم .بلکه گونه اي از انتشار کامل نتایج یک پژوهش است ،برگیرنده خود سرقت علمی نیست

به منظور زیاد کردن تعداد  (تواند به عنوان استفاده از مطالعه اي واحد و خرد کردن آن به مجموعه اي از مطالعات کوچکترقطعه سازي داده ها می

از آن به عنوان  2توصیف می شود که پیگ و بالنشت )یل این که داده ها تکلیف کنند که به چند مطالعه تقسیم شوندانتشارات مولف و نه به دل

ا کسب اجازه علمی پژوهشگران در اذعان و تشکر یدر خود سرقت .خود سرقت علمی است ،نوع دیگر سرقت علمی .)7( دوشیدن داده ها یاد می کنند

نوع دیگري از سرقت علمی است که به معناي برداشتن  ،سرقت علمی ثانویه .قصور می کنند ،ن قبلی خودشاناجهت استفاده از مواد از ناشر

معتقد است سرقت علمی از محتواي وب سایت ها  3ایزنباخ. کر منبع استبرخی از کلمات بدون ذاز مقاالت دیگر همراه با حذف و تعویض یی قسمتها

سرقت علمی از منابع دست دوم نوع دیگري از این سرقت هاست به زعم او هنگامی که  4از دیدگاه مارتین .مسئله اي است که رو به افزایش است

ولی خود آن ها را از اصل منابع نگرفته بلکه آنان را از منابع دست دوم کسب می کند  ،فرد به منابع اصیل ارجاع می دهد یا آنان را نقل قول می کند

مریکا و حکومت فدرال جعل در پژوهش را ساختن داه ها یا نتایج و ثبت و ضبط یا الت متحده آاو فناوري ای دفتر علم. سرقت علمی می گوید

تحریف در پژوهش را تحریف  6ریس. از جعل کامل و بی کم و کاست داده ها به جعل تام یاد می کند  5بابینگ .گزارش آنها تعریف کرده است

 ،انواع مختلفی دارد فراموش انگاري ارجاع یکی از این انواع است در این نوع از تحریف،تحریف در پژوهش  .می دانددار و دستکاري تعمدي داده هدف

دست  .فرد در ارجاع دادن به آثار مهم و اصلی در ادبیات حوزه پژوهش قصور می کند و اطالعات سو گیرانه و بی دقت را به خواننده ارائه می دهد

بابینگ به نوع دیگري از . هایی است که متناسب با فرضیه هاي پژوهش استکه انتخاب صرف آن داده تحریف استنوع دیگري از  ،بردن در اسناد

این نوع از تحریف با هدف پیش برد  ،نام دارد و عبارت است از دستکاري داده ها به منظور بهتر ساختن آنان 7تحریف اشاره می کند که پیرایش

اساسی سو رفتار و تقلب در تحقیق و کارهاي علمی از لغزش هاي غیر  در کل وجه ممیزه. گیرد صورت مییا ناتمام در پژوهش  شخصی اهداف

شیوه هاي خاص  ،ص از تحقیقات صورت گرفتهعمدي داشتن نیت فریب است که پی بردن به این نیات بسته به شرایط و استفاده هاي بعدي اشخا

  ).7( و سختی هاي خاص خود را دارد شناسایی 

به سرقت انتظار نمی رود که  نام می برندو و مناعت طبع یپاک ،مانند تقوا ؛یاخالق يایبرخوردار از سجاچند که از دانشگاهیان به عنوان اقشار هر     

رهایی رفتاءواز چنین س هاییاقصی نقاط جهان، نمونه همه ، اما کمابیش در دندست بزنآموزشی و پژوهشی  کارانه بیفر يهارفتار ریو سا یعلم

 ، اما به لحاظ اخالقی و اجتماعی در اغلب فرهنگ ها وسوءرفتار هاي علمی به صورت مشخص و رسمی بسیار دشوار استاثبات  .مشاهده می شود

  .ب می شودد و غیر اخالقی محسوناپسن ایدئولوژي هاي جهانی، امري زشت،

توجه ا ب ست هاآنراکز دانشگاهی و یافته هاي علمی به دانشگاهیان و م هجامع، عدم اعتماد ي علمیرفتار هاسوء ی از مهمترین عواقب شیوعیک     

براي  ، در بعضی از موارد از آن به عنوان ابزاريهاي ورزشی و ورزشکاران که نماد اخالق هستندبه خصوص در محیط به اهمیت اخالقی این پدیده

به عنوان ر سوال رفتن اشخاص ورزشی فاده از یک سو و زیاین سوء استس پنام می برند،و موسسات معتبر و ورزشی  تخریب شخصیت هاي علمی

از سوي دیگر، حاکی از  یدولتدولتی و غیر به هدر رفتن سرمایه گذاري هاي دیگر مضرات  آن مانند و  داشخاصی که زیاد مورد توجه مردم هستن

  .)8(استلمی ورزشی به خصوص مطالعات عرفتارهاي علمی تحقیق و پژوهش هادر زمینه سوء ارزش

رباره برداشت دانشگاهیان د. را تحت تاثیر قرار دهد رفتار علمی دانشگاهیان لمی و تحصیلی در دانشگاه می تواندرفتار ع تصور شیوع سوءحتی      

صحیح عواقب  آموزش طریق از هر چند در دنیا .بینی خواهد شد آنها سبب رفتار هاي غیر قابل پیش رفتار علمی و روش هاي تشخیصانواع سوء

ی ول ،کنند دوري ها آفت این از که آموزند می داد، خواهند تشکیل را علمی جامعه تاداناس و محققان بعدها کهبه دانشجویان  رفتارهاي علمیسوء

 حوزهدر  نکردن تخلف لهمسأ .بنیادي نبوده است ورت نگرفته یاصایران هنوز رفتار هاي جدي و قابل طرحی در این مورد  سفانه در جامعه علمیمتأ

 

1. Self-plagiarism 
2.  Pig & blandest 
3. Eisenach 
4. Martin 
5. Babying 
6. Raise 
7. Trimming 
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دختران و پسران  به خود عملکرد با بلکه اشخاص مسئول شود، نمی ختم مقاله نوشتن و پژوهش لهمسأ به فقط ،به خصوص علوم ورزشی علم

در مورد ورزش و با توجه به جایگاه و دید کلی افراد از یک جهت پس  .)7(ندننک خالف کاریشان شئونات تمام در که آموزندمی و ورزشکار دانشجو

 ارزش و جایگاه خاصمطالعات و تحقیقات ورزشی  ،ورزشکار، الگو بودن اکثر ورزشکاران و کاربردي بودن اکثر یافته هاي حاصل از تحقیقات ورزشی

حتمالی صورت گرفته ا هايسوء رفتار در مورد مطالعه و تحقیق با توجه به این همه اهمیت مطالعات و تحقیقات ورزشی از جهت دیگر کنند،پیدا می

 به به خصوص در مقاطع تحصیلی باالترمقاطع همه در  صورت گرفته اتتحقیقدر  علوم ورزشی در این زمینه با توجه به زیر سوال نرفتن اهمیت

  . گرددمی زش و جایگاه خاصی برخوردار از ار ،خاطر جایگاه خاص علمی

  

  روشهاي تشخیص سوء رفتار علمی

و با بیان دیگر نوشته می شوند و در مقاله هاي  می گردندو پیشنهادهاي دیگران درگذر به حیطه دانش متعارف  ها نتیجه گیري ،هنگامی که یافته ها

در صدد تشخیص و  یروش هاي مختلف ،ولی با تمام سختی هاي موجود،شناسایی و کشف سرقت علمی می تواند دشوار باشد ،مروري وارد می شوند

روش هاي سنتی به  .دنوجود دار جدید،روش هاي مختلف سنتی و  ،براي تشخیص سوءرفتار هاي علمی. وجودداردوء رفتار ها مقابله با انواع این س

لپ تاب و اینترنت  مانند کامپیوتر، ؛ترونیکی سخت افزاري و نرم افزاريو متداول شدن سیستم هاي الکروش هایی گفته می شود که قبل از ترویج 

 يبه سؤال هاحضوري توان دانشجو در پاسخ  ،دانشجو يهاییمطابقت سوابق و توانا شامل ،سنتیي روش ها  .گرفتند مورد استفاده قرار می

و تشخیص جهت تطبیق تادان اسبه وسیله  موضوع و منابع شناخته و مطالعه شده خابانت دستی مقاله ها و پایان نامه ها، مقایسه هاي ،اندتااس

شامل  ،نیز که حاصل امکانات کشف شده امروزي اند مدرنتشخیص  روش هاي  .ست و امثال اینها ها قیتحق جیمتن و نتا اتتناقضراحت تر 

روش هاي  .)10()9(است ) هو غیربردن به صحت مطالب و منابع اشاره شده  یجهت پ( ینترنتیا يجستجو یا 1ابی بیفر ياز نرم افزار ها استفاده

 نتاینتر امروزه به کمک  ،بر خالف سختی هاي گذشته ،مطابقت سوابق آماري یا ی تناقض متن و نتایجمانند بررس؛ تشخیص سوء رفتار هاي علمی

دهد در عرض کمتر  اجازه می داورانو به  )11(صورت می گیرد ،دارند را در اختیار ها پایگاه دادهوهاي مرجع جهانی  پایگاهنرم افزارهاي مختلف که  و

به  ،یهر برنامه پژوهش چنین گفته شده که ،پژوهش یاتیمراحل عملدر توضیح تناقض متن و نتایج .دنبررسی کنرا  احتمال دستبرد علمیدقیقه،  5از 

، هرگاه به گزارشواجرا  ،)می پردازد آنامثال  يها هیمسائل مندرج در آن و فرض ،قیمسأله تحق فیتعربه ( یطراح: معنا، سه مرحله عمده دارد کی

  .)12(تناقض شده استمحقق دچار  ،رت صحیح صورت نگیردهر دلیلی این مراحل به صو

محاسن و  و دیگري نسبت به خوداز این روش ها  نیز می توان گفت که هر کدام  مدرنروش هاي سنتی و  رد بیان محاسن و معایبودر م     

عدم  ،، امکان خطاي انسانی باالکم العاتیمحدوده مطتشخیص نامناسب به خاطر مانند سرعت کم انجام کار،  ؛معایبی .دارندمعایب خاص خود 

 سخت افزاريامکان ویروسی شدن نرم افزاري یا مشکل  .استشخیص سنتی جمله معایب روش هاي ت ازامثال اینها  دسترسی به مطالعات به روز و 

ن بومی در رفع اشکالت این مهندسو قطعاتی سیستم هاي کامپیوتري یا عدم آشنایی همگانی به خاطر رواج تازه این سیستم ها یا تخصص پای

هر چند سرعت باالي تشخیص ، کیفیت . اند مدرنو امثال اینها از جمله معایب روش هاي  اقتصادي احتمالی رخ داده و تاثیر احتمالی تحریم

  . است جدیدتشخیص  از جمله محاسن سیستم هاي ،امکان دسترسی آسان در محیط هاي مختلفو  داشتن دامنه اطالعاتی باال لحاظبه  تشخیص

برخورداري  .)13( گوناگونی در سطح جامعه ایفا می کنندنقش هاي اجتماعی  ،متفاوت جسمانی و احساسیو توانایی  روحیه ، با دختران و پسران     

سبب توجه به تفاوت  از سوي دیگر،  افزایش چشمگیر دانشجویان دختر در سطح دانشگاه ها و مراکز علمیاز خلق و خوي متفاوت از یک سو، و 

   .)14(نظرات آنها با پسران می شود 

با پسران در  مقایسهدختران در  ،جنسیت هاي مختلف در قبال سوء رفتار هاي به روز  فضاهاي مجازي مقایسهر د نشان داده که یتحقیق نتیجه     

صد استفاده دختران و از آنجایی که در .)3(اندقرار گرفته ات کرده و بیشتر تحت تاثیر این تبلیغضعیف تر عمل  ،یزه هاي تبلیغی فروشمقابل انگ

را از بعد آموزش  ، مسئولیت مدیرانپس تحقیق هاي این چنین ،ایران در حال افزایش استجمله  ازها تی در اکثر کشورپسران از خدمات اینترن

براي  بیشتربخصوص آموزش با کیفیت  می کند،نتی دو چندان و آگاه سازي در قبال سوء رفتارهاي اینتر جدیدصحیح فرهنگ استفاده از امکانات 

 .قرار می گیرند که راحت تر تحت تاثیر تبلیغات ان نسبت به پسراندختر

 رفتاري و برخی ابعاد گی هايویژ ،گیري، میزان عالقه به تحصیل، تاثیر پذیري از والدین داده اند که سبک تفکر، نوع تصمیم نشانتحقیقاتی      

در مقابل، پسرها آزادمنش تر و کلی . دختران قانون گراتر، جزئی نگرتر و  محافظه کارترند. است دانشجویان دختر و پسر متفاوتین در میان این چن

  ).15،16(ندگراتر و ریسک پذیرتر

در  ي  استهشدار ،این وضعیت، )17(راحت تر تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند ،جوان بیان کردند که جوانان به خصوص دخترانمحققانی     

  .می شود پذیرکه موجب تبدیل شدن تفکرات سالم به افکار آسیب  هاییآسان گیري و عدم آگاهی از عواقب سوء رفتار جهت

تغییر  دیداز  .برخوردارند گی هاییختران دو برابر پسران از چنین ویژمذهبی و اطاعت پذیري از خدا و خانواده، د نظربیان کردند که از  محققانی     

  .)18(ي نیز دختران خیلی حساس تر و ظریف ترندپذیر

 

1. Safe Assign 
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آشنا ساختن بیشتر افراد با انواع  واین مراکز  ارج نهادن به اهداف ،مانند دانشگاهتوجه به اهمیت اهداف و مأموریت هاي مراکز علمی      

 تیترب. می دهد ویژه ايجایگاه  ،در دنیا به این تحقیق هاي علمیرفتارسوءانواع احتمال رواج و  هامختلط بودن اکثر دانشگاه، ي علمیسوءرفتارها

مهم بودن در امر  ،رانیادر  ژهیو لتو منز گاهیجاداشتن  ی،و روان یجسم تأثیرات بااثر و نقش آن در رابطه  بخاطر پیوند با رشته هاي مختلف و یبدن

است و هر از اهمیت خاصی بر خوردار  ،دیگر دالیلت آن از دیدگاه اکثر ادیان و اهمیو  آنهمچنین به خاطر گسترش روز افزون آموزش و پرورش، 

به خصوص سوء رفتار علمی در پس توجه به ابعاد سوء رفتار . چیز با ارزشی نیازمند توجهی خاص به خصوص از بعد سوء استفاده هاي احتمالی  است

  . در مسیر انجام این تحقیق دو چندان می کندانگیزه ما را  نکته، و این درسمی ، مهم به نظر این رشته 

 مازندران دانشگاه تحصیالت تکمیلی رشته تربیت بدنی انیدانشجونظر که  است این سوال پاسخبه دنبال  ،اهداف فوقدر راستاي  این تحقیق     

  ها چه تفاوتی دارد؟مینهنظرات دختران و پسران در این ز ؟چیستآن  صیتشخ يراه هاو  یعلم يسوء رفتار هاانواع رباره د

  

  :یروش شناس

و با استفاده از پرسش نامه  یدانیم ،داده ها يجمع آور ي وهیش.  است يکاربرد ،و از نظر هدف یشیمایپ ،اجرامسیر و از نظر  یفیتوص ،پژوهش روش

محاسبه  87/0کرونباخ  يآن با آلفا ییایپاو  دییکشور تأ یورزش تیریمد برجستهاستادان از  یجمع لهیآن به وس ییکه روا است يمحقق ساخته ا

دختر و  انیشامل دانشجو ،قیتحق جامعه آماري. شده بود یطراح  کرتیل فیط یارزش 5یاس مقبا  بخش  5سوال در  42شامل  پرسشنامه .گردید

به صورت  نامه پرسشنفر  110.واقع شدندکه به صورت تمام شمار مورد مطالعه  هستند مازندراندانشگاه رشته تربیت بدنی  یلیتکم التیپسر تحص

آزمودنی ها از جدول توریع فراوانی و  فیوصجهت ت. استفاده شد 20 نسخه  spssاز نرم افزار  داده ها لیو تحل هیدر تجز. به دست آمد تمام شمار

استفاده  ی مستقلدو گروه یت يو آزمون هامن دیو فر رنوفیکلموگروف اسم ياز آزمون ها قیتحق يها ریاستنباط متغ براي. میانگین استفاده شد

  .شد

  

    :يآمار يها افتهی

. درصد پسر بودند 4/61، دخترپاسخ دهندگان  درصد 6/38 .استقابل مالحظه  1 لدر جدو انیپاسخ گو يها یژگیو یبرخ ،یفیبخش توص در

برابر غیر خوابگاهی و  6عداد افراد خوابگاهی و روزانه تقریبأ ت .ساله بود 28 اندخترسن از بین ساله و باالترین  22 ،پسرگان کمترین سن نظر دهند

  .بودند برابر متأهل ها 9و مجردها  ندشبانه بود

  

 انیپاسخ گو يها یژگیو یبرخ )1( جدول 

  نظر

  دهنده ها

  نوع سکونت  نوع دوره  نوع منطقه  وضعیت تأهل  پسر  دختر

  تعداد

به (

 )درصد

  میانگین

 سنی

  تعداد

به (

  )درصد

  میانگین

  سنی

غیر   بومی  متأهل  مجرد

  بومی

غیر   خوابگاهی  شبانه  روزانه

  خوابگاهی

  %14  %86  %13  %87  %78  %22  %10  %90  26  %4/61  26  %6/38  دانشجویان 

  

اهمیت ، از نها، از دید این دانشجویانرفتار علمی و روش هاي تشخیص آکه بررسی انواع سوءاست ی از این ،  یافته ها حاک 2با توجه به جدول      

هاي هاي دختران رقمهاي مربوط، در پاسخ، هرچند که ظاهراً در اغلب شاخصزیمقایسه نظرات دختران و پسران ن لحاظاز . باالیی برخوردار است

معناداري  اوتتفآنها نظر  نیبباید نتیجه گرفت که   05/0 ينسبت به سطح معنادار يبه خاطر باال بودن مقدار معنادار باالتري مشاهده می شود، اما

  . وجود نداشته است

  

  رات دختران و پسران نظ کلی مقایسه   )2(ولدج

  روش تشخیص  انواع سوء رفتار  

  پسران  دختران  پسران  دختران

  40/3  42/3  30/3  32/3 میانگین  مقایسه کلی

  69/0  72/0  72/0  65/0  انحراف معیار

  107  107  107  107  درجه آزادي
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  روش تشخیص  انواع سوء رفتار  

  پسران  دختران  پسران  دختران

  07/0  07/0  46/0  45/0  مقدار تی

  94/0  93/0  64/0  64/0  معنا داري

  

) يتا حدود(3از  شیب نیانگیم يدارا کرتیبر اساس مقایسه ل انواع سوء رفتار هاي علمی مطرح شده در پرسشنامه ، ،  اغلب 3با توجه به جدول      

به استثناي دست بردن  زین نمقایسه نظرات دختران و پسرااز بعد  .ی استعلم يسوء رفتار هاانواع در بروز  تیاعداد نشان دهنده اهم نیا ، هستند

انواع سوء  تیبر اهم ینظرات مبن یکیبا وجود نزد ،تفاوت  وجود نداشته استنیز بخش  ي ایندر مورد سوال ها یافته ها نشان می دهد که در اسناد، 

رفتارهاي به خصوص سوء یعلم يانواع سوء رفتار ها  تیبودن اهمآمار نشان از باالتر  نیکه ا استی دختران باالتر رسنجظارقام ن،  رفتار هاي

  .نسبت به پسران بود مطرح شده در پرسشنامه تحقیق حاضر علمی

  

  مطرح شده در پرسشنامه تحقیق حاضر یعلم يانواع سوء رفتار ها  )3(جدول

 بردن دست تفسیر غلط  

 اسناد در

فراموشی 

 ارجاع

منابع دست  پیرایش غلط

 دوم

 نا آگاهانه شار مجددانت جعل

دخترا

  ن

پسرا

  ن

دخترا

  ن

پسرا

  ن

دخترا

  ن

پسرا

  ن

دخترا

  ن

پسرا

  ن

دخترا

  ن

پسرا

  ن

دخترا

  ن

پسرا

  ن

دخترا

  ن

پسرا

  ن

دخترا

  ن

پسرا

  ن

تار
رف

وء 
 س

اع
نو

ا
  

میان

 گین

28/3  65/

3  

64/3  21/

3  

18/3  11/

3  

21/3  25/

3  

92/2  35/

3  

54/3  32/

3  

62/3  34/

3  

62/3  31/

3  

انحرا

ف 

  معیار

19/1  00/

4  

03/1  85/

0  

72/0  90/

0  

00/1  90/

0  

20/1  01/

1  

94/0  02/

1  

22/1  10/

1  

09/1  06/

1  

درجه 

  آزادي

108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  108  

مقدار 

  تی

55/0  66/

0  

2/2  1/2  38/0  40/

0  

21/0  20/

0  

9/1  8/1  06/1  08/

1  

17/1  14/

1  

40/1  39/

1  

ا معن

  داري

58/0  50/

0  

02/0  03/

0  

69/0  68/

0  

83/0  83/

0  

05/0  06/

0  

28/0  28/

0  

24/0  25/

0  

16/0  16/

0  

  

نشان که  باشند یم) يتا حدود( 3از  شیب ینیانگیم يدارا کرتیل مقیاساساس در پرسشنامه برمطرح شده  روش هاي تشخیص همه 4طبق جدول

  .استتفاوت وجود نداشته  زینمقایسه نظرات دختران و پسران  حاظلاز . هستند یعلم يهاسوءرفتار شناسایی در روشها آن همه تیدهنده اهم

  بررسی روش هاي تشخیص  )4(جدول 

  
 تناقض متن و نتایج استفاده از نرم افزار جستجوي اینترنتی توزیع موضوعی مطابقت سوابق

  پسران  دختران  پسران  دختران  پسران  دختران  پسران  دختران  پسران  دختران

ص
خی

ش
ش ت

رو
  

  61/3  46/3  37/3  31/3  39/3  55/3  44/3  49/3  24/3  38/3 میانگین

انحراف 

  معیار
13/1  06/1  99/0  88/0  95/0  93/0  08/1  01/1  04/1  04/1  

درجه 

  آزادي
99  99  98  99  99  99  99  98  99  99  

  70/0  70/0  29/0  29/0  85/0  85/0  26/0  27/0  62/0  63/0  مقدار تی

  48/0  48/0  77/0  76/0  39/0  39/0  79/0  78/0  53/0  52/0  داريمعنا
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  :رتبه بندي

، رتبه هاي اول تا تر سواالتراحت درك، جهت هاي تشخیص آنو روش سوءرفتارانواع مورد ران و پسران در با وجود برابري نسبی نظرات دخت

  .اندآورده شده  6و  5ول ادر جد ،چهارم هر بخش که با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندي شده 

اشخاص مسئول به  شیاز پ شیبتوجه  ، لزومجهینت نیاست، ا ياول دسته بند يدر رتبه ها يعمد ریغ يگرفتن لغزش هاقرار ،نتیجه نیترجالب     

بردن به  یجهت پ( ینترنتیا يجستجوبا توجه به یافته هاي روش هاي تشخیص نیز  .دهد یتر نشان مرا به صورت خاص یرسان یعامل آگاه

در رده هاي باالي شناسایی روش هاي تشخیص بوده که این جایگاه نیز اهمیت استفاده از سیستم هاي به  )رهیابع اشاره شده وغصحت مطالب و من

  . روز را نشان می دهد

  

  سوء رفتار علمی نظرات دختران و پسران در باره انواع اول تا چهارم يرتبه ها  - )5(جدول

  رتبه بندي نظرات دختران  

  )انواع هاي اول تا چهارم به ترتیب رتبه (

  رتبه بندي نظرات پسران  رتبه

  )انواع اول تا چهارم  يه هابرت بیبه ترت(

  رتبه

  اول منابع دست دوم  اول در سند هادست بردن   1

  دوم انتشار مجدد   دوم انتشار مجدد   2

  سوم لغزش هاي غیر عمدي  سوم يعمد ریغ يلغزش ها  3

  چهارم  جعل  چهارم جعل  4

  

 :نظرات دختران و پسران در باره انواع روش هاي تشخیص سوء رفتار علمی نمایش داده شده است 6ل در جدو

  

  علمی رفتار سوء صیتشخ يروش ها نظرات دختران و پسران در باره انواع اول تا چهارم يرتبه ها - )6(جدول

 
  

  رتبه بندي نظرات دختران

  )به ترتیب رتبه هاي اول تا چهارم روش هاي تشخیص(

  رتبه بندي نظرات پسران  رتبه

  )روش هاي تشخیص اول تا چهارم  يه هابرت بیبه ترت(

  رتبه

  اول  ینترنتیا يجستجو  اول  انجام شده قیتحق جیتناقض متن و نتا  1

راهنما و  دیمنابع توسط اسات یو زمان یموضوع عیتوز  دوم  ینترنتیا يجستجو  2

  نیمشاور

  دوم

راهنما و  دیسط اساتمنابع تو یو زمان یموضوع عیتوز  3

  نیمشاور

  سوم انجام شده قیتحق جیتناقض متن و نتا  سوم

محقق و توان محقق در  يهاییمطابقت سوابق و توانا  4

 دیاسات يپاسخ به سؤال ها

  چهارم استفاده از نرم افزار هاي فریب یاب  چهارم

  

  :و نتیجه گیريبحث 

رفتار علمی از آن رو مضاعف است که مراکز علمی و صاحبان قلم ي سوءسایشی و منفی پدیدهمفهومی گسترده و عام است اثرات فر ،رفتار علمیسوء

فساد آموزشی  ورفتار علمی سوء. تلقی شده و خود نماد فضیلت و اخالق وکانون هنجارساز تلقی می شوند"گروه مرجع"و اندیشه و قشر تحصیلکرده

سازي هاي مدركارج نموده و موجب می شود روند تولید علم جاي خود را به شکل گیري کارخانهي علمی را از مدار سالم و پویاي آن خروند توسعه

هاي اخالقی رفتار علمی آنگاه که به قشر تحصیلکرده جامعه منتسب شود به عامل فروپاشی بنیاندهد، به دلیل این شان و جایگاه است که سوء

  .)19(تر تبدیل خواهد شدجامعه در زمینه هاي وسیع

به  رفتارهاي علمیرتبه بندي انواع سوء یافته هاي این تحقیق در بخش انواع سوء رفتارهاي علمی نشان داد که دختران و پسران در مورد     

سوم و از دیدگاه آنها انتشار مجدد، لغزش هاي غیر عمدي و جعل در رتبه هاي دوم،  که به طوري. استثناي مورد اول دیدگاه هاي مشابهی داشته اند

از دیدگاه منابع دست دوم  و از دیدگاه دختران دست بردن در اسناد قرار گرفتن ،تنها مورد استثنا در  این رتبه بندي. چهارم رتبه بندي قرار داشتند

  .در رتبه اول بود پسران
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ران و پسران در مورد رتبه بندي این ی  نیز نشان داد که دختعلم هايسوء رفتار صیتشخ يهادر بخش انواع روش قیتحق نیا يها افتهی     

ی در نترنتیا يجستجوو از دیدگاه پسران  انجام شده قیتحق جیتناقض متن و نتاکه از دیدگاه دختران  بطوري. ها دیدگاه هاي متفاوتی داشته اندروش

  .)20(و خوي مختلف این دو جنس ناشی شود که این تفاوت می تواند تحت تاثیر عوامل بسیاري از جمله داشتن خلق اول قرار داشتند هايرتبه

  : نتایج این تحقیق با تحقیقات زیر همسو بوده بطوریکه

هاي علمی و متعاقب آن استفاده از نرم افزارهاي فریب یاب در این افزاري در محیطهاي سوء رفتار اینترنتی و نرماستفاده ازشیوهی طبق تحقیق     

 ياست بطور شیدر حال افزا ریاخ يضد سوءرفتار در سال ها ياستفاده ازخدمات نرم افزار دیگري قیتحق طبق. )21(محیط ها در حال افزایش است

متن هاي مورد استفاده مجدد ،   "با عنوان  هم تحقیقی .)22(نرم افزارها هستند نیمجوز استفاده از ا يدارا کایآمر ياز دانشگاهها یمیاز ن شیب که

مانند جستجوي اینترنتی، از روش هاي سنتی مانند تطبیق  مدرنکه روش هاي استفاده  به این نتیجه رسیده "ی سرقت ادب ابزاري براي تشخیص

طبق یافته هاي این تحقیق نیز جست و جوي اینترنتی . )23(هاي دانشجو در مقابله با سرقت ادبی، احتمال نتیجه دهی  باالیی دارند سوابق و توانایی

هاي باالي روش تشخیص سورفتار در یافته هاي قرار کرفتن جست و جوي اینترنتی در رده. تشخیص قرار داشته اند در رده هاي باالي روش هاي

سوء  این تحقیق نشان میدهد که  استفاده از نرم افزارهاي فریب یاب در محیط هاي علمی کشور ایران نیز می تواند روش مناسبی براي تشخیص

  ی  باشدعلم هايرفتار

همسویی می تواند ناشی از تفاوت که این نابوده نهمسو  داخلی و خارجی قاتیتحقرفتار هاي علمی با برخی در بخش انواع سوء قیتحق نیا جینتا     

  :در شیوه هاي آموزشی، امکانات، اعتقادات دینی، شرایط خانوادگی و امثال این تفاوت ها ناشی شود تحقیقاتی مانند

است به این معنی که پژوهشگر  1و داده سازي جعل ،دارد که بدترین درجه آن  یانواعمقاله نویسی رفتار علمی در  که سوء محققی بیان کرده     

جزء  2داده سازي و تحریف یا تغییر دادن نتایج و که جعل دندیرس جهینت نیبه امحققانی هم .ندارد یرا بسازد که اصال وجود خارج ییداده ها

بر  ،تحقیق اینهر چند در. )7( است را داشتهباالترین میزان استفاده در سوء رفتار  ،که تحریف ندققانی هم بیان کردمح. )18(شدیدترین حاالت است

 ها که می تفاوت  اینبا وجود ،خالف تحقیقات فوق دست بردن در اسناد و منابع دست دوم  در رتبه هاي اول انواع سوء رفتار هاي علمی قرار داشتند

باز هم  همه ي تحقیقات نشان از وجود سوء رفتار علمی در مراکز  ،ناشی شود  گوناگونته بندي انواع سوء رفتارها در تحقیقات تواند به خاطر دس

   داردعلمی 

 بررسی تقلب تحصیلی در "با عنوان پژوهشی  اکثر مطالعات و تحقیقات حداقل به وجود ذهنیت سوء رفتار در تحقیقات علمی اذعان دارند مانند     

ها این موضوع در بین دانشجویان حداقل از جهت به این نتیجه رسیدند که با توجه به باال بودن آمار انواع تقلب "میان دانشجویان پسر و دختر 

  . )6(رواج باالیی دارد ،دیدگاه

جدیت بیشتري نشان دهند  ،ین موضوعبه عنوان هشداري مهم براي همه اقشار جامعه است تا در بررسی انواع و روش هاي تشخیص انکته این      

  .تا از مضرات این معضل کمترین تاوان را بپردازند

 يبود و ضمنا روش ها صیتشخ یفعل يروش ها يبه دنبال ارتقا دیبا ،یعلم رفتارهايمقابله با سوء يبرا نهایتأ با توجه به نتایج این تحقیق     

  .و اتخاذ شوند ییشناسا ،يدتریجد

  

  :پیشنهاد

قرن هاست که دولت ها راه . باید با علل آن به مبارزه برخاست نه با معلول ،یعلم يسوء رفتارها نظرمبارزه اساسی بامشکالت به وجود آمده از  براي

ه تر صرف بهو  یمنطق ،رانهیشگیپ يراه ها تیجهت تقو نهیبه يداشتن طرح ها یول ،مبارزه را محدود و منحصر به برقراري و تشدید مجازات نمودند

 :ریز هايشنهادیمانند پ.رسد یبه نظر م

  عالوه بر تقویت قوانین فعلی اهمیت آن،هم نظر بودن دختران و پسران مبنی بر  براي مقابله با انتشار مجدد اطالعات به خاطرپیشنهاد می شود 

  .تصویب و اجرا شودنیز جهت مقابله اساسی  يدیگر روزتر به قوانین، این نوع سوء رفتار 

 همایش  وزشی مختلفی ماننددوره هاي آم ،علمی سوء رفتارهايبا انواع و دانشجویان تحصیالت تکمیلی  تادانآشنایی اسهاد می شود جهت پیشن

   .برگزار شودها و سمینار ها 

  شودفرهنگ سازي به طرق مختلف  ،از امکانات سایبري و اینترنتی درستبهتر و پیشنهاد می شود براي استفاده.  

 تشخیص سوء رفتار هاي علمی نیز آشنا نمایند جدید با روش هايتحصیالت تکمیلی را  تادانی شود دانشجویان و اسپیشنهاد م. 

  

  

 

1. Fabrication 
2. Falsification 
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