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  ياحمد پاپ ،يمظفر چشمه سهراب ،*آرا وانيمحمود ك ،يرضوان اجاق

  
  

  چكيده
نسل تحصيل كرده و متخصص را به عهده  يو اخالق ييت تربيت علممسؤولبه نام دانشگاه كه  يامروزه با پديدار شدن نهاد: مقدمه

 ،يدانشگاهه خصوص در عرص-از اين عمل به يپوش و در واقع هر نوع چشم ماند يمحدود نم يبه افراد خاص يدارد، ديگر ابعاد سرقت علم
 ها به ريشه يلماز روند رو به رشد پديده تقلب ع يپيشگير يبنابراين شايسته است برا. باشد تهداش يهولناك در پ يچه بسا نتايج

ان دانشگاه نظر صاحببه تجربيات  يتقلب و سرقت علمگيري  و داليل مؤثر بر شكل ها لذا مطالعه حاضر با هدف شناخت آسيب. پرداخت
  .اصفهان در اين زمينه پرداخته است يعلوم پزشك

 علمي هيأت ياز اعضا ياننظر صاحبكنندگان  شركت. كه با استفاده از مصاحبه عميق انجام شده است است يروش مطالعه كيف: ها روش
 يحجم نمونه به اشباع اطالعات بستگ. استفاده شد مند گيري هدف از روش نمونه. بودند 89-90سال اصفهان در  يدانشگاه علوم پزشك

  .داشت
 يو آموزش ياجتماع ،ياقتصاد ،يپرورش ،يدر پنج گروه فرهنگ يدر جامعه دانشگاه يتقلب و سرقت علمگيري  علل مؤثر در شكل: نتايج

   .به دست آمدند
خود  يها افتيمربوط به استعدادها، ادراك و در يعوامل درون. شدند يبند دسته يرونيو ب يدر دو گروه عوامل درون جينتا: گيري نتيجه

 وارد روين ياطراف بر عملكرد شخص در انجام كار پژوهش طياز مح زين يرونيعوامل ب. خانواده و جامعه بودند يها كانال قيشخص از طر
  .رديگ مي تأثير طياز مح ،يارياخت ريو غ ياريمورد شخص در ارتكاب تخلف به طور اخت نيدر ا. كنند مي

  
  شناسي، تقلب، سرقت علمي آسيب: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
همواره  ،يشناسان اجتماع بياز آس يبرخ دگاهيبنابر د

 نيدر جامعه وجود دارد كه ا ها از تخلف يدرصد كم
 نيااي  اما اگر در جامعه. درصد، نرمال و قابل تحمل است

افراد جامعه  يرفت، به طور قطع برا يدرصد رو به فزون
 نياز چن يريجلوگ يبرا). 1(مشكل ساز خواهد شد

در تالش كشف  دين بامسؤوالو  ها نهاداي،  فاجعه
بسترها، عوامل و عناصر مؤثر بر تخلف شكل گرفته در 

كه در جوامع وجود  ياز جمله انحرافات. جامعه بپردازند
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بر اكتشافات  اديز هيتك يگاه. است علم نهيدارد، در زم
 ،يطيممكن است در شرا) علم اتيدر اخالق(و مهم  لياص
 يرهادست زدن به كا يبرا قبار كيجهت تحراي  زهيانگ
است كه  نيا تيواقع. گردد زيآم تقلب ايو  يقانون ريغ

 ايحال سبب بروز و  نيعلم، در ع يساخت هنجار
 نيتر يدو مورد از جد. هست زين ات شناخته شدن انحراف
 فات،يعلم تقلب و سرقت تأل ياجتماع يتخلفات از هنجارها

كه به مفهوم  است گرانيآثار د ياختراعات و به طور كل
 گرانيد يذهن يها افتهينقض اعتماد و تجاوز به تملك 

  ).1(شود مي محسوب
سطوح  يدارا ياجتماع يانحرافات در عرصه هنجارها نيا

اشكال سوء رفتار  ريو سا يسرقت علم. ندهست يمتفاوت
اجتماع ( ي، گروه)فرد دانشمند( يبا اخالق فرد يتقلب
سه  نيا). 2(اند در ارتباط) كل جامعه( يو اجتماع) يعلم

اگر . هستند گريكديمتأثر از  يول زنديسطح گرچه متما
اخالق حسنه  يفرد، دارا كيبه عنوان  دانشمند يفرد

 طور نيهم. بزند يرفتار نيدست به چن ستيباشد ممكن ن
 يهنجارها و بسترها ،يو در شاخه علم ياگر در كشور

تواند به  نمي الزم به وجود آمده باشد عضو دانشمند
 اگر در همچنين .تخلف كند ياز صداقت علم يراحت

اخالق و نه ضد اخالق، در عمل و نه در حرف، اي  جامعه
كند و  نمي حاكم عمل نيمواز هيعل بر يحاكم باشد، كس

). 2(وم خواهد بودهم محك يعلم يشكن اخالق نيقيآنگاه به 
و  ها بيآس ليخود، محتاج تحل يطيشرا نيچن جادياما ا

و ضد هنجارها  ها ضد اخالقگيري  عوامل مؤثر در شكل
 ييرفتارها نينچگيري  شكل ليتوجه به دال. در علم است

برداشتن  انيو از م يريشگيساز پ نهيزم ،يابي شهير يبرا
  .آنها است
. ميآن هست يشيو بازاند مسأله نيمرور ا ازمندين امروزه

 انيدست، م نياز ا يكه در گذشته معموالً هر عملچرا 
تنها به چشم  زيو دود آن ن داد يرخ م ختگانيقشر فره

به نام  ينهاد دارشدنياما امروزه با پد رفت؛ يخودشان م
 لينسل تحص يو اخالق يعلم تيترب تيمسؤولدانشگاه كه 

ابعاد سرقت  گريمتخصص را به عهده دارد، د و كرده
و در واقع هر نوع  ماند يمحدود نم يبه افراد خاص يعلم

ه خصوص در عرص عمل به نياز ا يپوش چشم
). 3(داشته باشد يهولناك در پ يجيچه بسا نتا ،يدانشگاه

خود  يكه مدرك دانشگاه يكس ميبه گفته برگمن، اگر بدان
 ايساخته است، آ يرا با جعل و انتحال به دست آورده، پل

  )4(م؟يبر آن تردد كن نيبا ماش ميحاضر
از روند رو به رشد  يريشگيپ ياست برا ستهيشا نيبنابرا

كنكاش  نيپرداخت و در ا ها شهيبه ر يتقلب علم دهيپد
 ،يشناخت يها رابطه متقابل مؤلفه. نگر بود جامع يعلم

 ،ياجتماع ،يروانشناخت ك،يولوژيزيو ف يخانوادگ
را با هم لحاظ  يو فرهنگ ياسيس ،ياقتصاد ،يتيريمد
گيري  شكل زانيو م يبر چگونگ ديترد يكه ب رايز) 5(كرد
 نيمؤثر بودن ا. گذارند تأثير يعلم يها و سرقت ها تقلب
 نيمشاركت همه ا زانياما م است قابل انكار ريغ ها مؤلفه

 كسانيتوان به طور قطع در همه جوامع  نمي امور را
 يروهايعوامل، ن نيدانست چرا كه در كنار هر كدام از ا

است اي  هر جامعه يوجود دارند كه بوم زين يگريغالب د
نام برده  يها مؤلفه روها،يو ممكن است با كشف آن ن

تا  يعلم يها يهنجار شكنگيري  خود را بر شكل تأثير
 ديعوامل با نيدر ذكر ا همچنين. از دست بدهد يحدود

 نيلذا در ا. وجود داشته باشد يشتريب يريپذ انعطاف
مؤثر بر  ليو دال ها بيبه شناخت آس ميمقاله قصد دار

 اتيبا استفاده از تجرب يتقلب و سرقت علمگيري  شكل
  .مياصفهان بپرداز يان دانشگاه علوم پزشكنظر صاحب

  
  ها روش

است كه با  يفيك قيمطالعه حاضر بر روش تحق يبنا
. انجام شده است قياستفاده از مصاحبه عم

 ياز اعضا ياننظر صاحبدر مطالعه كنندگان  شركت
اخالق در  تهيدانشگاه با سابقه باال، عضو كم علمي هيأت

، عضو ها نامه انيمقاالت و پا يداور أتيپژوهش، عضو ه
 ريسردب اي مسؤول رانيمد ،علمي هيأت يارتقا تهيكم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2017-fa.html


  يتقلب و سرقت علم يشناس بيآس  ي و همكاراناجاقرضوان 
 

 http://journals.mui.ac.ir  1065/      )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 90-1389اصفهان در سال  يمجالت دانشگاه علوم پزشك
 يالزم برا زهيلعه و انگبه شركت در مطا ليبودند كه تما

از  ق،يانجام تحق يبرا. را دارا بودند يمصاحبه و همكار
حجم نمونه به . استفاده شد مند گيري هدف روش نمونه

مصاحبه  21اساس  نيبر ا. داشت ياشباع اطالعات بستگ
مدت زمان . ضبط شدند ها مصاحبه. انجام شد يحضور
  .بود ريمتغ قهيدق 60 يال 30 نيب ها مصاحبه

، تجربه و ها ييكسب اعتبار الزم با استفاده از راهنما يبرا
كمك استاد راهنما، ابتدا چند مصاحبه به صورت 

پس از انجام اصالحات الزم، محقق . انجام شد يشيآزما
در  ها داده ليو تحل هيروش تجز. دست به شروع كار زد

 يموضوع ليو تحل هيروش تجز يپژوهش بر مبنا نيا
  . است

ضبط شده بالفاصله بعد از انجام هر  يها صحبت
 وتريو سپس در كامپ ادهيكاغذ پ يبر رو مصاحبه، ابتدا

 لياز قب زيناي  هيم حاشيثبت عال. شدند رهيو ذخ پيتا
مرتبط ساختن  يمرحله برا نيدر ا رهيسكوت، تأسف و غ

بار خوانده  نيچند ها سپس متن مصاحبه. دادها انجام شد
تسلط  ها كه پژوهشگر در داده يو مرور شدند به طور

 ييمعنا يبه واحدها ها در مرحله سوم داده .كند دايپ يكاف
 يمرتبط با معنا يها در قالب جمالت و پاراگراف) كد(

بار  نيچند زين ييمعنا يواحدها. شكسته شدند ياصل
نوشته  ييمناسب هر واحد معنا يمرور و سپس كدها

، ها از مصاحبه امصورت كه در هر كد نيبه ا. شدند
گردند و سپس هر  مي مجزا گريكديموضوعات از 

شده و به  ميتقس يگريد يها مجموعه ريبه ز يموضوع
 ها موضوعات همه مصاحبه ريموضوعات و ز بيترت نيا

 ييو معنا يكدها بر اساس تشابه مفهوم. مشخص شدند
روند . شوند مي و تا حد امكان كوچك و فشردهبندي  طبقه

و  يو طبقات فرع ليتحل يدر تمام واحدها ها هادتنزل در د
 ياصل يها در طبقه ها داده تيدر نها. داشت انيجر ياصل
 ها تر هستند، قرار گرفتند و سپس تم يتر و مفهوم يكه كل

  ).6(ارائه شدند شنهاداتيانتزاع و پ

  
  نتايج

 علمي هيأت يمطالعه اعضا نيدر اكننده  افراد شركت
 3ند كه متشكل از هست اصفهان يدانشگاه علوم پزشك

 يارتقا تهيعضو كم 3، ها اخالق در پژوهش تهيعضو كم
داور مقاالت  5 ،يقاتيطرح تحق تهيعضو كم 2 ،علمي هيأت
 ريمد 1و  ريسردب 4، ها نامه انيو پا يو خارج يداخل

و  هيتجز. ناشر هستند 1و  يپژوهشمعاون  2، مسؤول
كد  400گيري  مصاحبه منجر به شكل يها داده ليتحل
علل مؤثر در . ديعنوان گرد 5موضوع با  32 ه،ياول

در  يدر جامعه دانشگاه يتقلب و سرقت علمگيري  شكل
و  ياجتماع ،ياقتصاد ،يپرورش ،يپنج عامل فرهنگ

  ).1نمودار . (شدندبندي  دسته يآموزش
  

  
  

 يگيري تقلب و سرقت علم در شكلعوامل مؤثر : 1 نمودار
  يدر جامعه دانشگاه

  
  يعوامل فرهنگ. 1

 را يبر تقلب و سرقت علم گذارتأثير يفرهنگ عوامل
  :كرد ميتوان به پنج دسته تقس مي

  
  ياخالق يها ضعف ارزش. 1.1
كه ضعف اند  دهيعق نيان بر انظر صاحباز  يبرخ

گيري  خانواده در شكل كيدر فرهنگ  ياخالق يها ارزش
. خواهد گذاشت تأثيرفرد در اجتماع  ياخالق يها ارزش

  :ديگو مي نهيزم نيدر ااي  كننده مشاركت

عوامل  
مؤثر

فرهنگی

پرورشی

اجتماعیاقتصادی

آموزشی
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 نياز ا يدر بخش. شه مي مطرح يتيعوامل شخص نجايا«
و فرهنگ شكل  تيفرد به ترب يعوامل هم خصلت ذات
 ياخالق يها ارزشاين كه  گرده و يگرفته در خانواده برم

  ).14مصاحبه شماره( »!افتهيچقدر در شخص پرورش 
وجود  يتيمشكل شخص ميكن مي و غفلت ميدار يآگاه اگه«

 »!گرده ميافراد بر يبه اصول اخالق يبنديبه پا ...داره
  ).13مصاحبه شماره(
  

  يراحت طلب. 2.1
 يكه بر ارتكاب تقلب و سرقت علم ياز عوامل گريد يكي

كار و ترين  و انتخاب ساده يطلب است راحت گذارتأثير
. است ازيامت نيگرفتن بهتر يزحمت برا نيكمتر

  :ديگو مي نيچناي  كننده مشاركت
 بر يكار شسته رفته و آماده كپ هيكه شما از  يوقت«

 يليخ يليخ ديكن مي كه صرف يمصلماً زمان ن،يدار مي
رو شروع كرده به اي  دهيا بار نيكه اول يكمتره تا كس

مصاحبه (»!بشرم خب دنبال كار راحته عتاًيطب. انجامش
  ).6شماره 

افراد دست به  دن،يرس جهيتر به نت عيسر يبرا يگاه«
 انيپا هيتا كتاب بخونه برا 500 چرا بره . زنن مي تقلب
  ).16مصاحبه شماره( »...زنه مي راحت كپ يليخ! نامه؟

  
  زهيفقدان عالقه و انگ. 3.1
در افراد به  زهيعالقه و انگكنندگان  مشاركت دهيعق به

 دياست كه در درون شخص با يمنظور پژوهش عامل
ممكن  زهيانگ يعالقه و ب يشخص ب. وجود داشته باشد

. است در پژوهش دچار تخلف و انحراف شود
  :ديگو مي نيچناي  كننده مشاركت

گرفتن  يندارم اما مجبورم برااي  به پژوهش عالقه يوقت«
! زنم مي رم كانال مي انجام بدم، يارتقا و مدرك، كار علم

كارو انجام بده به  گهيد يكيدم  مي ايكنم  مي ستيپ يكپ
  ).6مصاحبه شماره ( »اسم من

رو  زهيشدن جامعه ما متأسفانه عالقه و انگ ييگرا مدرك«

كه به  ييگرفته و باعث شده تنها كسا انياز دانشجو
دانشجو فقط  ...عالقه دارن وارد دانشگاه نشن ليتحص
  ).11مصاحبه شماره(»و عالقه يريادگيخواد نه  مي نمره

  
  اصول و ضوابط يجا روابط به. 4.1

و  سيدوستانه، رئ ،يليفام لياز قب يروابطگيري  شكل
از تقلب و  يمرئوس، استاد و دانشجو در وقوع روش

مطرح  يبخش كه با عنوان سهام است مؤثر يسرقت علم
روابط گيري  روش اشخاص بنابر شكل نيدر ا. شده است

 يافراد يذكر شده به اضافه و حذف كردن اسام
ارائه  مراحل انجام پژوهش زا كي چيكه در هپردازند  مي

   :ديگو مي نيچناي  كننده مشاركت. شده شركت نداشته اند
كه دوستان  نهيقابل تأمل هستش ا اريكه بس يموارد«

را در  گريهمد يذارن كه اسام مي دانشجو با هم قرار
  ).20مصاحبه شماره ( »!سنيكه نوشتن بنو يمقاالت

دارند در دانشگاه، مثل  يليفام يكه وابستگ يكسان يگاه«
كنن  مي كه چاپ ييها مقاله. ..برادر خواهر، زن وشوهر و

 نايااين كه  زنن با توجه به مي رو هم گهياسم همد
  ).3مصاحبه شماره (»!باهم فرق داره لدهاشونيف
  

  مانيضعف ا. 5.1
 يگريعامل د مانيان فقدان انظر صاحباز  يبرخ دهيعق به

 يعلم ياخالق ريشخص مرتكب غ شود مي است كه سبب
  :ديگو مي نهيزم نيدر ا يگريدكننده  مشاركت. شود

وجود  ها مشكل ارزش م،يكن مي و غفلت ميعلم دار اگر«
محقق رو  يمسائل نيضعف تقوا، چن مان،يضعف ا. داره

  ).14مصاحبه شماره( »كنه مي دچار ركود
  
  يعوامل پرورش. 2

چهار  يبر تقلب و سرقت علم گذارتأثير يپرورش عوامل
  :ندهست ريدسته به شرح ز

  
  يعدم تخصص كاف. 1.2
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است بر  يگريد ليو تخصص الزم، دل ياطالعات كاف عدم
. يپژوهش يها ياخالق ريبه دام افتادن پژوهشگر در دام غ

  : ديگو مي نهيزم نيدرااي  كننده مشاركت
 يفرد با موضوع پژوهش و عدم تسلط كاف ييآشنا عدم«

شه كه  مي بر همه جوانب و منابع موضوع پژوهش باعث
 ها و سرقت ها تقلب يبه طور ناخواسته در دام بعض

دونه  نمي ده اما مي رو به اسم خودشاي  دهيمثالً ا. افتهيب
  ).11مصاحبه شماره( »قبالً مطرح شده نيا

  
  مربوطه نياز قوان يناآگاه. 2.2
 زيپره يها درباره روش يان ناآگاهنظر صاحب دهيعق به

عدم  لياست كه به دل ياز عوامل ياز تقلب و سرقت علم
در مورد  شتريكسب اطالعات ب يتالش شخص برا

  :ديگو مياي  كننده مشاركت. افتد مي پژوهش اتفاق
اي  گهيد هيما آمد كه قبالً به نشر هينشر يبرااي  مقاله«

و  ميبا شخص تماس گرفت يوقت. فرستاده شده بود
كار  نيدونستم ا نمي گفته من ميرو ازش خواست انيجر

 نيكدوم از ا كيمقاله دادم منتظر بودم ! مشكل داره
  ).2مصاحبه شماره ( »...رهيمقاله منو بپذ ها هينشر

  
  ضعف در نگارش. 3.2

نوشتن و پروراندن مطلب را ندارند  ييكه توانا ياشخاص
 كار سبب نيا. كنند مي ديتقل گرانيبه ناچار از مقاالت د

شود كه جمالت مشابه در مقاله ظاهر شوند و در ذهن  مي
خوانده  زيشود كه مقاله قبالً ن جاديا نيشخص سوم چن

 نيچنكنندگان  از مشاركت يكي نهيزم نيدر ا. شده است
  :ديگو مي

چون  رنيگ مي مقاالت رو ديهم اسال ها وقت يگاه«
خودش  يضعف نوشتار ليتونه به دل نمي شخص

 به عنوان الگو انتخاباي  شه مقاله مي مجبور !سهيبنو
 خودش رو در قالب جمالت اون مقاله يها كنه و داده مي
  ).5مصاحبه شماره( »!كار خطاست نيا...سهينو مي

  

  ضعف در ترجمه. 4.2
 سبب يدر ترجمه مقاله به زبان خارج ييتوانا عدم
انجام  يدر پ. رنديالگو بگ يشود افراد از مقاالت خارج مي
را برطبق  ها كه مقاله اب،يسرقت  يكار نرم افزارها نيا

 سنجند مي بسامد مشابهت جمله با مقاالت موجود،
. كند يتقلب شده را معرف نيكه مرتكب ا يتوانند فرد مي

  :دارد مي اظهار نيچن نهيزم نيدر ااي  كننده مشاركت
 يكه كپ مينيب مي ميسيبنو يسيبه انگل ميخوا مي يوقت«
حداقل ساختار جمله درست باشه، اگه  شهيباعث م ستيپ

كه  ديهست نينگران ا ديكن) Reword(ووردشير ييبخوا
در  رييبدون تغ نيبنابرا.. نكنه ساختارش غلط باشه

 اش رو عوض چندتا كلمه انيساختار جمله فقط م
  ).21 همصاحبه شمار(» ...كنن مي

  
  يعوامل آموزش. 3

  ها آموزش محور بودن مدارس و دانشگاه. 1.3
 نياز علل ارتكاب به تقلب و سرقت در پژوهش ا گريد يكي

آموزش  يبر مبنا شتريكشور ب يآموزش ستمياست كه س
محور است و آموزش و انجام پژوهش در مدارس و 

در اي  كننده مشاركت. شود مي انگاشته دهيناد ها دانشگاه
  :ديگو مي نهيزم نيا
مهمه كه  اريبس حيپژوهش صح ياز انجام چگونگ يآگاه«

تا  ها مدارس و دانشگاه! رهيگ نمي در آموزش ما صورت
آموزش محورن و شخص در معرض  ،يكارشناس

  )10مصاحبه شماره( »رهيگ نمي پژوهش قرار
  

  تيفيك يبه جا تيتوجه به كم. 2.3
 ها ، ارتقاها يدر سطوح باال، استخدام ها در دانشگاه رشيپذ

 - يبا توجه به تعداد مجموعه مدارك علم ها و انتساب
 جاديبر ا يليموضوع دل نيا. شود مي فرد انجام يپژوهش

كنند در  مي يافراد سع. شود مي رقابت ناسالم در افراد
 يآمار را كسب كنند كه عامل نيشتريزمان ب نيتر كوتاه

. است ياخالق ريو غ بر انيم يها استفاده از راه يراب
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  :ديگو مي نهيزم نيا دراي  كننده مشاركت
چندتا  ميپرس مي از افراد ها مصاحبه و نشيدر گز يوقت«

بوده  يكي شه اگه مقاله نمي داده تياهم يعني ؟يمقاله دار
مصاحبه ( ».. رو از جامعه دوا كرده يچه درد يكياون 

  ).10شماره
 زايچ يليشه از خ مي وقتا اهداف مجموعه باعث يگاه«

شه،  مي مقاالت هدف شيافزا يوقت. كرد يچشم پوش
شه مهم  مي داده تيفقط به تعداد اهم.. ده مي اشتباه رخ

  ).9مصاحبه شماره( »!شده ديتول يچ ستين
  

  يناكاف يرسان آموزش و اطالع. 3.3
 يها و كارگاه ها كالس يو عدم برگزار يآموزش كاف عدم

شود  مي به پژوهشگران سبب يرسان و اطالع يآموزش
. شود يمرتكب خالف علم يناآگاه ليفرد، به دل

  :ديگو مي نهيزم نيدر ااي  كننده مشاركت
كه برگزار شه  دميند يكارگاه چياز اول ترم تا حاال ه.. «

  ).18مصاحبه شماره(»رو آموزش بده يموارد نيو چن
محققان و  يناآگاه لشياتفاق دل نيقسمت عمده ا اما«

در سطح  ديچنان كه با آن يچون از طرف! افراده
 يرسان اطالع هيقض نيا تياهم آموزش و يدانشگاه

  ).5مصاحبه شماره ( »شه نمي
  

  اجبار در پژوهش. 4.3
است كه افراد را به ارتكاب تخلف  يدر پژوهش عامل اجبار
  :ديگو مي نهيزم نيدر ااي  كننده مشاركت. دهد مي سوق

 يوقت. صفحه باشه 50 ديبانامه  پايانكنن مثالً  مي اجبار «
 هيصفحه اس شخص بره بق 30كسب شده  يمطلب واقع

كنه به اسم  مي يور و اون ور كپ نيرو چطور پر كنه؟ ا
  ).6مصاحبه شماره ( »!ده مي خودش ارائه

  
  زمان. 5.3

 حينا صح يها يريز برنامهاست كه در  يزمان عامل عامل
كمبود زمان مجبور به  ليپژوهشگر به دل. شود مي آشكار

اي  كننده مشاركت. شود مي ياصول ريغ يها استفاده از راه
  :ديگو مي

عنوان  2در ترم  ديگه دانشجو با مي نامه دانشگاه نييآ«
 اتفاق نياشو انتخاب كرده باشه، اما عمالً انامه  پايان
دانشجو رو نامه  پايانعنوان  2در ترم  مياگر بتون .افته نمي
سال فرصت داشته  كيبعدش دانشجو  .ميكن بيتصو

كار كنه و همه مطالب رو سر فرصت نامه  پايانكامل رو 
 »شه مي كمتر يسرقت علم ينجوريا نيبنابرا. كنه مرور

  ).20مصاحبه شماره(
  
  يعوامل اجتماع. 4
  

  يعدم كنترل و نظارت كاف. 1.4
در  نارها،يو سم ها شيدر هما يكنترل و نظارت كاف عدم
و  يپژوهش يها تهيراهنما، كم ديتوسط اساتها  نامه پايان

وقوع تقلب و سرقت  شرفتيصالح باعث پ ين ذمسؤوال
  :ديگو مي نيچناي  كننده مشاركت. شود مي در جامعه يعلم

كه  نهيا) افته مي اتفاق نيا( ها شيتو همااين كه  عامل«
. رهيگ نمي بودن، صورت يبر واقع يمبن يقينظارت دق
 مقاله چاپ هيساده  يليخ! گنجشك مفت! سنگ مفت

  ).12مصاحبه شماره ( »رنيگ مي ازيكنن امت مي
  :ديگو مي نيچن گريدكننده  مشاركت

تازه  انيم .ندارن قيكه نظارت دق دياسات يبرخ يكار كم«
احاطه  ياستاد هرچ. ننيب مي رونامه  پايانروز دفاع، 

دانشجو نوشته  يرچ به موضوع داشته باشه، ه يكمتر
 »!دونن تقلبه نمي. دانشجو هستكنن ابتكار خود  مي فكر

  ).11مصاحبه شماره (
  

  نيبه روز نبودن قوان. 2.4
 يميقد ليكشور به دل ييموجود در دستگاه قضا نيقوان

 طهيدر ح ديبه مشكالت جد ييگو پاسخ ييبودن توانا
 اظهار نيچناي  كننده مشاركت. را ندارد يمعنو يها تيمالك
  :دارد مي
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 نشيحوزه و قوان نيبه امسائل مربوط اين كه  ضمن«
از مشكالت در  يليروزآمد نشدن و خ .اند يميقد يليخ

 »براش نوشته نشده ينيو قوان دنيجد يحوزه سرقت علم
  ).7مصاحبه شماره(
  

  عدم تناسب نظام جرم و جزا. 3.4
و  ها ان معتقدند در برابر تقلبنظر صاحب يبرخ

مناسب با جرم  هيافتد، تنب مي كه اتفاق يعلم يها سرقت
است  ستهيطور كه شا شود و آن نمي انجام شده اجرا

 نهيزم نيدر ااي  كننده مشاركت. شود نمي گرفته يجد
  :ديگو مي

ده و  مي انجام كار رو نيا] شخص[ما  يها دانشگاه در«
كار  نيا جهيشده در نت لهيوس نيهم به ا ييازهايامت يدارا
 يشده و به صورت امروز درومده چون برخورد يدرون

 »شده ختهينكرده قبحشم ر افتيكار در نيدر قبال ا
  ).19مصاحبه شماره (
  

  غلط يالگوهاگيري  شكل. 4.4
در جامعه  يعلم ياز انواع سوء رفتارها يبرخ انجام

. است افراد در جامعه گريبر ارتكاب د گريد يليدل
  : ديگو مي نهيزم نيدر ااي  كننده مشاركت

آكسفورد رو با مجوز  يها راحت در كشور كتاب يليخ«
  ).2مصاحبه شماره (»...ميكن مي وزارت ارشاد افست

حاال با (شه  مي ها تخلف يخود استاد مرتكب بعض يوقت«
 خوب دانشجو هم الگو) يعدم آگاه ياز رو اي يآگاه
  ).13مصاحبه شماره ( »رهيگ مي

هم در جامعه باعث  نيمسؤول يبرخ يجعل يها مدرك«
 يگن وقت مي گرانيشه و د مي در جامعه ها شكستن نرم

مصاحبه ( »!كارو كرد چرا من نكنم نياون شخص ا
  ).4شماره 

  يعوامل اقتصاد. 5
  در علم يمنفعت طلب. 1.5

توسط  رهيو غ يپژوهش يمقاله، انجام كارها نوشتن

 ييپول، راه سودجو افتيدر يدر ازا ها اشخاص و شركت
اي  كننده مشاركت. را در علم گشوده است يو منفعت طلب

  :ديگو مي نهيزم نيدر ا
تو خود دانشگاه تو  يحت اي ابونيدانشگاه تو خ يجلو«
 800نامه  پايانكه نوشته  نميبيرو م غاتيتبل ها ستگاهيا

  )9مصاحبه شماره( »!!!هزارتومان
  

  كمبود بودجه و امكانات. 2.5
دانشجو در دانشگاه، بدون در نظر گرفتن امكانات  رشيپذ

به وجود خواهد آورد كه تخلفات  يموجود، معضالت
آن خواهد  يامدهايبدون شك از پ يعلم يو سهو يعمد
  :ديگو مياي  كننده مشاركت. بود

در آموزش  م،ياعتبار دار تياما محدود ميريگ مي دانشجو«
 ديموارد با يدر بعض كهيدرحال ميابزار و مواد كم دار

 جهيدرنت .رهيصورت بگ ياتيواقعاً درس به صورت عمل
  ).3مصاحبه شماره( »شه نمي الزم انجام تيفيكار با ك

  
  يابزار و تكنولوژ شرفتيپ. 3.5
 يو مكان يزمان تيارتباطات، محدود يتكنولوژ شرفتيپ با
 نيا. است دهيبه اطالعات به حداقل رس يدسترس يبرا

 يعلم يها سرقت يبرا يديجد يها گسترده راه يدسترس
  :ديگو مياي  كننده مشاركت. به وجود آورده است

تقلب و سرقت [كار  نيا ها تيو سا نترنتياستفاده از ا با«
  ).14مصاحبه شماره( »تر شده راحت] يعلم

  
  بحث
 يها و سرقت ها تقلب يشناس بيپژوهش آس نيا هدف
دانشگاه ان نظر صاحببا استفاده از شناخت تجارب  يعلم

پژوهش به طور خاص به  نيا. اصفهان بود يعلوم پزشك
بود كه عوامل مؤثر بر ارتكاب تقلب و سرقت  نيدنبال ا

پژوهش را به  جينتا. قرار دهد ييرا مورد شناسا يعلم
 يرونيو ب يدرون يدو عامل اصل رتوان د مي يطور كل
هستند كه مربوط  يعوامل يعوامل درون. كردبندي  دسته
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 قيخود شخص از طر يها افتيبه استعدادها، ادراك و در
نوع عوامل، خود  نيدر ا. است خانواده و جامعه يها كانال

 تيو شخص است در انتخاب رفتارها يشخص محور اصل
در ارتكاب به تقلب و سرقت  يو يو اكتساب يانتساب
دو  رندهيدر برگ يعوامل درون. است رندهيگ ميتصم ،يعلم

آن  زين يرونيعوامل ب. است يو فرهنگ يموضوع پرورش

اطراف بر عملكرد  طيهستند كه از مح يدسته از عوامل
 نيدر ا. كنند مي وارد روين يشخص در انجام كار پژوهش

 ريو غ يارياخت رمورد شخص در ارتكاب تخلف به طو
به سه  يرونيعوامل ب. رديگ مي تأثير طياز مح ،يارياخت

شوند  مي ميتقس يو اقتصاد ياجتماع ،يآموزش موضوع
  ).1جدول (

  
  يبر تقلب و سرقت علم گذارتأثيرعوامل . 1 جدول

 عوامل تقلب و سرقت علمي
  عوامل بيروني عوامل دروني

  اقتصادي  اجتماعي آموزشي پرورشي   فرهنگي

 ي اخالقي،ها ضعف ارزش.1

 فقدان انگيزه و عالقه، . 2

 ضعف ايمان، . 3

 روابط،گيري  شكل. 4

  راحت طلبي. 5

عدم تخصص .1 
 كافي،

نا آگاهي از قوانين  .2
 مربوطه،

 ضعف در نگارش، .3

  ضعف در ترجمه. 4

 آموزش محور بودن، .1

توجه به كميت به  .2
 جاي كيفيت،

آموزش و اطالع  .3
 رساني ناكافي،

اجبار در پژوهش،  .4
  كمبود زمان

كنترل و نظارت عدم . 1
  كافي،

به روز نبودن . 2
  قوانين،

عدم تناسب جرم با . 3
  جزا،

الگوهاي گيري  شكل. 4
  غلط در جامعه

  منفعت طلبي در علم،. 1
كمبود بودجه و . 2

  امكانات،
پيشرفت ابزار و . 3

  تكنولوژي

  
 ،يدر مطالعه حاضر از جمله عوامل ارتكاب سرقت علم

). 7(همسو است  تيار جيكه با نتا است ضعف در ترجمه
 هيخود به متناسب نبودن نظام پاداش و تنب جيدر نتا انيرا

عامل مؤثر در  نيا زيكند كه در مطالعه حاضر ن مي اشاره
كاول و ). 8(شناخته شد يعلم ياخالق ريارتكاب غ
، در مطالعات خود و همكاران نسنيجآرنت ، همكاران
فرد را عامل ارتكاب  تيشخص تيپرورش و تربفرهنگ، 

مطالعه حاضر همسو با  جينتا). 10و9(كنند مي يمعرف
با  جيفرهنگ، نتا تأثير نهياما در زم. است شانيمطالعات ا
تفاوت  ليبه دل ماالًاحت). 11(استن همسو لريمطالعه و

  .است مورد مطالعه يدر كشورها ها فرهنگ
را باعث  نترنتيا يها تيو قابل يريپذ دسترس شيافزا يكن

مطالعه . اعالم كرده است يتقلب و سرقت علم شيافزا
 يناآگاه زين ييپكورا). 12(همسو است يو جيحاضر با نتا

تقلب و گيري  را از عوامل شكل يو عدم آموزش كاف

مطالعه  جينتا). 13(به دست آورده است يسرقت علم
در مطالعه  قيصد يخاك. همسو است جينتا نيبا ا حاضر

بر ارتكاب افراد به تقلب و  يليروابط را دلگيري  خود شكل
 يو يمطالعه حاضر ادعا جينتا). 14(داند مي يسرقت علم
 ياطالعات گاهيكند كمبود پا مي فوده ادعا. كند مي را اثبات

به دست  جينتا). 15(است نهيزم نياز عوامل مؤثر در ا زين
  .ادعا را اثبات كرده است نيآمده ا

توسط  يپا گذاشتن اخالق علم ريزاين كه  توجه به با
 نيا يشود ول مي انجام يدانشمند و پژوهنده، به طور فرد

 طيدر بستر و چارچوب شرا يعلم يسوء رفتارها
افتد  مي اتفاق ينيمع يو اقتصاد ياجتماع ،يفرهنگ ،يتيترب

 يشدن كه نوع ياجتماع انيافراد در جر). 16(نه در خأل
با  تيو رشد شخص نياست از نظر تكو يجيتدر يريادگي
در ارتباط  يرفتار اجتماع يهنجارها و اصول اساس نيا

دارند از  ياجتماع طيكه با مح يآنان از نظر ارتباط. هستند
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كنند و  مي دايآن پرورش پ اتيخصوص يابتدا هم به اتكا
آن هستند كه مالك  يهم در معرض أخذ عوارض منف

موجود  يموارد الگوها غلببودن آن در ا يمنف صيتشخ
  .)17(در جامعه است

  
  گيري نتيجه

در پژوهش نه در سطح پند  ياخالق حينظام صح كي جاديا
و نظارت  يرونيب يها گنجد و نه در كنترل و اندرز مي

توسعه اخالق علم . به طور كامل قابل حل است ،يدولت
 يو بسترها ها نهيزم جاديمند و ا سامان يكرديمستلزم رو

 يزشيمناسب انگ يو ساز و كارها يمساعد ساختار
نه  ،يعلم اتياخالق يها و منش ها رزشهنجارها، ا. است

 وعيش ياز باال، بلكه با الگو يساز فرهنگ يبر اساس الگو
خود جوش از  يها تيزا در بستر فعال و انتشار درون

ها  دانشگاه يا حرفه ينهادها ،يتخصص يها انجمن يسو
 شنهاديلذا پ). 18(ابدي توسعه مي ياكز پژوهشو مر

 يا حرفه ياز نهادها يكي نها به عنوا گردد كتابخانه مي
و  يمراكز عال قيبه تشو ايبا مشاركت پو رگذار،يتأث

در پژوهش و  حيفرهنگ صح يزير هيدر جهت پا يپژوهش
در جهت كم  يرسان ها و اطالع كارگاه يآموزش، برگزار

. بپردازند يرنگ كردن علل مؤثر در تقلب و سرقت علم
از  ياريبسدر پژوهش در  يكار بياز آنجا كه فر نيهمچن
). 19(است يبوم اي كيها و در اكثر كشورها اندم رشته

 يها ها و سرقت گردد درباره علل وقوع تقلب مي شنهاديپ
 ديلكه در تو يمؤسسات گريها و د دانشگاه گريدر د يعلم

راه حل مناسب  افتني دنيعلم نقش دارند به منظور رس
معضل در كشور مطالعات  نيو حذف ا يريشگيپ يبرا
 نيا يها تياز جمله محدود. رديصورت گ يبهمشا

به دست آمده به  جيتوان اشاره كرد كه نتا پژوهش مي
تواند قابل  گوناگون نمي يها در رشته تيتفاوت ماه ليدل

  .ها باشد ها و رشته به همه دانشگاه ميتعم
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Pathology Analysis of Plagiarism: A Qualitative Research 
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Abstract 
 
Introduction: Today with development of university, that have the responsibility for scientific and ethical 
training of educated generation, plagiarism is not limited to special people and its ignorance especially in 
academic area will bring terrible consequence. Thus, it is necessary to discover reasons of plagiarism for 
preventing its growing development. This study aimed to explore experiences of faculty members in Isfahan 
University of medical science about the reasons of plagiarism. 
Methods: This is qualitative study using in-deep interview. Participants were faculty members experienced 
at Isfahan University of Medical Science in 2011-2012. Purposive sampling was used. Sampling was 
continued until achieving data saturation. 
Results: based on emerged finding reasons of plagiarism in academic community were categorized in the 
five groups: cultural, economic, upbringing, social and educational reasons. 
Conclusion: Final findings were classified in internal and external categories. Internal factors are related to 
personal talents, self-perceptions and understanding that is achieving through family and social channels. 
External factors are environment force, which are effective on person's action. Person is influenced by 
environment consciously or unconsciously.  
Keywords: pathology, plagiarism, qualitative method 
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