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Abstract
several researches have been done on different types of corruption but fewer have been
done on academic corruption. Since there has not been an inclusive synthesis and study on
existing literature this research is doing so through scoping review analysis on the existing
literature in Farsi. Scoping review is a relatively new approach. The reviewed literatures
include books, articles, dissertations and reports which were analyzed based on the date,
methodology, topic, writer, keywords and type of the document. After checking the
scientific databases, the number of 36 articles, 46 dissertations, 4 books and 6 reports were
extracted and analyzed through the years 1379-1399. Due to the findings most of the
literatures belong to the decade nineties. The most frequent topics were plagiarism and
scientific fraud, and the lack of other examples of academic corruption is palpable.
Keywords: Academic Corruption; Higher Education; Plagiarism; Cheating; Scoping
Review.
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چکیده
تحقیقات متعددی از فساد در حوزه هاای وونااووا انمااد ؛ادها اماا در حاوزه فسااد  ،ادمیا
تحقیقات متری صورت ورفته است .از،نما ه تا نوا ،ثار و تحقیقات ایا حاوزه ماورد سررسای و
مرور جامع قرار نگرفته است تحقیق حاضر سه روش پهنه ااوی ساه سررسای و تح یا ادسیاات و اساناد
فارسی موجود در حوزه فساد  ،ادمی

پرداخته است .مناسع موردسررسی ؛اام

تاا هاا مقاا،ت

پایاانامه ها و طرحها و وزارشهای پژوهشی هستند ه از نقطهنظر تاریخی موضاویی روش؛ناسای
پدید،ورندواا

یدواژواا و نوع ساند ماورد تمزیاه وتح یا قارار ورفتاهاناد .پاا از جساتمو در

پایگاه های ی می معتبر تعاداد  62مقالاه  52پایاااناماه  5تاا و  2طارح پژوهشای در ساازه زماانی
سالهای  3611 -3601استخراج و مورد سررسی قرار ورفتند .سناسر یافتههای پژوهش سیشتر پاژوهشهاا
در دهه نود همری ؛مسی انماد ورفته سودند .پرتکرارتاری موضاویات سارقت و تق ا هاای ی مای
سوده است.
کلیدواژه :فساد آکادمیک؛ آموزش عالی؛ سرقت علمی؛ تقلب علمی؛ پهنهکاوی.

 . 3سرورفته از رساله د تری
 .استادیار وروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهراا تهراا ایراا.

 .استادیار وروه ،موز؛ی مدیریت مناسع انسانی و س و ار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهراا ایراا.

 .استادیار وروه ،موز؛ی مدیریت مناسع انسانی و س و ار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهراا ایراا.
 . دانشموی د تری مدیریت رفتاری دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهراا ایراا( .نویسنده مسئول)
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مقدمه
ای روزها واژوانی سهووش می رسند ه چنداا سا تعریف و تصویر مثبت و ساایتباری ه از دانشگاهیاا
وجود دارد تناسبی ندارندا واژوانی چوا :سرقت ی می خریدوفروش پایاانامه و مقاا،ت ی مای تق ا
ر؛وه دستکاری دادهها سایهنویسای و . ...ایا واژوااا درواقاع الفباای ژرفتااری و فسااد  ،ادمیا

را

تشکی میدهند.
میاازاا فساااد  ،ادمیاا

در همااه جااای دنیااا افاازایش یافتااه اساات (ا پوساایتو 3و همکاااراا 6134ا

هینم  .)6133 6روند فساد در دانشگاههای شور ساه خصاو

از ساالهاای ،خار دهاه هشاتاد و ساالهاای

،غازی دهه ناود رو ساه فزونای نهااده اسات (رسواانی و همکااراا 3611ا ثباوتی 3611ا فرهاود  )3610و
محققاا و پژوهشگراا متعاددی وضاعیت ی ا و دانشاگاه در شاور را سحرانای و روساهزوال ایامد ردناد
(رفیعپور 3614ا فراستخواه 3614 3614ا قانعیراد .)3615 3616
سه رغ افزایش قاس توجه فساد  ،ادمی

در سرتاسر دنیا ای موضوع متار ماورد توجاه پژوهشاگراا

قرار ورفته است .تحقیقات متعددی در حوزههای فساد دولتی سیاسی ماالی و اقتصاادی و اداری ساهچشا
ماایخااورد امااا در حااوزه فساااد  ،ادمیاا

تحقیقااات متااری انماااد ؛ااده اساات ( واناات6136 6ا

اوسیپیاا .)6114 5درحالی ه فساد  ،ادمی

حقیقتی است اه ریشاه دوانیاده اسات و چنااا ،سای هاای

جدی سه شورها میزند ه سایر سخشها را نیز ف ج می ند .در جامعهای اه یادد صاداقت و فسااد ؛اایع
است هزینه اخمقی فساد در حوزه ،موزش سهمرات سیشتر از هزینهها و ،سی های فساد در سایر حوزههای
دولتی است (هینم .)6135
از،نما ه نخستی واد در فرایند ؛ناخت یمیق هر موضوع مطالعه پژوهشهاا و اساناد موجاود اسات و
تا نوا ،ثار و تحقیقاات ایا حاوزه ماورد سررسای و تح یا قارار نگرفتاه اسات تحقیاق حاضار ساه روش
پهنه اوی در صدد سررسی و تح ی ادسیات و اسناد فارسی موجاود در حاوزه فسااد دانشاگاهی اسات .روش
پهنه اوی سهویژه زمانی ارسرد دارد ه در ی

حوزه موضویی مارور جاامعی سار ،ثاار صاورت نگرفتاه

سا؛د .سررسی تحقیقات داخ ی ازای روی حائز اهمیت ویژه است ه مفاهیمی چوا فساد و فساد  ،ادمی
1. Exposito
2. Heyneman
3. Quant
4. Osipian
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مفاهیمی فرهنگمحور مکاامحور و زماامحور هستند (دنیسوا  .)6130سدی معناا اه ناوع و الگاوی فسااد
 ،ادمی

در مناطق و شورهای مخت ف و ادوار مخت ف متفاوت است.

مناسع موردسررسی ؛ام

تا ها مقا،ت پایاانامهها و طرحها و وزارشهای پژوهشای هساتند اه از

نقطهنظر تاریخی موضویی روش؛ناسی

یدواژواا و نوع ساند ماورد تمزیاهوتح یا قارار ورفتاهاناد.

هدف ای پژوهش ای است تا سا سررسی و تمزیهوتح یا پاژوهشهاای قب ای سساتری ؛افاف سارای طارح
مساائ جدیاد پژوهشای در حاوزه فسااد  ،ادمیا

سگشااید و خیهاا و نیازهاای پژوهشای در ایا حااوزه

موضویی مشخص و ؛فاف ؛ود تا راه سرای مطالعات سعدی هموار وردد و در پژوهشهاای ،تای از تکارار
مکررات خودداری ؛ده و محققاا ستوانند روی نیازهای پژوهشی ای حوزه سهصورت هدفمند ار نناد
سه یافته ها و نتایج جدید سدیع و راضی نندهای دست یاسند و از نتایج ای پژوهشها در سیاستوذاریها و
اقدامات مبارزه سا فساد  ،ادمی

سهرهسرداری ؛ود.

مبانی نظری
مصادیق فساد دانشگاهی
فساد  ،ادمی

در انواع و ا؛کال سسیار متنوع و متعددی سروز پیدا می ند و تحقیقات وسیعی در راسطاه
3

سا انواع ،ا انماد ورفته است )چپ م و لیندنر  .)6135سه مورد در تماد انواع فسااد  ،ادمیا

مشاتر

است ه یبارتند از .3 :دریافت نویی از خدمات دانشاگاهی ساهیناواامثاال در یافات پاذیرش دانشاگاهی
پذیرش خواسگاه استخداد ارتقای ؛غ ی در،مد سیشتر نمره سیشتر مدر
است خدمات ،موز؛ی ذ ر؛ده را سه ی

دانشگاهیا  .6؛خصی ه قادر

روش غیرقانونی و نامشروع ارائه دهد و  .6؛خصی ه متقاضای

و نیازمند خدمات ،موز؛ی نامبرده؛ده است (او ای سی دی  .)6131از،نما اه مصاادیق و ا؛اکال سسایار
وسترده و متنوع هستند تنها سه چند مورد از مه تری ،نها ا؛اره می؛ود :الف) سازماا ؛افافیت سای الم ا
در وزارش سال  6136انواع مخت ف فساد دانشگاهی را ای وونه تقسی

رده است :فساد مالی ه در خرید

و تدار ات و سوءاستفاده از سودجه تخصیصیافته سه امور ،موز؛ی و پژوهشی سروز پیدا می ناد ر؛اوه در
راهیاسی و ورود سه دانشگاه و همچنی

س

نماره ر؛اوه جهات اساتخداد پاارتیساازی در اساتخدادهاای
1. Chapman & Lindner
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رسمی و ماداد العمر مدار

جع ی ر؛وه سرای دسترسی سه خواسگاه و امکاناات ،ا نفاوذ و تارثیر یواما

سیاسی و تماری سر تحقیقات سرقت ادسی نویسندواا مخفی ژرفتااری در ممامت ی مای ) .هیانم
( )6136انواع فساد دانشگاهی را ای وونه ناد میسرد .3 :سرقت ادسی  .6تق

 .6استفاده سدوا اجازه از اثر

و ار فرد دیگر  .5خرید تکالیف درسی  .4دساتکاری اطمیاات  .2ساد و دروغای نماایشدادا نتاایج
 . 0خریدا نمره سا پول هدایا و مسائ جنسی .ج) وسروالف ( )6135یموهسر موارد سا ،سایهنویسای (انمااد
تحقیق و تک یف توسط فرد یا ؛ر تی سدوا فاش ؛دا ناد و هویت انها) نویسنده مخفای ناخواساته (فاردی
ه دیگراا سدوا اطمع وی سا دستکاری و تغییر پایاانامه و ار پژوهشیاش اری جدید سه ناد خود تولیاد
می نند) و نویسنده افتخاری را نیز سه فهرست انواع فساد  ،ادمی

افزود.

پیامدهای فساد دانشگاهی
در ،مااوزش یااالی سااه موضااوع حااائز اهمیاات اساات :یفیاات دسترساای و یاادالت ،موز؛اای .فساااد
دانشگاهی سه هر سه ای موارد ،سی میزند (اوسیپیاا  .)6111سایث خد؛اهدار؛ادا و ازسای رفات ایتمااد
یمومی سه ،موزش یالی دانشگاهها و دستاوردهای ی می  -پژوهشی می؛اود .ساممت و امنیات جامعاه را
تهدید می ند زیرا فارغ التحصیمنی وارد جامعه و خدمترسانی سه ،ا می؛وند ه صمحیت و ؛ایستگی
،زد را ندارند و حتی سعضی از ،نها نیز مدار
اثرسخشی ،موزش و منع افراد سهخصو
سه فرهنگ و ساورهای ی

جع ی و یا خریداری؛ده دارند ه منمر سه افات یفیات و
در،مد از تحصی می؛وند .فساد دانشاگاهی ضارسهای مه ا

جامعه مای زناد .متخصصااا جاواا نا ار،مادی ترسیات مای؛اوند اه ساورهاا و

ارزش های منحرف و نادرستی در ،نها ؛ک ورفته است .ای سااور و یقیاده در ،نهاا نهادیناه مای؛اود اه
تق

و ر؛وه راههای مناس و ارا سارای موفقیات و پیشارفت هساتند و درواقاع فرهناگ فسااد در جامعاه

نهادینه می؛ود (رومیانسوا.)6114 3

1. Rumyanstseva

24

پهنهکاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی (عابدیجعفری و همکاران )

پیشینه تحقیقات خارجی
،غاز توجه محققی سه موضوع فساد ا ادمی
و تعریف و دستهسندی فساد ا ادمی

از سال  3111سوده است .در استدا مقا،ت سیشتر سه مفهاود

و انواع ،ا پرداختند اما ساهمارور تحقیقاات و موضاویات وسایعتار

؛ده است و از سال  6111مباحث و تحقیقاتی درساره چگونگی مبارزه ساا فسااد  ،ادمیا

نیاز رهاور پیادا

ردهاند.
سیشتری موضویی ه در ادسیات موجود سهچش میخورد سرقت ی می است و موضاوع حاائزاهمیتای
است (ماس 3و همکاراا  .)6131درحالی ه جای خالی موضاویاتی چاوا ر؛اوه اخاتمس پاارتیساازی
سایهنویاها و فرو؛ندواا مدار

تق بی خالی است .اغ

تحقیقات وسایع میادانی روی موضاوع تق ا

دانشمویاا در شور ا مریکا انماد ورفته است تعدادی نیز در شورهای انادا استرالیا او ارای

تاایواا

و شورهای اروپایی انماد ورفته است (وزارش جهانی فساد . )6136
همی طور تحقیقات متعددی در زمینه میزاا ؛یوع فساد  ،ادمی
م

ی

انماد ورفتاه اساتا ازجم اه تحقیاق

و تروینو ( )3110لمبرت هوواا و سارتوا )6116( 6چپ م و همکاراا )6115(6اارپنتر و

همکاااراا )6112(5و واناادهی و همکاااراا .)6110(4تحقیقاااتی ااه سااهصااورت مواای میاازاا ؛اایوع فساااد
 ،ادمی

را سررسی نند سسیار محدود هساتند (چاپم  .)6114تحقیقاات اناد ی ساهصاورت نظاادمناد و

تمرسی روی ی

سروز فساد ا ادمی

ار ردهاناد (دنیساوا ا؛امیث  . )6131سیشاتر تحقیقاات ساه سررسای

ادرا ات نردها و هنمارهای اخمق ی پرداخته و متر سه یوام ایماد اناواع فسااد  ،ادمیا
یوام اجتمایی اقتصادی توجه ردهاند .ما

یا

و ساهویاژه

و ترویناو از ترثیرواذارتری نویساندواا در موضاوع

2

فساد دانشگاهی هساتند (ماار وس رایاز و واومز  .)6131تحقیقای از ناوع مارور ادسیاات در ساال 6136
توسط م

فارلی و ژانگ 0انماد ورفته است ه البته ای تحقیق ادسیات مرساو ساه ساممت  ،ادمیا

را

سررسی رده است.
1. Moss
2. Lambert, Hogan & Barton
3. Chapman, Davis, Toy & Wright
4. Carpenter, Harding, Finelli, Montgomery & Passow
5. Vandehay, Diekhoff, & LaBeff
6. Marques, Reis & Gomes
7. Macfarlane & zhang
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روششناسی پژوهش
روش ای پژوهش پهنه اوی است .یادهای ایا روش را زیرمممویاه مارور نظاادمناد مایدانناد اماا
درواقع خود رو؛ی مستق و ممزاست .یکی از تفاوتهای اص ی مرور نظادمند و پهنه اوی ای است اه
تحقیقات سه روش پهنه اوی نسبت سه مرور نظادمناد نگااه ایتاری دارناد ساتا،ت ایتاری را پاساخ
می دهند و هدف ،نها ؛ناسایی انواع اسناد و ادسیات موجود در ی

حاوزه موضاویی مشاخص روشهاای

تحقیق سه اررفته در ای اساناد دامناه زماانی ،نهاا و درنهایات مشاخصنماودا ؛اکاف و خای موجاود در
تحقیقات و اسناد است (،ر سی و امالی .)6114
اورچه تعریف مشتر

و مشخصی از روش پهنه اوی سای محققااا وجاود نادارد اماا یکای از اولای

تعاریفی ه تقریباً سر سار ،ا توافاق وجاود دارد در ساال  6113توساط میاز 5و همکاارانش ارائاه ؛اد اه
توصیف نسبتاً خوسی از ای روش است .سراساس ایا تعریاف هادف مطالعاات پهناه ااوی ارائاه تصاویر و
خمصهای از اسناد و مطالعات موجود و نوع ای اسناد در ی
خود سهتنهایی می تواند ی

حوزه موضویی مشاخص اسات .ایا روش

پروژه و روش مستق سا؛د سهخصو

در موضویات پیچیده و موضویاتی ه
6

قبمً سه طور جامع مورد مرور و سررسی قرار نگرفتهاند .سعدها در سال ، 6114ر سی و امالی ی

چارچو

پنجمرح های سرای انماد تحقیقات پهنه اوی ارائه دادند ه تحقیق حاضر نیز سرمبنای ،ا انماد ورفته اسات.
ای پنج مرح ه یبارتناد از .3 :تعیای ساتال پاژوهش  .6جساتمو و ؛ناساایی مطالعاات مارتبط ساا موضاوع
تحقیق  .6انتخا اسناد و مطالعات مرتبط و مناس

 .5جدولسندی و خمصه ردا اطمیات  .4یافتههاا و

؛رحی از نتایج.
سرای اطمیناا از پایایی و روایی پژوهش حاضار منااسع اساتخراج؛اده توساط حاداق دو نفار مروروار
سهطور مستق سررسی و مطالعه ؛دند  .فرمای توساط محققااا تهیاه و طراحای ؛اد اه در ،ا موضاویات و
یدواژواا مورد نظر مشخص و تعیی ؛د و در اختیار مروروراا قرار ورفت .درصورت اختمفنظر میاا
دو مرورور ؛خص سود ،واه سه موضوع جهت داوری یاری مینماود .میازاا توافاق میااا دو مروروار ساا
استفاده از ،زموا اپا تع یی ؛د .سراسااس نتاایج ایا ،زماوا میازاا توافاق میااا ،نهاا  12درصاد و اپاای

1. Mays et.al
2. Arksey & O'Malley
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محاسبه؛ده  1811سهدست ،مد ه نشاادهنده توافق سا،یی میاا دو مرورور اسات .درنهایات تمااد مقاا،ت
وارد مطالعه ؛ده و توسط ی

فرد صاح نظر در ای حوزه مورد سازسینی و تریید قرار ورفت.

اجرای تحقیق
مرحله اول -تعیین سؤال پژوهش
در ای پژوهش ستا،ت مورد سررسی یبارتند از:
 .3انواع اسناد موجود در موضوع فساد دانشگاهی چه هستند؟
 .6تح ی فراوانی اسناد سرحس نوع سند سه چه صورت است؟
 .6تح ی فراوانی اسناد سرمبنای تاریخ و سال انتشار سه چه صورت است؟
 .5تح ی روش؛ناسی اسناد سه چه صورت میسا؛د؟
 .4اسعاد موضویی ار؛ده و فراوانی ،نها سه چه صورت است؟
.2

یدواژواا سه ارسرده؛ده چه هستند؟

 .0؛کافها و خیهای تحقیقاتی موجود چه هستند؟
مرحله دوم -جستجو و شناسایی مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق
مرحله سوم -انتخاب اسناد و مطالعات مرتبط و مناسب
طی مراح دود و سود جستمو میاا اسناد مخت ف موجود ازجم اه مقاا،ت تاا هاا پایاااناماههاا و
طرح های پژوهشی صورت ورفت و سرای هر داد از اسناد سانا
درنهایت اسناد مناس

دادههاا و منااسع متفااوتی جساتمو ؛اد و

و همراستا سا اهداف ای پژوهش انتخا ؛ادند .دراداماه توضایحات ایا دو مرح اه

؛رح داده ؛ده است .یدواژواا جستمو؛ده در ای اسناد در جدول ( )3فهرست ؛ده است.
مقا،ت داخ ی مرتبط سا موضوع فساد و ژرفتاریهاای دانشاگاهی در ساازه زماانی ساالهاای  3601تاا
 3611از پایگاههای ی می نفراناها و ژورنالها (سیوی یکا) سان

اطمیات نشاریات شاور (مگیاراا)

پایگاه اطمیات ی می جهاد دانشگاهی پایگاه مقا،ت و پایگاه مممت تخصصی نور جساتمو ؛ادند .در
جستموی مقا،ت از میاا پایگاههای نامبرده استدا تعداد  363مقاله سهدست ،مد .ای مقا،ت سعد از سررسی و
مطالعه چکیده سه  00مقاله اهش یافتند و ایا  00مقالاه نیاز در نهایات پاا از مطالعاه مات
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اما ،نهاا ساه

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال دهم  ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)44زمستان 5444

جدول  .5کلیدواژگان جستجوشده
 .3فساد  ،ادمی

(،موز؛ی ی می دانشگاهی پژوهشی)

 .6سوءرفتارهای  ،ادمی

(ی می دانشگاهی پژوهشی)

 .6ژرفتاری و ژ ار ردی  ،ادمی

 .5رفتارهای انحرافی اساتید (دانشمویاا مدیراا دانشگاهی)

 .4تق

 .2ناراستیهای  ،ادمی

 .0سرقت یا دستبرد ی می (ادسی)

 .1استثمار دانشگاهی

 .1انتحال

 .31رفتارهای غیردانشگاهی

 .33رفتارهااای انحرافاای  ،ادمیاا

(ی ماای دانشااگاهی

پژوهشی)
 .36سدرفتاریهای  ،ادمی

(ی می دانشگاهی پژوهشی)

(ی می دانشگاهی پژوهشی)

 .36فریبکاری  ،ادمی

(ی می دانشگاهی پژوهشی)

(تحصی ی ی می پژوهشی دانشگاهی)

 .35سایهنویسی

 62مقاله نهایی جهت تح ی و پهنه اوی تق ی یافتند .در ای پژوهش تنها مقا،تی سرای سررسی نهایی سااقی
ماندند ه سهطور مستقی سه موضوع فساد دانشگاهی و یاا یکای از مصاادیق ،ا پرداختاه سا؛اند .مطالعاات و
پژوهشهای مرتبط سا اخمق و هنمارهای ی

ه در حوزه سممت دانشگاهی قرار میویرناد در پاژوهش

حاضر مورد سررسی قرار نگرفتهاند مگر،نکه مطالعهای ساه نقا

ضاعف و مشاکمت و فقاداا اخامق در

،موزش یالی پرداخته سا؛د.
پایاانامهها از دو منبع سازماا اسناد و تاسخانه م ی ایراا و پژوهشگاه ی اود و فنااوری اطمیاات ایاراا
(سامانه ونج) سا یدواژواا جدول ( )3جستمو ؛دند .تعداد  50پایاانامه مرتبط سا موضوع فساد دانشگاهی
در مقاطع مخت ف تحصی ی استخراج ؛د.
سرای جستموی تا های موجود و مرتبط سا فساد دانشگاهی سه سازماا اسناد و تاسخانه م ی جمهوری
اسممی ایراا مراجعه ؛د و جستمو سرمبنای یدواژواا نامبرده در جادول ( )3انمااد ورفات .نتاایج اولیاه
جستمو  31تا سود ه سعد از سررسی و مطالعه سرفص ها و مباحث تا ها تنهاا چهار تاا مارتبط ساا
موضوع فساد دانشگاهی ساقی ماندند و سایر تا ها سه مقوله اخمق و سممت دانشگاهی پرداخته سودند.
طرحهای پژوهشی متسسات ،موز؛ی -پژوهشی تحت نظارت وزارت ی ود ازجم ه متسسه پاژوهش و
سرنامه ریزی ،ماوزش یاالی پژوهشاگاه ی اود و فنااوری اطمیاات ایاراا (ایاراا دا ) متسساه مطالعاات
فرهنگی و اجتمایی و پژوهشگاه ی ود انسانی و مطالعات فرهنگای سررسای ؛اد .حاصا جساتمو  2طارح
پژوهشی مرتبط سا فساد دانشگاهی سود.
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مرحله چهارم :جدولبندی و خالصهکردن اطالعات
دادههای مرسو سه اطمیات سهدست،مده از سررسی مقا،ت پایاانامهها تا ها و طرحهای پژوهشای
در جداول زیر نشاا داده ؛دهاند.
جدول  .2خالصه مقاالت موجود در حوزه موضوعی فساد و کژرفتاریهای آکادمیک
روششناسی

عنوان نشریه

می-

نشریه دانشکده ادسیات و

همبستگی

ی ود انسانی

می-
همبستگی
مروری
یفی -تح ی
ت
مروری
مروری

ط

و تز یه

3611

اندیشه مدیریت

3611

و فناوری
تاسداری و اطمع
رسانی

می-
همبستگی

و فناوری
،یینه پژوهش
فص نامه رسالت مدیریت
دولتی

مروری

ار،واه

می-

فص نامه اخمق در ی ود

همبستگی

و فناوری

یفی

3601

مهندسی فرهنگی

فص نامه اخمق در ی ود

مم ه ایرانی ،موزش در
ی ود پز؛کی

سوویری هنماری و اخمقی در پژوهشهای

قاضی طباطبایی

انتشار

3611

فص نامه اخمق در ی ود

مروری

سال

عنوان مقاله

نام نویسندگان

3611
3611
3611
3611
3611
3611
3611
3611

دانشگاهی
سررسی ی ورایش دانشمویاا سه تق

ودادهیر
در امتحانات

مرادی سعیدی
ج

دانشمویاا ی ود پز؛کی همداا در سال 3604
سرقت ی می پیشگیری سا ،موزش در ر؛د ساختار

میردهقاا

پژوهش
وا اوی سی یدالتی جزایی (تنبیهی) و نقش ،ا در

ق یپور و

؛یوع فساد ،موز؛ی-پژوهشی در دانشگاهها

همکاراا

دستبرد ی می سا تبیینی از جامعه؛ناسی ی

تو

ناصری
راد

نگاهی سه دستبرد ی می و راههای پیشگیری و

ستوده و

پیگیری ،ا

همکاراا

سررسی راسطه اخمق و یدالت ،موز؛ی سا تعهد و
فریبکاری
چو دزدی سا چراغ ،ید :سرقت ی می در سطح
دانشگاهی
سررسی انگیزهها و ی انماد سرقت ی می در ایراا
سرقت ی می :تعریف مصادیق و راهکارهای
ج وویری پیشگیری و تشخیص
سررسی تق

تحصی ی میاا دانشمویاا دختر و پسر

تح ی ،سی ؛ناسی تق
ی
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و سرقت ی می :سر اساس

تحقیق یفی

و پرور
اسممی
داروئیاا فقیهی
سطحایی
خامساا امیری
اجاقی و
همکاراا
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روششناسی

عنوان نشریه

مروری

مم ه ط نظامی

می-

فص نامه پژوهش و سرنامه

همبستگی

ریزی در ،موزش یالی

می-

فص نامه اخمق در ی ود

همبستگی

و فناوری

یفی -تح ی

فص نامه اخمق در ی ود

ت

و فناوری

می-

پژوهش و سرنامه رزی

همبستگی

در،موزش یالی

می-

فص نامه اخمق در ی ود

همبستگی

و فناوری

می-

مدیریت در دانشگاه

همبستگی

اسممی

می-

فص نامه تحقیقات

همبستگی

فرهنگی ایراا

می-همبستگی

می-همبستگی

می-همبستگی

می -یفی
می-همبستگی

تحقیقات تاسداری و
اطمع رسانی دانشگاهی
فص نامه پژوهش و سرنامه
ریزی در ،موزش یالی
مدیریت ارتباطات در
رسانههای ورز؛ی
فص نامه راهبرد
فص نامه پژوهش و سرنامه
ریزی در ،موزش یالی
فص نامه نقد تا

سال

عنوان مقاله

انتشار
3613
3613
3613
3613
3613
3616
3616
3616

3616

دستبرد ی می مفاهی یوام و راهکارها
؛ناسایی و اولویتسندی یوام متثر سر سرقت ی می
دانشمویاا دانشگاه اصفهاا
مقایسه یوام متثر سرسرقت ی می سرحس جنسیت و
ر؛ته تحصی ی از دیدواه دانشمویاا

3616
3616

همکاراا
زمانی و همکاراا
زمانی و همکاراا

؛ناسایی یوام متثر و پیامدهای رفتارهای
غیردانشگاهی میاا استاداا دانشگاه

همکاراا

نگرش و رفتار دانشمویاا دانشکده شاورزی
دانشگاه ترسیت مدرس در زمینه سرقت ی می
سررسی یوام متثر در اقداد سه تق
راسطه تق

دانشمویاا

تحصی ی و فرصتط بی میاا دانشمویاا

فع ی و همکاراا
ی یوردی نیا و
همکاراا
سنی مهد پشمی
تبار

ترثیر سرچس زنی سر ورایش دانشمویاا سه رفتارهای

ی یوردی نیا و

انحرافی

همکاراا

مطالعة ،؛نایی پژوهشگراا دانشگاه تهراا سا
تعریفها و مصداقهای سوءرفتارهای پژوهشی
دانشمویاا ار؛ناسی ار؛د از

سیاستها و اقدامات درستکاری تحصی ی دانشگاه و
میزاا تخ فات تحصی ی

3616

سهادری و

پوریزت و

سررسی ادرا
3616

نام نویسندگان

یوام فردی و انواع سوءرفتارهای ی می
،سی ؛ناسی سممت نظاد ،موزش یالی و ارائه
چارچوسی سرای ارتقای سممت نظاد دانشگاهی
یوام موثر سر تق

دانشمویاا در ،زمواهای
دانشگاه

سرقت ی می :رهیافت سازمانی

3615
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رج زاده
یصارها و
همکاراا
؛هبازی و
همکاراا
یباسی و
همکاراا
رسیعی 8نظریاا
فع ی و همکاراا
قرام کی

پهنهکاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی (عابدیجعفری و همکاران )

روششناسی
روایتی از
تمرسیات محقق

عنوان نشریه
اندیشه پویا

سال

عنوان مقاله

انتشار
3615

فساد دانشگاه :راه سردهای دانش جو ی یه استاد
(روایتی از تمرسههای زیسته)

نام نویسندگان
محدثی

یوام متثر سر ناراستیهای دانشگاهی در فضای
یفی

فص نامه تحقیقات
فرهنگی ایراا

3614

،موزش ی ود اجتمایی (مطالعه موردی دانشگاههای

قاراخانی

دولتی تهراا) ازنقطه نظر دانشمویاا د تری ی ود

میرزایی

اجتمایی
یفی

مم ه مطالعات اجتمایی
ایراا

یفی -تح ی

مدیریت و سرنامه ریزی

محتوا

در نظادهای ،موز؛ی

یفی -پدیدار

فص نامه پژوهش و سرنامه

؛ناسی

ریزی در ،موزش یالی

یفی -نظریه
داده سنیاد
مروری

مطالعات سرنامه درسی

فص نامه ار،واه

می-
همبستگی

3614

وا اوی یوام متثر سر ؛ک ویری و توسعه

مط بیفرد و

ژ اریهای ،موزش یالی در ایراا

همکاراا

دانشمویاا ار؛ناسی ار؛د دانشکده ی ود ترسیتی و

3612

زیر پوست دانشگاه :وا اوی پدیده استثمار
دانشگاهی در نظاد ،موزش یالی ایراا
سرقت ی می از پیشگیری تا تشخیص

3612

سررسی د،ی ارتکا سرقت ادسی و راههای
3612

پیشگیری از ،ا در جامعه ی می ایراا :دیدواه
سردسیراا اساتید و دانشمویاا

3612

سررسی رفتار انحرافی دانشمویاا :ارزیاسی تواا تبیینی
نظریههای مسی

مطالعات فرهنگی

یفی -نظریه

فص نامه پژوهش و سرنامه

داده سنیاد

ریزی در ،موزش یالی

در امتحانات :تمار زیسته

رواا؛ناسی دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه پژوهی فرهنگی
پژوهشگاه ی ود انسانی و

در ،موزش یالی

و همکاراا

پدیدار؛ناسی تق

،موزش یال

در زسانهای خارجی

همبستگی

3614

دوفص نامه مممویه

پژوهشهای زسانشناختی

می-

3614

پیشنهاد الگو و رو؛ی چندسعدی سرای سنمش فساد

حسینیها؛ زاده

3610

فشار و نترل

،هنچیاا و
همکاراا

صفایی موحد
اسمایی پور و
همکاراا
محمد حسی پور
و همکاراا
ی یوردی نیا و
همکاراا

ی و زمینههای فساد دانشگاهی و پیامدهای

قائدی و

نا؛ی از ،ا

همکاراا
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جدول  .2خالصه پایاننامههای موجود در حوزه موضوعی فساد و کژرفتاریهای آکادمیک

ا بر

رقیه

ی یوردینیا

توحیدیاا

امیر مهدوی

فاطمه

(تح ی

زفرقندی

خو؛رو

محتوا -

سال

استاد راهنما

پدیدآور

مقطع

روش

دانشگاه

کلیدواژه
عنوان پایاننامه

جستجو
شده

ی ود انسانی

دانشگاه مازندراا

دانشکده ادسیات و

انحرافی

3611

سررسی د،ی ؛خصی و موقعیتی سرقت
ار؛د

دانشگاه ویما

،میخته

ار؛د

همبستگی

رواا؛ناسی و ی ود ترسیتی
حساسداری

ی ود انسانی
سدنی و ی ود ورز؛ی

همبستگی

دانشگاه اصفهاا دانشکده

توصیفی-

مخت ف در مقطع تحصیمت تکمی ی
نسبت سه تق

ی می :مطالعه موردی
دانشگاه ویما

3616

فرزاد فرزاا

،یدی
یباسی

می-

سررسی دیدواه دانشمویاا ر؛تههای

سوءرفتار در پایاانامههای ار؛ناسی
ار؛د

دانشگاه ویما دانشکده ادسیات و

پیمایش)

سه رفتارهای انحرافی
میاا دانشمویاا دانشگاه تهراا

3616

تحریری

نواز

نظاد ارز؛ی ساختار فرصتها و ورایش

ار؛د

یبدالرضا

هادی اسمد

(تح ی

تاسداری و اطمعرسانی ایراا از مفهود

ار؛د ترسیت سدنی از دید استاداا و
دانشمویاا
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سو رفتار

دانشگاه مازندراا دانشکده ترسیت

،میخته
محتوا-

دانشگاه الزهرا

دانشکده اقتصاد و

همبستگی

3613

یانا هر

توصیفی-

دانشمویاا تحصیمت تکمی ی ر؛ته
سرقت ی می

ار؛د

قاضینژاد

می-

تی می و
ایضای هیئ 

سرقت ی می

مری

حسینی

همبستگی

3613

یاصمی

سادات

توصیفی-

سررسی میزاا در
ار؛د

یاصفه

مرضیه

ادسی در میاا دانشمویاا ار؛ناسی ار؛د
زساا انگ یسی ایرانی

همبستگی)

می-

دانشگاه مازندراا نسبت سه رفتارهای

رفتارهای انحرافی

توصیفی-

3611

می-

ترثیر سرچس زنی سر ورایش دانشمویاا
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سال

مقطع

استاد راهنما

پدیدآور

روش

دانشگاه

کلیدواژه
عنوان پایاننامه

جستجو
شده

مدیریت و حساسداری

فنی و مهندس

دانشگاه ق
دانشکده

و امپیوتر
اجتمایی

دانشگاه صنعتی

انسانی

اصفهاا دانشکده مهندسی سرق

دانشگاه مازندراا

ادسیات و ی ود انسانی

دهکهاا

همبستگی

دانشکده ی ود انسانی و

یمرانی

توصیفی-

دانشگاه مازندراا دانشکده

سماد

می-

دانشگاه مازندراا

همبستگی

دانشکده ادسیات و ی ود

توصیفی-

3616

سیمی
نصرتزهی

می-

3616

همبستگی

حمی مقا،ت فارسی

شف سرقت ادسی در مت

پیوند اجتمایی
در رفتارهای انحرافی دانشمویاا دختر
دانشگاه مازندراا
سررسی تمرسی راسطه سی دینداری
خود نترلی و رفتار انحرافی در میاا
دانشمویاا دانشگاه مازندراا

3616

ی یوردینیا

امی فهیمی

توصیفی-
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ار؛د

ا بر

می-

نظاد تشخیص سرقت ادسی روی پیکره

،زموا تمرسی تعمی پذیری جنسیتی نظریه

ار؛د

ا بر
ی یوردینیا

مهندسی

ار؛د

ا بر
ی یوردینیا

فنی و

3616

منتظری

تیرائی

روشهای

ار؛د

محمدی ی

نروا

مهندسی

ار؛د

سهروز مینایی

مهدی نیکناد

فنی و

تحصیمت تکمی ی ر؛ته حساسداری
دانشگاههای استاا سیستاا و س وچستاا

3616

روشهای

دانشگاه سیستاا و

پیمایش)

3616

فتحی

ار؛د

احمد ناصری

معصومه

(تح ی
محتوا-

س وچستاا دانشکده

،میخته

ورایش سه سرقت ی می سی دانشمویاا

سررسی نقش یادویری اجتمایی در تق
ی می میاا دانشمویاا دانشگاه هرمزواا
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سال

تهراا دانشکده مهندسی

3616

پدیدآور

مقطع

استاد راهنما

روش

دانشگاه

کلیدواژه
عنوان پایاننامه

جستجو
شده

امپیوتر
امپیوتر

و زسااهای خارجی
اجتمایی

دانشکده ی ود انسانی و

انسانی

ا؛اا دانشکده ی ود

و اجتمایی

دانشکده ی ود انسانی

دانشگاه مازندراا
دانشگاه مازندراا
دانشگاه

پژوهشکده ی ود اجتمایی

ت قریشی

نا مشخص

دانشگاه مازندراا

فاطمهالسادا

همبستگی

3615

محمدی

3615

چوسبستی

یفت

می-
توصیفی-

استکار األیمال ا،دسیه و تق یدها" نو؛ته

سررسی رفتار انحرافی دانشمویاا :تر ی
نظریههای مسی

فشار و نترل

جامعه؛ناختی رفتارهای انحرافی دانشموی
اا دانشگاه مازندراا، :زموا تمرسی نظریه

سررسی راسطه اخمق تحصی ی سا یدالت
،موز؛ی و تعهد و فریبکاری ی می
دانشمویاا دانشگاه ا؛اا
سررسی یوام اجتمایی متثر سر تق
ار؛د

جانع یزاده

همبستگی

ترجمه تا "السرقاتا،دسیه دراسه فی

فعالیتهای روزمره

3614

حیدر

منا ی یمردانی

توصیفی-

ار؛د

یباس ؛کاری

می-

میزاا مشاسهت متنی در متوا فارسی

سررسی
ار؛د

ا بر
ی یوردینیا

یانهسری

همبستگی

3615

ی یوردینیا

؛هریاری

توصیفی-

طراحی و پیادهسازی رو؛ی سرای تعیی

سدوی طبانه
ار؛د

ا بر

نگار

می-

ا؛اا دانشکده ادسیات

ی

تا

دانشگاه

سمانه خاصه

ار؛د

حسی ایمانیاا

توضیح

سراساس مدلسازی موضویی

در،مدی سر سرقتهای ادسی ساتکیهسر
3616

ترجمه و

فناوری اطمیات و

مهندسی

دانشگاه صنعتی

اسمعی ی

ارومیه دانشکده مهندسی

الهاد

فنی و

3616

رو؛های

ار؛د

وحید س و

مهندسی

دانشگاه ترسیت مع -

پدراد

محمدیاا

فنی و

ار؛د

میر محس

سنفشه

رو؛های

؛ناسایی سرقت ی می در اسناد فارسی

تحصی ی میاا دانش،موزاا دوره اول
متوسطه ؛هر قائمشهر
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پهنهکاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی (عابدیجعفری و همکاران )

حمیدرضا

ی یرضا

(نظریه

،راسته

مط بیفرد

دادهسنیاد و

سال

روش

مقطع

استاد راهنما

پدیدآور

دانشگاه

کلیدواژه
عنوان پایاننامه

جستجو
شده

دانشگاه خوارزمی

اجتمایی

دانشکده ی ود

دانشگاه مازندراا
دانشگاه ؛هید چمراا

و رواا؛ناسی

دانشگاه مازندراا
اهواز دانشکده ی ود ترسیتی

پردیا سی الم

دانشگاه خوارزمی

و مهندسی

دانشگاه ترسیت

ی ود ترسیتی و

رواا؛ناسی

مدرس دانشکده فنی

واحد تهراا

دانشگاه ،زاد اسممی

مر زی دانشکده

3614

همبستگی

3614

محمدی

می-
توصیفی-

دانش؛ناسی نسبت سه

شف سرقت از متوا ی می سه م
ی

روش یافتاری

طراحی سامانه تشخیص دستبرد ادسی در
متوا فارسی سا استفاده از روشهای
؛باهتسنمی سی متوا

ار؛د

،ذرمیدخت

مهندسی

تحصیمت تکمی ی ی اطمیات و

راسطه سی روههای ؛خصیتی
و فریبکاری تحصی ی :نقش واسطهای
فرایندهای ارزیاسی ؛ناختی
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دستبرد ادسی

امید ؛کری

،هنگرسهاا

فنی و

تق

ی می میاا دانشمویاا دانشگاه

،ا در سال تحصی ی 3615-14

د تری

غممع ی منتظر

حمید

رو؛های

مطالعه جامعه؛ناختی ترثیر دینداری سر

مصادیق سرقت ی می و یوام متثر سر

3614

پدراد

یزت

نا مشخص

در تق

سررسی میزاا ،؛نایی دانشمویاا

ار؛د

میرمحس

ا بر زمردی

3614

همبستگی

3614

حیدری

مینا لر ی

توصیفی-

سررسی نقش خانواده و دانشگاه
دانشگاهی میاا دانشمویاا

مازندراا

ار؛د

غممرضا

می-

ار؛د

جانع یزاده

پیمایش

؛ک ویری ژ ار ردیهای دانشمویاا

ژ ار ردی و ژرفتاری

حیدر

منزه یونسی

می-

3614

ی یوردینیا

یوام متثر سر
در ،موزش یالی

ار؛د

ا بر

سمیرا
ق یپور

نامشخص

3614

همبستگی)

د تری

دانشکده مدیریت

،میخته

؛ناسایی و ایتبار سنمی مدل تبیینی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال دهم  ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)44زمستان 5444

سال

ارومیه دانشکده

3612

مقطع

استاد راهنما

پدیدآور

روش

دانشگاه

کلیدواژه
جستجو

عنوان پایاننامه

شده
ادسیات و ی ود انسانی
ترسیتی

رواا؛ناسی و ی ود

دانشگاه یممه

طباطبائی دانشکده

دانشگاه ا؛اا
س وچستاا

دانشگاه سیستاا و

3612

و اجتمایی

دانشکده ی ود انسانی

دانشگاه ردستاا

اقتصادی و اداری

دانشکده ی ود

دانشگاه مازندراا

ادسیات و ی ود انسانی

ویما دانشکده

دانشگاه پیاد نور استاا

3612

وا اوی نشانگرها و
متلفههای فساد دانشگاهی در نظاد
،موزش یالی ایراا :ترم ی سر تفکرات و
دیدواههای اساتید و صاح نظراا
3610

د تری

مهرداد
مدهو؛ی

مری قائدی

نظریه
دادهسنیاد

مممت انگ یسی  ISC ISIو
مممت ی می -پژوهشی ایراا

د تری

؛ریف

دادهسنیاد

سررسی سرقت ادسی در سرخی از مقالههای

وونه؛ناسی فساد ی می و ارتبا ،ا سا
سیاستهای ی و فناوری حوزه ی ود
انسانی ایراا
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دانشگاهی پژوهشی)

جمال س یمی

نظریه

پیسرداری از ،ثار ادسی در زمینه ی می:

فساد دانشگاهی (،موز؛ی ی می

ویستاا
محمدیاا

می

یزتنفا و خود ار،مدی میاا
دانشمویاا

3610

مژواا
خ ی یاا

همبستگی

زساا انگ یسی نسبت سه سرقت ی می/

راسطه سرقت ی می سا منبع نترل

ار؛د

هدی دیوسر

سعیدی

می-
توصیفی-

نگرش و میزاا دانش دانشمویاا و اساتید
امانتداری ی می

ار؛د

ولی مهدینژاد

مصطفی

همبستگی

3612

؛ما

حسنی

توصیفی-

دیدواه دانشمویاا تحصیمت تکمی ی
(ار؛د و د تری) دانشگاه یممه طباطبایی
و ارائه راهکارهایی سرای سهبود ،ا

3612

محمدرضا

سمیه حاج

می-

دانشگاه ارومیه

،سی ؛ناسی اخمق در پژوهش از
ار؛د

حسی

غیرمتق

ار؛د

یبدال هی

خموئی

انگیز؛ی تق

در دانشمویاا متق

تق

مقصود

تح ی
محتوا

دانشگاه

س یمانی

خوئی

پیمایش

ار؛د

اسمایی

نفیسه
سختیاری

می-

مقایسه یوام ؛ناختی  -تحصی ی -
و

پهنهکاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی (عابدیجعفری و همکاران )

ا بر ی یوردی

نی وفر

می-

نیا

خرازی

پیمایش

ی یا بر

سووند

نظریه

ممدی

حیدری

دادهسنیاد

سیدیبدالمبار

مهدی

ها؛می

حس پور

ی ود انسانی و اجتمایی -

خود،ا

دادهسنیاد

سال

زهرا ا بری

نظریه

3610

استاد راهنما

مقطع

پدیدآور

روش

دانشگاه

کلیدواژه
جستجو

عنوان پایاننامه

شده

ی ود ترسیتی

دانشکده رواا؛ناسی و

دانشگاه یزد پردیا

و اجتمایی

دانشکده ی ود انسانی

دانشگاه مازندراا

3610

مشهد

دانشگاه فردوسی

3610

واحد سندریباس

دانشگاه ،زاد اسممی

3610

ادسیات و ی ود انسانی

دانشگاه ق
دانشکده

3610

ایرانی افغاا و تاجی

نسبت

انسانی

اهواز دانشکده ادسیات و ی ود

دانشگاه ؛هید چمراا

مقا،ت منتشر؛ده درحوزه زساا؛ناسی
ارسردی :سررسی و تح ی ت قی
پژوهشگراا ممر و مبتدی ایرانی
انگ یسینویا درساره سرقت ادسی

ی ود ترسیتی

دانشکده رواا؛ناسی و

دانشگاه یزد پردیا

ی ود انسانی و اجتمایی -

خود،ا

دادهسنیاد

رسالهها و راههای ج وویری از ،ا

؛یوههای نادرست واد ویری متنی در

3611

زهرا ا بری

نظریه

سررسی سرقت ی می در پایاانامهها و

سه سرقت ادسی

3610

است

ار؛د

در چکیده
ینواا نشده

در پایاانامهنویسی و

؛ناسایی یوام متثر سر ،ا در ؛هر مشهد

سررسی نگرش دانشمویاا زساا انگ یسی

ی و اسعاد سیصداقتی تحصی ی میاا
ار؛د

مهدی رحیمی

ار؛د

ج ی یفر

همبستگی

نظریه فشار یمومی اونیو

در سال 3610

د تری

ی یرضا

پروی
س طانی

توصیفی-

مطالعه تق

ی می دانشمویاا :ارسست

شف فرایند تق

ار؛د

حسی پور

س طانی

می-

دانشمویاا دانشگاه یزد :ی

پژوهش

نظریه مبنایی

ار؛د

رسول محمد

احمد نوا

نامشخص

ار؛د

مهدی رحیمی

ی و اسعاد سیصداقتی تحصی ی میاا

دانشمویاا دانشگاه یزد :ی
نظریه مبنایی
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پژوهش

سی صداقتی
تحصی ی
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سال

دانشگاه فردوسی

3611

متسسه ،موزش یالی

3611

مقطع

ار؛د

حسی حسینی

محمود قندی

ار؛د

استاد راهنما

پدیدآور

روش

دانشگاه

کلیدواژه
جستجو

عنوان پایاننامه

شده

مشهد

ینواا نشده
است

ترسیتی و رواا؛ناسی

؛یراز

دانشگاه پیادنور استاا فارس مر ز پیادنور

دانشکده مدیریت

دانشگاه خوارزمی

زی ،سادی

طالقانی

دادهسنیاد

واسطهای اهداف پیشرفت سی دانشمو یاا
دختر و پسر دانشگاه پیادنور ؛هر ؛یراز در
سال 10 - 11
؛ناسایی و ایتبارسنمی پدیده

3611

حس رضا

ناهید یائی

نظریه

همبستگی

سه فریبکاری تحصی ی ساتوجهسه نقش
ار؛د

محمودی

دختر و پسر :نقش واسطهای راهبردهای

ارائه مدل ی ی راسطه نیاز سه خاتمه و تمای

د تری

سیروس

بری
مسعودی

رفتار فریبکاری تحصی ی در دانشمویاا
نظ سخشی انگیز؛ی

3611

می-
توصیفی-

دانشگاه ؛هید

واا رسطی

همبستگی

سهشتی دانشکده ی ود

غفارزاده

توصیفی-

سرقت ادسی در حقوق یفری ایراا

راسطه سی چش انداز زمانی و
3611

هانیه

می-

پیشگیری و مقاس ه سا تق

در تهیه

،ثار ی می سا نگاهی سه حقوق انگ ستاا

ار؛د

؛هم پا دام

در چکیده

ادی

؛ا ری

محتوا

 -مازندراا

اسوالحس

احساا
تیرسندپی

تح ی

سررسی رویکرد قانواوذار نسبت سه

ژ ار ردیهای پژوهش در نظاد
،موزش یالی ایراا :مطالعهای سا رویکرد
دادهسنیاد

مهندسی سرق و امپیوتر

مصطفی

مهندسی

3611

راهنما :6سید

روستایی

فنی و

فخراحمد

41

د تری

صدرالدینی

میث

روشهای

دانشگاه ؛یراز دانشکده

محمدهادی

نظاد تشخیص سرقت ی می سی زسانی
مبتنیسر روشهای مت

اوی
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سال

دانشگاه پیادنور استاا رمانشاه مر ز پیادنور

3611

مقطع

استاد راهنما

پدیدآور

روش

دانشگاه

کلیدواژه
جستجو

عنوان پایاننامه

شده

رمانشاه

روستایی

توصیفی-
همبستگی

(مط وسیت اجتمایی هنمارهای ذهنی
خود ار،مدی تحصی ی
ار؛د

مهری ؛هبازی

سوداسه

می-

سررسی راسطه متغیرهای چندوانه

دانش سرقت ی می هدف فشار
مدیریت زماا ریس

) سا

احتمال سرقت ی می سی دانشمویاا
تحصیمت تکمی ی دانشگاه ایمد

جدول .4خالصه کتابهای موجود در حوزه موضوعی فساد و کژرفتاریهای آکادمیک
عنوان کتاب

 .3موانع ر؛د ی می ایراا
 .6تق اا ی ماای  :جنبااههااای اجتمااایی و
حقوقی
 .6واه و سیگاهی دانشگاه در ایراا

 .5فساد دانشگاهی

نویسنده

سال انتشار

فرمرز رفیعپور

3613

غممرضا ذا رصالحی

3611

مقصود فراستخواه

3614

داوود حسینی ها؛ زاده

3611
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جدول  .1خالصه طرحهای پژوهشی مؤسسات آموزشی پژوهشی وزارت علوم
نام موسسه

مجری

عنوان طرح

سال

 .3سررساای دانااش و د،یاا دانشاامویاا درساااره ساارقت
ی ماای و ارائااه راهکارهااای مناساا  :مطالعااه مااوردی

رؤیا پورتقی

3610

ارسراا پایگاه اطمیات ی می ایراا (ونج)
 .6سااارقت ی ما ای در میا ااا دانشااامویاا دانشاااگاههاااا:

پژوهشگاه ی ود و فناوری
اطمیات ایراا (ایراادا )

مطالعه مرور نظادمند و متا،نالیز
 .6سااارقت ی مااای -و قوانیااا  -و مقررات حا

سر ،ا

در ایراا

رؤیا پورتقی
صفر سیگزاده
،روق

 .5سررسی یواما ماتثر سار سا و اار ساایهنویسای در
پایاانامهها و رسالههای تحصیمت تکمی ی در ایراا
 .4مطالعااه تولیاادات ی ماای اااذ در دانشااگاههااای
ایراا
متسسه مطالعات فرهنگی و

 .2اامس درس و چگااونگی حضااور سااوژه متخ ااف:

اجتمایی

ماااورد ااامسهاااای ر؛اااتههاااای ی اااود اجتماااایی و

3612
3614

سهروز رسولی

3615

نامشخص

3614

نامشخص

3614

مهندسی دانشگاه تهراا

مرحله پنجم :یافتهها و شرحی از نتایج
الف) مقاالت

 .5سیر تاریخی مقاالت :اولی مطالعه مرسو سه سال  3601سا ینواا "سوویری هنمااری و اخمقای در
پژوهشهای دانشگاهی" توسط قاضای طباطباایی و ودادهیار اسات .پاژوهش سعادی در ساال  3611توساط
مرادی و سعیدی سه سررسی ی

ورایش دانشمویاا ی ود پز؛کی همداا سه تق ا در امتحاناات پرداختناد.

پا از سال  3611همااوونه ه در نمودار ( )3قاس رؤیت است سه مدت  1سال تا سال 3611های مقالاهای
چاپ و منتشر نشد .درواقع از سال 3611تا سال  3611را مایتاواا دوراا ساکوت دانشاگاهیاا در موضاوع
فساد و ژرفتاریهای دانشگاهی نامید .از سال  3611توجه محققاا سه ای موضوع افزایش یافت و مقاا،ت
متعددی سا ساختار و اهداف ووناووا تدوی ؛دا سهوونهای ه از سال  3611تا سال  3610تعداد 65مقالاه
در ای حوزه چاپ و منتشر ؛د .اور سیر تاریخی ایا مقاا،ت را در ساه دهاه سررسای نماایی دهاه هفتااد
( )3601-3601تنها ی

مقاله دهه هشتاد ( )3611-3611؛ش مقاله و دهه نود ( )3611-3611سیست و ناه

مقاله منتشر ؛ده است .سیشتری تعداد مقا،ت در دهه نود منتشر ؛ده است.
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40
30

 1397

 1396

 1395

 1394

 1393

 1392

 1391

 1390

 1389

 1388

 1380

 1379

1

4

4

2

3

5

5

5

2

3

1

1

10
0

تعداد مقاالت

20

مچموع

 1399

 1398

 1387

 1386

 1385

 1384

 1383

 1382

 1381

سال انتشار

نمودار  .5تعداد مقاالت منتشرشده مرتبط با موضوع فساد آکادمیک در بازه زمانی سالهای 5266- 5236

 .2تقسیم موضوعی مقاالت :در جدول ( )2تعداد مقا،ت سه تفکی

موضاوع مشاخص ؛اده اسات و

درادامه ؛رح و توضیح داده ؛ده است.
جدول  .9تعداد مقاالت در حوزههای موضوعی مختلف
موضوع

تعداد مقاالت

سرقت و دستبرد ی می و ادسی

35

تق
تق

های ی می

1

و سرقت ی می(مشتر )

3

ی و یوام متثر در سروز فساد دانشگاهی

2

یدالت و ترثیر ،ا سر فساد دانشگاهی

6

،سی ؛ناسی سممت نظاد ،موز؛ی

3

استثمار دانشگاهی

3

میزاا ،؛نایی سا فساد دانشگاهی

3

راهبردهای دانشمو ی یه استاد

3

میزاا تخ فات تحصی ی دانشمویاا

3

الگویی سرای سنمش فساد دانشگاهی

3

جمع

62
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سرقت و دستبرد ی می :از  62مقاله موجود تعداد  36مقاله ساه موضاوع سارقت ی مای اختصاا

یافتاه

است ه  0مورد از ،نها نیز تنها مرور و جمعسندی از تعاریف و ادسیات موجاود هساتند ( میردهقااا()3611ا
تو ا و ناصااریراد ()3611ا سااتوده و همکاااراا ()3611ا داروئیاااا و فقیهاای ()3611ا سطحااایی ()3611ا
سهادری و همکاراا ()3613ا اسمایی پور و همکاراا (.))3612
از دیگر مقا،تی ه روی موضوع سرقت ی می ار ردهاناد مایتاواا ساه مقالاه قرام کای ( )3615ساا
ینواا "سرقت ی می :رهیافت سازمانی" ا؛اره رد .وی در ای مقاله سا نگاه سیستمی و ساتر یادسر رهیافات
اخمق حرفهای سازمانی پیشنهاداتی سرای تشخیص پیشگیری و درماا سیماری سرقت ی می ارائه مایدهاد.
قرام کی در ای مقاله پیشنهاد "ممیزی اخمقی و سازمهندسی فرایندها و نظادهای حرفهای در مرا ز ی مای"
را میدهد.
سیدحس اسممی( )3611در مقاله " چو دزدی سا چراغ ،ید :سرقت ی می در سطح دانشگاهی" از واژه
انتحال سرای مفهود سرقت ی می استفاده رده است و پا از تعریفی از انتحال و ذ ر نمونههاای واقعای از
نقطه نظر سه نظریه اخمقی پیامدورایی تک یفورایی و اخامق ورایای ساه غیراخمقایساودا انتحاال ا؛ااره
می ند.
از دیگر محققانی ه دو تحقیق در راسطه سا سرقت ی می انماد دادند زمانی و همکااراا هساتند اه در
سال 3613در تحقیقی توصیفی پیمایشی یوام متثر سر سرقت ی می میااا دانشامویاا دانشاگاه اصافهاا را
؛ناساایی و اولویااتسنادی و در تحقیقاای دیگاار ،نهاا هماای یوام را سرحس

جنسیاات و ر؛ته تحصی ی از

دیدواه دانشمویاا مقایسه ردند.
فع ی و همکاراا ( )3613سه سررسی نگارش و رفتاار دانشامویاا دانشاکده شااورزی دانشاگاه ترسیات
مدرس ازطریق پرسشنامه نسبت سه سرقت ی می پرداختند .سراساس تحقیق ،نها جنسایت مقطاع تحصای ی و
ترد تحصی ی ترثیری سر نگرش و ارتکا سارقت ی مای دانشامویاا ندا؛ات اماا ؛ار ت در اروااههاای
مقالهنویسی در میزاا سرقت ی می تفاوت معنیداری ایماد نموده است.
یباسی و همکاراا ( )3616در پژوهشی سه سررسی ی فردی سروز سوءرفتارهای ی می میاا دانشمویاا
تحصیمت تکمی ی ترسیت سدنی پرداختند .در ایا تحقیاق منظاور ،نهاا از ساوءرفتارهای ی مای چناد ناوع
سرقت ی می است ه از رتبه ی

تا سه یبارتند از :مناسع دست دود انتشار ممدد و لغزشهای غیریمدی.

محمدحسی پور و همکاراا ( )3612ازطریق پرسشنامه ساه سررسای دیادواه ساردسیراا ممامت ی مای
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اساتید و دانشمویاا ر؛تههای مرتبط سا زساا انگ یسی در ایراا نسبت سه د،ی سارقت ی مای و راهکارهاای
پیشگیری از ،ا پرداختند .نتایج نشاا داد .3 :فقداا ،موزش اصولی و فرهنگسازی مناس از سطوح پایاه
میاا ایرانیاا  .6یدد ،واهی افی از انواع سارقت ادسای و یواقا ارتکاا

.6رواج فرهنگ تنب ی و تق

،ا  .5اجبار اساتید و دانشمویاا سه ارائه مقا،ت و تکالیف فراتر از محدوده توانایی ،نها سرای ارتقا س
رتبه یا مدر

دانشگاهی سا،تر و  .4سهولت ورود سه مقطع ار؛اد و د تاری از یماده د،یا رواج سارقت

ی می در ایراا هستند.
تق

های ی می و تحصی ی :تعداد  1مقاله روی موضوع تق

 5مقاله تنها روی تق

ار رده سودند ه از ای مقا،ت تعداد

در ،زمواها و امتحانات ار رده سودند (مرادی و سعیدیجا ()3611ا خامسااا و

امیری ()3611ا فع ی و همکاراا ()3616ا ،هنچیاا و همکاراا(.))3614
چهار مقاله دیگر روی موضوع تق
امتحانات نگارش مطال

تحصی ی ساهطاور ایتاری اار اردهاناد اه ؛اام تق ا در

و تکالیف درسی و غیره است و یبارتند از مقاله ی یوردینیا و صالحناژاد()3616

ه سه سررسی یوام متثر در اقداد ساه تق ا

دانشامویاا پرداختناد .دو مقالاه دیگار توساط ی یاوردینیاا و

همکاراا وی در سالهاای  3612و  3616انمااد ورفتاه اسات اه در ایا مقاا،ت ساه رفتارهاای انحرافای
دانشمویاا پرداخته ؛ده است ه رفتارهای انحرافی مدنظر در ایا تحقیاق یبارتناد از :تق ا
سرقت پرخا؛گری مصرف مواد مشروسات الک ی روانگرداا و انحراف جنسی ه تق
انحرافی مرتبط سا فساد  ،ادمی
فرصتط بی و تق

جاز رفتارهاای

است .سنیمهاد و پشامیتباار ( )3616در مقالاهای ساه سررسای راسطاه میااا

تحصی ی دانشمویاا پرداختند .در ای تحقیق نیز منظور ،نها از تق ا ساهطاو ی ساوده

است و سراساس نتایج سهدست،مده راسطه مستقی میاا تق
تق

وندالیسا و

تحصی ی و فرصتط بی وجود دارد.

و سرقت ی می :اجاقی و همکاراا ( )3613ساه تح یا ،سای ؛ناسای دو پدیاده تق ا و سارقت

ی می ه زماا پرداختند .در ای مطالعه مصاحبههای یمیق سا صاح نظرانی از ایضای هیئاتی می دانشگاه
ی ود پز؛کی اصفهاا در سال  11-11انماد ورفت و نتایج ای تحقیق سه دو وروه یوام درونی و سیرونی
دستهسندی ؛دند.
ی

سروز فساد :تعداد  2مقاله سه سررسی ی سروز انواع فساد  ،ادمی

تماد انواع ژرفتاری های دانشگاهی را مدنظر دا؛تند و تنها سر ی
ی می متمر ز نبودهاند.
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از اولی مقا،ت میتواا سه مطالعه قاضی طباطبایی و ودادهیر( )3601ا؛اره رد، .نهاا در ایا مقالاه ساا
نگاه جامعه؛ن اسی ی و نظرات مرت و میتروف درسا هنمار و ضادهنمارهای ی ا ساه مطالعاه ساوویری
هنماری و اخمقی دانشمویاا تحصیمت تکمی ی دانشگاه های ایراا در اثر یوام دانشگاهی یاا دپارتماانی
پرداختند .ای مقاله جزء اولی مقا،تی است ه هشادار مایدهاد یواما دانشاگاهی چاوا جاو و سااختار
وااروه و دپارتماااا سااطح و مرتبااه ی ماای دانشاامو و تمرسیااات ط بگاای 5ضاادهنمارهای ی ا را سیشااتر از
هنمارهای ی میپرورانند.
پا از مقاله ودادهیر و قاضی طباطبایی در سال  3601سه مدت  36سال هی مقالاهای در راساتای ی ا
سروز فساد و ژرفتاریهای دانشگاهی منتشر نشد تا سال  3613ه پوریزت و همکااراا مقالاهای ساا یناواا
"؛ناسایی یوام متثر و پیامدهای رفتارهای غیردانشگاهی میاا استاداا دانشگاه" منتشااار ردناااد .در ایا ا
پژوهش رفتارهای غیردانشگاهی تعریف نشده است اما سراساس نظرات مصاحبه؛وندواا رفتار دانشاگاهی
ای ووناه تعریاف ؛اده اسات« :یرف» در چارچو «قانواساودا رفتاار» «ارزشها« «هنمارها» «اصول و
مرامنامااههااای اخمقاای» «یقمنیت» «استد،لپااذیرسودا» «پشتوانه منطقا ای دا؛اات ی ا

رفتااار» «رواسط

احتراد،میز» «مروج ایدههای جدید سودا» و «پرهیاز از هارووناه سوءاساتفاده اخمقای».
مط بیفرد و همکاراا ( )3614سه وا اوی یوام متثر سر ؛ک ویری و توسعه ژ اردیهاای ،ماوزش
یالی در ایراا پرداختند .در ایا تحقیاق ،نهاا از دل مصااحبه ساا اسااتید و دانشامویاا تحصایمت تکمی ای
دانشگاه های دولتی سه ده مقوله اص ی و  62زیر مممویه از یوام ماتثر سار ؛اک ویاری ژ اا ردیهاای
،موزش یالی رسیدهاند.
در سال  3614قاراخانی و میرزایی یوام ماتثر سار ناراساتیهاای دانشاگاهی در فضاای ،ماوزش ی اود
اجتمایی(مطالعه موردی دانشگاههای دولتی ایراا) را از نقطهنظر دانشمویاا د تری ی ود اجتمایی در ساازه
زمانی سال3616سررسی ردند.
قائدی و همکاراا نیز در سال  3610سه سررسی ی و زمینههای فساد  ،ادمی

پرداختناد .ی ا اصا ی

در ای تحقیق ضعف ساختار سیاستوذاری و اجرایی .3 :تعدد نهادهای تصمی ویرناده خاطمشای ی مای
 .6تمر زورایی  .6توجه سه میات ساهجاای یفیات  .5قاانواوریازی  .4تمااری؛ادا ،ماوزش یاالی
 .2افزایش تقاضای جامعه سرای ،موزش یالی  .0مدر ورایی ؛ناخته ؛د.
1. Mentoring experience
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سایر موضویات :دو مقاله سر موضوع یدالت و سی یدالتی و ترثیر ،ا سر سروز فساد دانشگاهی پرداختناد.
یکی از ای مقا،ت در سال  3611توسط ق ی پور و همکااراا انمااد ورفتاه اسات .در ایا تحقیاق ،نهاا ساه
سررسی ترثیر سییدالتی جزایی در ؛یوع فساد ،موز؛ی-پژوهشی در دانشگاهها پرداختند.
دومی مطالعه انمادورفته در سال  3611توسط وا پارور ساود اه ساه سررسای راسطاه اخامق و یادالت
،موز؛اای سااا تعهااد و فریبکاااری پرداخاات .جامعااه ای ا پااژوهش دانشاامویاا رواا؛ناساای و ی ااود ترسیتاای
دانشگاههای اصفهاا سودند .سراساس نتایج ای تحقیق اخمق تحصی ی راسطاهای مثبات ساا یادالت ،موز؛ای
دارد اما سا فریبکاری و سییدالتی ،موز؛ی راسطه منفی معنایدار دارد .مایتاواا وفات تنهاا یا

مقالاه ساه

سررسی انواع و مصادیق فساد دانشگاهی و دستهسندی و رتبهسندی ،نها سراساس میزاا ؛یوع مایپاردازد و ،ا
مقاله رسیعی و نظریاا ( ) 3616است .در ای مقاله انواع فساد دانشگاهی در چهار سعاد ،موز؛ای و پژوهشای
اداری اقتصادی و مالی و اخمقی و غیرهنماری فهرست ؛دند و یافتههای تحقیق نشاا میدهد اه ازمنظار
پاسخدهندواا (اساتید و دانشمویاا) سهترتی فساد ،موز؛ی و پژوهشی اداری اخمقای و غیرهنمااری و
ماالی در اولویات قارار دارناد .ایا مقالاه اورچاه تنهاا اار تحقیقاای اسات اه اناواع فسااد دانشااگاهی در
دانشگاههای ایراا را دسته سندی رده است اما ای فهرست ام نیست و نمیتواا وفت تماد انواع فسااد
دانشگاهی را پو؛ش داده است .اخیرا داوود حسینی در تا خود سا یناواا فسااد دانشاگاهی اه در ساال
 3611منتشر ؛ده است انواع فساد دانشگاهی را سهصورت ام تر و جزئیتار دساتهسنادی ارده اسات .در
مقاله رسیعی سیشتر انواع فساد از جان

اساتید سر دانشمویاا درنظر ورفته ؛ده است درحالی ه در ماواردی

نیز یکا موضوع صدق مینماید و دانشمو استاد را تحت فشار قرار میدهد .مصداق ،ا مقالهای است ه
حس محدثی در سال  3615سا ینواا" فساد دان؛گاه :راهباردهای دان؛امو ی یه استاد (روایتی از تمرسههاای
زیسته)" منتشر رد .وی در ای مقاله تمرسیات  63ساله خود را در فضای دانشگاهی سه ق ا تحریار در،وره
است .محدثی در ای مقاله راهبردهای مفسدانه دانشمو ی یه استاد را در  0مقوله دستهسندی رده است.
از موضویات دیگری ه در مقا،ت سه ،ا پرداخته ؛ده است موضوع اساتثمار دانشاگاهی اسات اه
صفایی موحد در سال  3612سه ،ا پرداخت .استثمار دانشگاهی در ای تحقیق سهاره شای از دیگاراا سارای
مقاصد خود توسط فرد صاح

اختیار و قدرت تعریف ؛ده است .سراساس یافتهها استثمار دانشاگاهی در

نظاد ،موزش یالی ایراا دارای اسعاد مالی روانی جنسی پژوهشی و ،موز؛ای اسات .در ایا تحقیاق نیاز
استثمار از جان اساتید مدنظر قرار ورفته است و استثمار از جان
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موضوع دیگری ه در مقالهای سه ،ا پرداخته ؛ده است میزاا ،؛نایی پژوهشگراا دانشاگاه تهاراا ساا
مصادیق و تعاریف سوءرفتارهای پژوهشی است ه توسط صبوری و همکاراا ( )3616انماد ورفته اسات.
ای مقاله تنها سه سررسی میزاا ،؛نایی پژوهشگراا ساا مصاادیق و ساوءرفتارهای پژوهشای پرداختاه اسات و
سایر انواع سوءرفتارهای دانشگاهی را مدنظر قارار ناداده اسات .نتاایج تحقیاق نشااااا داد اه پژوهشاگراا
دانشگاه تهراا سه طور ی معتقدند سا مفاهی و مصادیق سااوءرفتارهای پژوهشای ،؛ااانایی ساا،یی دارناد.
در سال  3616؛هبازی و همکاراا وی سه سررسای ادرا

دانشامویاا ار؛ناسای ار؛اد دانشاگاه ؛ایراز از

سیاست ها و اقادامات درساتکاری تحصای ی دانشاگاه و میازاا تخ فاات تحصای ی پرداختناد 10 .درصاد از
دانشمویاا سیش از ی

سار مرتک تخ فات تحصی ی ؛ده سودند ه ایا رواج وساترده تخ فاات تحصای ی

میاا دانشمویاا را نشاا میدهد.
حسینی ها؛ زاده و همکاراا ( )3614در مقالهای الگویی سرای سنمش فساد در ،موزش یاالی پیشانهاد
دادند .چارچو

روش استفاده ؛ده در ای مقاله را پیشاتر یاسادی جعفاری و همکااراا ( )3614در تاا

نظریه های فساد و سممت اداری سرای سنمش فساد در ؛اهرداری معرفای ارده سودناد .الگاوی پیشانهادی
،نها ؛ام سه سعد ادرا

تمرسه و ارزیاسی فساد دانشگاهی درقال

؛اش پودمااا اسات .ایا تحقیاق تنهاا

الگویی است اه سارای سانمش فسااد دانشاگاهی پیشانهاد داده ؛اده اساتا هرچناد وازارش و ،مااری از
سه ارویری و ارایی ،ا موجود نیست.
 .2بررسی روششناسی مقاالت
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همااوونه ه در نمودار ( )6نشاا داده ؛ده است روش غال در مقا،ت می استا سهوونهای ه از
 62مقاله موجود تعداد  32مقاله سه روش می-توصیفی -همبساتگی انمااد ورفتاه و اسازار مورداساتفاده در
ای مقا،ت پرسشنامه سوده است .از  62مقالاه تعاداد  1مقالاه ساه روشهاای یفای چاوا نظریاه دادهسنیااد
پدیدار؛ناسی تح ی محتوا و ت سا اسزار مصاحبه انماد ورفته است .تعداد  0مقاله از ناوع ماروری سودناد و
سه مقاله از نوع روایتی و تنها مقالهای ه سه ؛یوه ،میخته می -یفای انمااد ورفتاه اسات مقالاه رسیعای و
نظریاا( )3616است.
ای مقا،ت در نشریات مخت فی چاپ ؛دهاند اما سیشتری تعداد مقا،ت در دو نشریه اخمق در ی ود و
فناوری و فص نامه پژوهش و سرنامهریزی در ،موزش یالی منتشر ؛دهاند.
ب) پایاننامهها
 .5سیر تاریخی پایاننامهها

نمودار  .2تعداد پایاننامههای منتشرشده مرتبط با موضوع فساد دانشگاهی
در بازه زمانی سالهای 5266- 5236

در نمودار ( )6سیر تاریخی پایاانامه ها نشاا داده ؛اده اسات.اولی پایاااناماه مارتبط ساا موضاوع فسااد
دانشگاهی در سال  3611انماد ورفته است .درواقع میتواا وفت در دهه هشتاد تنها ی
حوزه موضویی در سان

پایاانامه در ایا

اطمیاتی پایاانامههای شور وجود دارد، .غاز توجاه و وارایش دانشاگاهیاا ساه

ای موضوع از دهه نود ،غاز ؛ده است .تعداد  54پایاانامه در ای دهه انماد ورفته است.
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 .2تقسیمبندی موضوعی پایاننامهها

از  52پایاانامه سررسی؛ده تعداد  31پایاانامه سه موضوع سرقت و دستبردهای ی می و ادسای پرداختناد
و  31پایاانامه سه تق

های ی مای و تحصای ی یعنای  11درصاد پایاااناماههاا ساه یکای از ایا دو موضاوع

پرداخته اند .ساایر موضاویات یبارتناد از :فریبکااری تحصای ی ژ اار ردیهاای پاژوهش سایصاداقتی
تحصی ی متلفه هاای فسااد دانشاگاهی ی ا
قانواوذار نسبت سه تق

ژ اار ردی هاای دانشامویاا یادالت ،موز؛ای رویکارد

در تهیه ،ثار ی می.

سیشتر پایاانامهها متع ق سه ر؛ته های ی اود انساانی و اجتماایی و تنهاا  5پایاااناماه متع اق ساه ر؛اتههاای
تحصی ی فنی و مهندسی سودند ه سه سررسی و معرفی نظاد و رو؛ی جهات تشاخیص سارقتهاای ی مای و
ادسی پرداخته سودند .ازنظر مقطع تحصی ی تعداد  51پایاا نامه مرسو سه مقطع ار؛ناسی ار؛د و تنها تعاداد
 2پایاانامه در مقطع د تری انماد ورفته سودند.
 .2روششناسی پایاننامهها

نمودار  .4تعداد پایاننامهها برحسب روش تحقیق

از  52پایاانامه موجود تعداد  66پایاانامه سه روش مای-توصایفی  -همبساتگی انمااد ورفتاه و اسازار
مورداستفاده در ای پایاانامهها پرسشنامه سوده است .تنها  0پایاانامه ساه ؛ایوه یفای و ساا روشهاایی چاوا
نظریه دادهسنیاد و تح ی محتواا  5پایاانامه نیاز ساه ؛ایوه تر یبای مای -یفای (،میختاه) و  2پایاااناماه ساه
روشهای فنی و مهندسی انماد ورفته و روش تحقیق  2پایاانامه نامشخص سوده و توضیح داده نشده است.
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استاد راهنمایی ه سیشتری تعداد پایااا ناماه در ایا حاوزه موضاویی را راهنماایی ارده اسات ا بار
ی یوردینیاا از دانشاگاه مازنادراا اسات .وی  1پایاااناماه در مقطاع ار؛ناسای ار؛اد را ساه روش مای
راهنمایی و هدایت رده است.
ج) کتابها
چهار تا مرتبط سا فساد دانشگاهی توسط پدید،ورندواا و محققاا ایرانی در سان

اطمیاتی مر از

اسناد یافت ؛د .دو تا در دهه هشتاد و دو تا در دهه نود چاپ ؛اده اسات .اولای ایا

تاا هاا در

سال  3613همری ؛مسی توسط فرامرز رفیعپور سا یناواا "مواناع ر؛اد ی مای ایاراا" منتشار ؛اد .در ایا
تا وی سه مسائ و مشکمت ،موزش یاالی ایاراا ا؛ااره ارده اسات اه سسایاری از ایا مساائ خاود
است .از ساال  3613اه ا یا

زمینه ساز سروز فساد  ،ادمی

تاا چااپ ؛اده اسات مترسافانه مساائ و

مشکمت ا؛اره ؛ده در ،ا همچناا سه قوت خود ساقی هستند و سه نظاد ،موز؛ی و دانشگاهی شور ،سای
زده و میزنند.
تا دیگر "تق
است .چاپ اول ای

ی می جنبههای اجتمایی و حقاوقی" و پدیاد،ور ایا اثار غممرضاا ذا رصاالحی
تا در سال  3611و چاپ دود ،ا در سال  3612است .ذا رصالحی در ای

سه سررسی و ،سی ؛ناسی پدیده تق

ی می پرداخته است .یکی از فص های ای

سه موضوع فساد ،موز؛ی و فص دیگر سه سرقت ادسی اختصاا
سهدلی فقداا ،ثار مکتو

تاا

تا سهطور اختصاصای

یافتاه اسات اه ساهنقا از متلاف تاا

سه زساا فارسی سخشهای یمده ای دو فص ترجمه مناسع خارجی است .در ایا

نو؛تار تمش ؛ده است تا یه مطالعات و ترممت ایرانی در موضوع تق

ی می مدنظر قرار ویرد و حتای

مصاحبههای ار؛ناساا دانشگاهی نیز انعکاس یافته است.
سومی

تا منتشر؛ده تا " واه و سیگاهی دانشگاه" اثر مقصود فراستخواه در سال  3614است.

فراست خواه جامعه ؛ناسی است ه سالهاست یکی از دغدغههای وی نظاد ،موزش یاالی و دانشاگاههاای
شور است .در ای

تا وی سه ؛ایوه انتقاادی و ریشاهای ساه مبااحثی درساا دانشاگاه مطالعاات ی ا و

،موزش یالی پرداخته است و تصویر ی واضح از وضاعیت دانشاگاه در ایاراا نماایش داده اسات .تاا فصا
هشت

تا سه مباحث جامعه ؛ناسی تاریخی دانشگاه پرداخته ؛ده است و از فص هشت تاا انتهاای تاا

سه انواع مسائ

مصادیق و ی

مرتبط سا سروز فساد و ژرفتااری در ،ماوزش یاالی و دانشاگاههاای شاور

پرداخته ؛ده است.
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تااسی اه اخیاراً در ساال  3611چااپ ؛اده اساات فسااد دانشاگاهی نااد دارد اه اثار داوود حسااینی
تا سهطور اختصاصی سه موضوع فساد دانشگاهی پرداخته است .نویسنده ایا

ها؛ زاده است .ای

تاا

را سراساس تمرسه  64ساله خود در فضا و محیط دانشگاهی در پنج فص تهیه رده است .در فص سود ،ا
وونه؛ناسی وسترده ای از مصادیق فساد دانشگاهی ارائه داده است ه در مقایسه سا وونه؛ناسایهاای قب ای
انماد ورفته توسط محققی دیگر ام تر و دقیق تر است و فص چهارد تا تکمی یافته مقالهای است ه
پیشتر نویسنده سه همراه همکاارانش ساا یناواا "پیشانهاد مادل و رو؛ای چندسعادی سارای سانمش فسااد در
،موزش یالی" در سال  3614در مم ه مطالعات اجتمایی ایراا سهچاپ رسانده است.
د) طرحهای پژوهشی مؤسسات آموزشی -پژوهشی وزارت علوم
متسسه پژوهشی سرنامهریزی و ،موزش یالی -اطمیات مرسو سه طرحهای پژوهشای از ساال  3606تاا
 3610در وسگاه ای متسسه موجود سود اما طرح پژوهشی ساا یادواژواا مادنظر ایا تحقیاق و مارتبط ساا
موضوع فساد  ،ادمی

یافت نشد.

در وسگاه پژوهشگاه ی ود انسانی و مطالعاات فرهنگای پژوهشاکدههاایی اه مارتبط ساا موضاوع فسااد
دانشگاهی میتوانستند تحقیقاتی دا؛ته سا؛ند سررسی ؛دند .ازجم ه پژوهشکده مطالعات اجتمایی ه تنهاا
فهرستی از طارحهاای درحاالاجارا موجاود ساود و های یا

ساا موضاوع فسااد  ،ادمیا

مارتبط نبودناد.

پژوهشکده اقتصاد و مدیریت نیز سررسی ؛د ه هی اطمیااتی از طارحهاای پایااایافتاه و درحاالاجارا تاا
تاریخ دی ماه  3611در پرتاس ای پژوهشکده موجود نبود.
تنها دو متسسه ایراادا

و مطالعات فرهنگی اجتمایی طارحهاای پژوهشای مارتبط ساا موضاوع فسااد

دانشگاهی و یدواژواا مرتبط در سان
در سان

اطمیاتی خود دا؛تند ه توضیحات مرسو سه ،نها ارائه می؛ود.

اطمیاتی مرسو سه متسسه مطالعات فرهنگی اجتمایی دو طرح مرتبط یافت ؛د یکی از ایا

طرح ها مرسو سه تولیدات ی می اذ در دانشگاههای ایراا ( )3614و دیگری مرساو ساه ساوژه متخ اف
در مسهای درس ر؛تههای ی ود اجتمایی و مهندسی دانشگاه تهراا ( )3614سود .ای متسسه خمصاه و
نتیمه حاص از ای طرحها را ایمد نکرده است.
در ایراادا

طرحهای پژوهشی انمادورفته از سال  3640تا  3611موجود است و سیشتر طرحهای ای

متسسه دارای وزارش و ؛رح ار هستند .تعداد  5طرح پژوهشی مرتبط سا موضوع فسااد دانشاگاهی یافات
؛د ه سه ؛رح زیر هستند:
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 .3سررسی دا نش و د،ی دانشمویاا درساره سرقت ی می و ارائه راهکارهاای مناسا  :مطالعاه ماوردی
ارسراا پایگاه اطمیات ی می ایراا (ونج) .ممری رؤیا پورتقی  .3610در ایا پاژوهش نگارش و داناش
دانشمویاا در راسطه سا سرقت ی می مورد سررسی قرار ورفته است تا ستواا سه د،ی ساروز سارقت ی مای از
نقطهنظر دانشمویاا پی سرد .روش پژوهش نیز پیمایش سا اسزار پرسشنامه محقاقسااخته ساوده اسات .سراسااس
یافتههای ای پژوهش در میاا د،ی سهطور ی سیشتری دلیا مرساو ساه رواج مادر ورایای ندا؛ات
مهارت افی سرای انماد تحقیق ضعف زساا انگ یسی و سهولت انماد سرقت ی می سیاا ؛ده است .جهات
دسترسی سه جزئیات یافتههای ای طرح سه سایت ایراادا

مراجعه ؛د.

 .6سرقت ی می در میاا دانشمویاا دانشگاهها :مطالعه مرور نظادمند و متا،نالیز .مماری رؤیاا تقایپاور
 .3612ای پژوهش سه ؛یوه مرور نظادمند سه سررسی میزاا مصاادیق سارقت ی مای سای دانشامویاا میازاا
سرقت ی می سراساس ویژویهای جمعیت؛ناختی دانشامویاا تفااوتهاای مصاادیق سارقت ی مای میااا
دانشمویاا شورهای توسعهیافته و درحاالتوساعه تفااوتهاای مصاادیق سارقت ی مای میااا دانشامویاا
شورهای منطقه و تفاوتهای مصادیق سرقت ی می میاا دانشمویاا شاورهای شاورهای جهااا اسامد
پرداخته است.
 . 6سرقت ی می و قوانی و مقررات حا

سر ،ا در ایاراا مماری :صافر سیاگزاده ،روق  3614اه

توضیحی از نتایج و خمصه ای پژوهش موجود نیست.
 .5سررسی یوام متثر سر س و ار سایهنویسی در پایااناماههاا و رساالههاای تحصایمت تکمی ای در
ایراا .ممری سهروز رسولی  . 3615وا اوی چیستی چرایی چگونگی پدیده سایهنویسی هادفی اسات اه
در ای پژوهش پیگیری ؛ده است .در ای پژوهش سه ؛یوه یفی سا دانشمویاا و سایهنویاها مصاحبههای
انماد ورفته است.

بحث و نتیجهگیری
در ای مقاله ه سه روش پهنه اوی 3سه سررسی ،ثار و اسناد موجود و مرتبط سا موضوع فساد  ،ادمیا
پرداخته است سه وضوح خی موجود در ای حوزه خودنمایی نمود .مقا،ت موجود در سازه زماانی  31سااله
1. Scoping Review
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از سال  3601تا  3611سررسی ؛دند و تنها تعداد  62مقاله سه طور مستقی سه ای موضوع پرداخته سودناد اه
یعنی سالی متر از دو مقاله سه ای موضوع پرداختهاند ه ساتوجهسه وضعیت سحرانی ی و دانشگاه در ایراا
و هشدار سسیاری از اندیشمنداا تعداد سسیار اند ی است .پایاانامهها نیز وضاعیتی مشااسه مقاا،ت دارناد ساا
تعداد تنها  52پایاانامه ه تنها  2پایاا نامه در مقطع د تاری و مااسقی در مقطاع ار؛اد اار ؛اده سودناد .در
راسطه سا روش؛ناسی سه اررفته همااوونه ه در قسمتهای قبا و جاداول قب ای در جزئیاات توضایح داده
؛د روش غال

سه اررفته روشهای می -توصیفی -همبستگی و اسزار سه اررفته پرسشنامه سود .سناسرای

پیشنهاد می؛ود محققاا از روشهای یفی و ،میخته نیز سیشتر سهره سبرند.
ازحیث موضویی سیشتر مقا،ت و پایاانامه هاا سار موضاوع سارقت و تق ا ی مای اار ارده سودنادا
درحالی ه انواع فساد دانشگاهی در شورماا سسیار وستردهتر از تنها سرقت و تق

های ی می است و نیاز

جدی سه پرداخت سه سایر مسائ ریشهای در ای حوزه وجود دارد .مقا،ت مرتبط سا سرقت ی می سیشاتر ساه
مرور و جمعسندی ادسیات و تعاریف و مصادیق سرقت ی می پرداخته سودند .پاژوهش تقایپاور ( )3612نیاز
متید ای یافته است .در ای پژوهش نیز ذ ر ؛ده است اه تمر از سیشاتر تحقیقاات موجاود سار ،ماوزش
مصادیق سرقت ی می و ،موزش و ،واهیرسانی ،نها سه دانشامویاا و اسااتید اساتا درحاالی اه مساائ ی
مانند سرقت ی می و تق

ساید یمیقتر سررسی ؛ده و ی ا ریشاهای ساروز ،نهاا شاف و راهکارهاایی در

هماا راستا ارائه ؛ود .ما در شور سا معض جدی ساایهنویسای و سارواساپاری تحقیقاات و پاژوهشهاا ساه
ا؛خا

یا ؛ر تهای تولید مقا،ت و پایاانامهها مواجهی ا معض ی ه ایتبار و حیثیت ی می ما را در دنیا

سهخطر انداخته است .سحث پایاانامه و مقالهفرو؛ی در شور سسیار ییاا و فراویر استا ،نچناا ه تب یغاات
پایاانامه و مقالهنویسی در سرتاسر ؛هر ساهویاژه میاداا انقام ساهوفاور قاسا رؤیات و در خبروازاریهاا و
رسانه های جمعی مطرح ؛ده استا سهینواامثال خبروزاری فرارو ( )3616و روزنامه ؛رق ( .)3614سهدلی
وخامت اوضاع در سال  3612قانوا پیشگیری و مقاس ه سا تق
؛د .ماده اول ای قانوا سه همی موضوع و ممازات ،ا اختصا

در تهیه ،ثار ی می تصوی و سهسریت اسمغ
یافته است .البته هنوز پژوهشی درراساتای

اثرسخشی ای قانوا انماد نگرفته است و اور انماد ؛ده انتشار نیافته است .ستال ای است ه سی یظی از
فارغالتحصیما دانشگاهی ه سا تق

و فقداا توانایی و صمحیتهاای ،زد وارد جامعاه و ساازار اار مای

؛وند و حتی پست های ار؛د دولتی و سیاستوذاری میویرند تاچهحد سه جامعه و شور ،سی میزنناد
و سطح استاندارد خدمات و زندوی در جامعه را تنزل میدهند .فساد  ،ادمی
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جدی سه ر؛د و پیشرفت ی

شاور

شور میزند یکی از راههای متوقفسااخت ر؛اد و پیشارفت یا

متوقفساخت پیشرفت ی می ،ا شور است .مسائ ی چوا مادر ورایای و تامش اسااتید و دانشامویاا
سرای ارتقا سه هر قیمت سهدلی سیاستهای غ ط موجود ر؛د قاس توجه می در مقاس ضعف ؛دید یفای
در ،موزش یالی واسستگی سیاسی و جناحی در ،موزش یالی سیاستهاای ،ماوزش یاالی جاای خاالی
؛ایستهسا،ری در دانشگاهها و مدیریت دانشگاهی و سسیاری مسائ دیگر ه نادسردا تا
تحقیقی مستق و ضروری سهحسا می،ید .سناسرای

تا

،نهاا خاود

جای خالی تحقیقاتی ه سه ایا مساائ نیاز سپاردازد

وجود دارد.
یکی از اولی مقالاه هاایی اه در ایا حاوزه چااپ ؛اد و هشاداردهنده ساود مقالاه ودادهیار و قاضای
طباطبایی ( )3601است، .نها  31سال پیش در ای مقاله هشادار دادناد اه در دانشاگاههاای شاور جاو و
ساختار وروه و دپارتماا و سطح ی می دانشامویاا ساهووناهای اسات اه ضادهنمارهای ی ا را سیشاتر از
هنمارهای ی میپرورانند و محر

فساد  ،ادمی

است .امروزه نهتنهاا ،ا مشاکمت 31ساال پایش سار

قوت خود ساقی است س که مشکمت سیشتری نیاز سار سار راه ،ماوزش یاالی ایاراا رااهر ؛ادهاناد .محققااا
متعددی چوا فراستخواه ( )3614 3614رفیعپور ()3614و قانعیراد ( )3615 3616نیز سارها سه وضاعیت
سحرانی ی و دانشگاه در شور ا؛اره دا؛تهاند .رفیعپور در تا خود در سال  3613یعنی  31ساال پایش
سه معض ر؛د سی رویه واحدهای دانشاگاهی و ر؛اتههاای تحصای ی ا؛ااره ارد .وی معتقاد اسات از هماه
مخر تر ر؛د سیرویه دورههای د تری است .سه یقیده وی در ،ینده ایراا سیشتری تعداد افراد سا مادر
د تری در جهاا را خواهد دا؛ت و ا نوا ما سا حم وسیعی از فاارغالتحصایما دانشاگاهی ماواجهی

اه

سستر مناس و افی سرای ا؛تغال ،نها وجود ندارد .ساهنقا از فراساتخاواه ( )3614ماا ساا تاودهای انباوه از
دانشمویاا هیئتی می و دانشگاهها و متسسات ،موزش یالی و مقا،ت مواجهی  .جمع تعداد دانشامویاا
اساتید و ار ناا دانشگاهی ما سراسر سا جمعیت شاورهایی چاوا قطار و ویات اسات .یاسادی جعفاری و
قانعی راد در نشست سررسی فساد در ایراا ( )3615دریی حال ه دانشگاه را درویار فسااد مایدانناد و ایا
،لوده ؛دا دانشگاه سه فساد را سرای جامعه خطر،فری میدانناد اماا درمااا و راهکاار را نیاز از دروا خاود
دانشگاه میسینند و معتقدند دانشگاه خود سهینواا نهادی سرای اصمح جامعه و مبارزه ساا فسااد طراحای ؛اده
است.
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مقا،ت متعددی سه سررسی ی

سروز فساد  ،ادمی

پرداخته سودند اما هر داد از ای مقا،ت سه یا

یا چند مورد از ی سروز ا؛اره رده سودند ه سهصورت ماوردی و جساتهوریختاه و فاقاد انساماد نظا و
؛فافیت هستند و نمی توانند تصویر و الگوی واضح و راهگشایی از ی ا ساروز فسااد  ،ادمیا
ارائه دهند .سناسرای

نیاز است تا ای تحقیقات و نتایج ،نها جمعسندی تح یا و ارزیااسی و در یا

در شاور
الگاوی

وویا و واضح نمایش داده ؛وند.
درمورد پیامدهای فساد  ،ادمی

هی تحقیقی وجود ندارد ه منحصراً سه سررسی پیامادها و اثارات در

سطوح مخت ف پرداخته سا؛د .درحالی ه پیامدهای نا؛ی از فساد  ،ادمیا
ای جهت ه ی

سسایار حاائز اهمیات اساتا از

پیامد خود میتواند یام فساد و ژرفتاری جدیدی سا؛د و ای چنی ی ا و پیامادهای

سروز فساد دانشگاهی دره تنیده و پیچیده هستند.
در راسطه سا راهکارها نیز تحقیقی وجود ندارد ه سهطور اختصاصی ساه سررسای راهکارهاای پیشاگیری
مقاس ه و مبارز ه سا فساد دانشگاهی پرداخته و تح ی و ارزیااسی مناسا و دقیقای دا؛اته سا؛ادا اقاداماتی اه
تا نوا درراستای مبارزه سا فساد  ،ادمی

اثرسخشی ،نهاا صاورت ورفتاه اسات .سنااسرای

اورچاه ،ثاار و

تمش های محققی ارز؛مند است اما افی نیست و جای تحقیقات و سررسایهاای سیشاتری در ایا حاوزه
وجود دارد .نیاز است تا اساتید دانشمویاا و پژوهشگراا درراستای م

سه ح معض فسااد  ،ادمیا

قدد سردارند و سا سردا؛ت وادهایی درراستای ؛ناساایی هرچاهسهتار چیساتی پدیاده فسااد و ژرفتااریهاای
 ،ادمی

ی

ریشهای سروز ایا پدیاده راهکارهاایی درجهات مباارزه و پیشاگیری از ،ا و همای طاور

ارزیاسی اقداماتی ه تا نوا انماد ؛ده است سه ح ایا مشاک
حقیقتی است ه ریشه دوانده است و چناا ،سی

ما

نمایناد .فسااد در ،ماوزش یاالی

جدی سه شور مایزناد اه ساایر سخاشهاا را نیاز ف اج

می ند .در جامعه ای ه یدد صداقت و فساد ؛ایع است هزینه اخمقی فساد در حاوزه ،ماوزش ساهمراتا
سیشتر از هزینهها و ،سی های فساد در سایر حوزههاست .در میاا ؛هرونداا سدومانی و سیانگیزوای نفاوذ
می ند ه سهمرور سه یدد اطمیناا نسبت سه دولت تبدی می؛ود و نتیمه ،ا یدد همکاری مادنی و سیاسای
و ازسی رفت جامعه دمو راتی

و یکدستی اجتمایی خواهد سود (هینم
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منابع
اجاقی رضوااا یاواا،را محماودا چشامه ساهراسی مظفار و پااپی احماد ( )3611تح ی ،سی ؛ناسی
تق

و سرقت ی مای :سراساس ی

تحقیق یفی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشککی ،ویکژهنامکه

توسعه آموزش و ارتقای سالمت دوره  33؛ماره .3106-3126 : 1
اسممی سیدحس ( )3611چو دزدی سا چاراغ ،یاد :سارقت ی مای در ساطح دانشاگاه آیینکه پکژوهش

دوره 66؛ماره .30-0 :3
پوریزت ی یاصغرا ق یپاور ،ریا ا حیادری الهاادا نادیرخان و سامیرا و ساعیدیناژاد ممیاد ()3613
؛ناسایی یوام متثر و پیامدهای رفتارهای غیردانشگاهی در میاا استاداا دانشگاه فصلنامه اخالق در

علوم و فناوری دوره  0؛ماره . 35-3 :6
حسینی ها؛ زاده داود ( )3611فساد دانشگاهی تهراا، :واه.

حسینی ها؛ زاده داود و محدثی وی وائی حس ( )3614پیشنهاد الگو و رو؛ی چندسعدی سارای سانمش
فساد در ،موزش یالی ،مجله مطالعات اجتماعی ایران دوره  31؛ماره .351-332 :5
خامساا احمد وامیری محمداصاغر ( )3611سررسای تق ا تحصای ی در میااا دانشامویاا دختار و پسار،
فصلنامه اخالق در علوم و فناوری دوره  2؛ماره .23-46 :3
داروئیاا سهیم و فقیهی مهدی ( )3611سررسی انگیزهها و ی

انمااد سارقت ی مای در ایاراا فصکلنامه

رسالت مدیریت دولتی دوره  6؛ماره .345-361 :3
ذا رصالحی غممرضا ( )3611 3612تقلب علمی ،تهراا :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتمایی.
رسوانی ی یا رسوانی رسولا همتی رضاا قاضی طباطباایی محماود و ودادهیار اساوی ی( )3611؛ایوههاای
جدید تولید دانش و ی ورزی فصلنامه اخالق در علوم و فناوری دوره  2؛ماره .65-36 :3
رسیعی ی ی و نظریاا زهرا ، )3616سای ؛ناسای ساممت نظااد ،ماوزش یاالی و ارائاه چاارچوسی سارای
ارتقای سممت نظاد دانشگاهی فصلنامه راهبرد دوره  66؛ماره .343-363 : 01
رج زاده یصارها امیرحسی ا نقشینه ناادر و صابوری ی ایا بار ( )3616مطالعاة ،؛انایی پژوهشاگراا
دانشگاه تهراا سا تعریفها و مصداقهای سوءرفتارهای پژوهشی تحقیقات کتابداری و اطالعرسکانی

دانشگاهی دوره  50؛ماره .612-604 :5
رفیعپور فرامرز ( )3613موانع رشد علمی ایران تهراا :؛ر ت سهامی انتشار.
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زماانی سایسااییشارتا یظیمای ساایدامی و سا یمانی نساای ( )3613مقایسه یوام متثر سر سرقت ی می
سرحس

جنسیت و ر؛ته تحصی ی از دیدواه دانشمویاا فصلنامه اخالق در علوم و فنکاوری دوره

 0؛ماره .36-3 : 6
زمانی سیسییشرتا یظیمی سایدامی و سا یمانی نسای ( )3616؛ناسایی و اولویتسندی یوام متثر سر
سرقت ی می دانشمویاا دانشگاه اصفهاا فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ؛ماره:20
.331-13
ستوده هاجرا رفیع نممه و میرزایی زهرا ( )3611نگاهی سه دستبرد ی می و راههای پیشگیری و پیگیاری
،ا کتابداری و اطالعرسانی دوره  36؛ماره .41-60 : 5
گزارشی از نشست بررسی فساد سیستمی در ایران ( )3615سا حضور حسا راغفار محمادامی قاانعیراد و
حس یاسدی جعفری روزنامه ایتماد.

صفایی موحد سعید ( )3612زیر پوست دانشگاه :وا اوی پدیده استثمار دانشگاهی در نظاد ،موزش یالی
ایراا ،دوفصلنامه مجموعه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره  1؛ماره .65-0 :34
یاسدی جعفری حسینی ها؛ زادها فاض یا محدثی و حبیبای ( )3614سکنجش فسکاد و سکالمت سکازمانی

شهرداری تهران ،تهراا :مر ز مطالعات و سرنامهریزی ؛هر تهراا.
یباسی ،یدی و فرزاا فرزاد ( )3616یوام فردی و انواع سوءرفتارهای ی می مکدیریت ارتباطکات در

رسانههای ورزشی دوره  6؛ماره .61-63 : 2
ی یوردینیا ا برا جانع یزاده چو سستی حیدر و توحیدیاا رقیه ( )3616ترثیر سرچس زنی سار وارایش
دانشمویاا سه رفتارهای انحرافی tفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره  2؛ماره .11-20 : 6
ی یوردینیا ا بر و صالحنژاد صالح ( )3616سررسی یوام متثر در اقداد سه تق ا

دانشامویاا فصکلنامه

اخالق در علوم و فناوری دوره  1؛ماره . 16-14 : 3
ی یاوردینیاا ا بار و ؛اهریاری یاناهساری نگاار ( )3612سررسی رفتار انحرافی دانشمویاا :ارزیاسی تواا
تببینی نظریههای مسی

فشار و نترل جامعهپژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسکانی و مطالعکات

فرهنگی دوره  1؛ماره .332-13 : 6
فراستخواه مقصود ( )3614گاه و بیگاهی دانشگاه تهراا، :واه.
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فراست خواه مقصود ( )3614اخمق ی می رمز ارتقای ،موزش یاالی جایگااه ساازو ارهای «اخمقیاات
حرفهای ی می» در تضمی

یفیت ،موز؛ی یالی ایراا فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ؛اماره 3

زمستاا ..1
قاراخوانی معصومه و میرزایی سید،یتاهلل ( )3614یواما ماتثر سار ناراساتیهاای دانشاگاهی در فضاای
،موزش ی ود اجتمایی (مطالعه موردی دانشگاههای دولتی تهراا) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایکران

دوره 1؛ماره .51-61 :6
قاضاای طباطبااایی محمااود و ودادهیاار اسااوی ی ( )3601سااوویری هنماااری و اخمقاای در پااژوهشهااای
دانشگاهی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
قائدی ماری ا مدهو؛ای مهاردادا رازقای ناادر و صافایی یبدالحمیاد ( )3610ی ا و زمیناههاای فسااد
دانشگاهی و پیامدهای نا؛ی از ،ا فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی دوره  65؛ماره
.364-336 :3
قانعی راد محمدامی ا م کی امیر و محمدی زهرا ( )3616تحول فرهنگی در ی ا  :از ی ا دانشاگاهی تاا
ی پسادانشگاهی مجله تحقیقات فرهنگی ایران دوره  2؛ماره .5
قرام کی احدفرامرز ( )3615سرقت ی مای :رهیافات ساازمانی فصکلنامه نقکد کتکاب دوره  3؛اماره :6
.31-4
ق یپور ،ری ا و؛اازاده سایدی یا سا یمی غممرضااا امیاری طیبای مسا و اسراهیمای ی ای ()3611
وا اوی سییدالتی جزایای (تنبیهای) و نقاش ،ا در ؛ایوع فسااد ،موز؛ای -پژوهشای در دانشاگاههاا
"مطالعه چند موردی دانشگاههای تهراا " اندیشه مدیریت دوره  6؛ماره .05-53 :6
محاادثی وی ااوائی حس ا ( )3615فساااد دانشااگاه راهبردهااای دانشاامو ی یه استاد (روایتی از تمرسههااای
زیسته) اندیشه پویا دوره .63
محمدحسی پور رسولا ساقری نویسای رضاا و افضا ی ؛اهری محماد ( )3612سررسای د،یا ارتکاا
سرقت ادسی و راههای پیشگیری از ،ا در جامعه ی می ایراا :دیدواه سردسیراا اساتید و دانشامویاا
نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره  0؛ماره .6
مرادی ولیاله و سعیدی جا مساعود ( )3611سررسای ی ا وارایش دانشامویاا ساه تق ا در امتحاناات
دانشمویاا ی ود پز؛کی همداا در سال  ،3604طب و تزکیه ؛ماره .51
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