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Περύληψη 
 

Με ηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ην ζέκα ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζηνλ θνηηεηηθό 

πιεζπζκό θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ 

πιαγηαξηζκό, νη απόςεηο ηνπο γηα ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζε απηόλ, θαζώο θαη ε 

δηάδνζή ηνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από πξνπηπρηαθνύο θαη 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΠΣΓΔ) θαη Νεπηαγσγώλ (ΠΣΝ) ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ, θαζώο, επίζεο, θαη ηηο δηαηξηβέο ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΜΠ) ηνπ ΠΣΓΔ. ην πιαίζην απηό πηνζεηήζεθε 

πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αμηνπνηώληαο εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιόγην 

γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ, αληηιήςεσλ θαη απόςεσλ ησλ πξνπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ γηα ηηο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ, ζπλεληεύμεηο κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ 

ΜΠ, ελώ, παξάιιεια, έγηλε έιεγρνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ γηα ηνλ 

πιαγηαξηζκό κε ην ινγηζκηθό Turnitin. Γηαπηζηώζεθε πσο νη θνηηεηέο ηείλνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ σο ζνβαξέο θαη σο εθ ηνύηνπ λα 

γλσξίδνπλ γηα ηνλ αληηδενληνινγηθό ηνπο ραξαθηήξα. πγρξόλσο, εληνπίζηεθε 

πιαγηαξηζκόο ζε νξηζκέλεο εξγαζίεο θαη κάιηζηα κε πνηθίιεο κνξθέο, ελώ, 

παξάιιεια, νη θνηηεηέο βξέζεθε λα ζπκθσλνύλ σο πξνο ηηο βαζηθέο αηηίεο ηνπ. 

Σέινο, βξέζεθε πσο ηα θνξίηζηα θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ 

ππεξείραλ ζηελ απνδηδόκελε ζνβαξόηεηα ζε θάπνηεο πξαθηηθέο πιαγηαξηζκνύ ζε 

ζρέζε κε ηα αγόξηα θαη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ησλ κηθξόηεξσλ εηώλ, ελώ εληνπίζηεθαλ 

θαη δηαηκεκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ.  
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Abstract 
 

The present study aims at examining plagiarism in students. In particular, we tested 

students’ knowledge and perceptions about plagiarism, their views as to the causes 

that lead to it as well as their tendency to engage in it. The sample consisted of 

undergraduate and postgraduate students of Departments of Primary School 

Education (PTDE) and Preschool Education (PTN) of School of Education in 

University of Ioannina. Postgraduate dissertations were also assessed. A variance of 

research methods was followed, making use of both a specially designed 

questionnaire that examines undergraduate students’ views, knowledge and 

perceptions about causes of plagiarism and interviews from postgraduate students 

who had completed the Master program. Also, postgraduate dissertations were tested 

for plagiarism, using the Turnitin software. The findings revealed that students tend to 

concept plagiarism as a severe course of action and therefore be aware of its dishonest 

nature. Moreover, many forms of plagiarism were found in a number of dissertations, 

while students seemed to agree about the main causes of plagiarism. Finally, females, 

junior and senior students are found to perceive some forms of plagiarism as more 

severe in relation to men, freshmen and sophomore students. The Department, also, 

functioned as a differential factor for knowledge and perceptions of students.  
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Πρόλογοσ 
 

Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ πιαγηαξηζκνύ σο αληηθεηκέλνπ ηεο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο έγηλε σο απόξξνηα από ηε κία πξνζσπηθώλ βησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδώλ κνπ θαη από ηελ άιιε ηεο απνπζίαο ελαζρόιεζεο κε απηήλ ηελ ζεκαηηθή 

ζηελ Διιάδα. 

 Χο πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο βξέζεθα αληηκέησπνο κε πνηθίιεο δπζθνιίεο ζηελ 

εθπόλεζε εξγαζηώλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ νη νπνίεο κνπ δεκηνύξγεζαλ 

πξνβιεκαηηζκό  γηα ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπο. Αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο ήηαλ ζθέςεηο γηα ην εάλ ζα έπξεπε λα θξαηήζσ ζεκεηώζεηο γηα ηηο 

πεγέο πιεξνθόξεζήο κνπ, πνηα ζηνηρεία ρξεηάδνληαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη 

βεβαίσο εάλ ε ιίγε… αληηγξαθή κπνξεί λα γίλεη θαλεξή από ηνλ θαζεγεηή. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε πξώηε εξγαζία πνπ ρξεηάζηεθε λα γξάςσ 

ζην α εμάκελν ησλ ζπνπδώλ κνπ ρσξίο λα έρνπκε ελεκεξσζεί γηα ηνλ ηξόπν 

ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ. Απηή ε πξώηε πξνζπάζεηα 

θαηέιεμε ζηελ αληηγξαθή, επηθόιιεζε θαη ηνλ ζπλδπαζκό απνζπαζκάησλ από 

δηάθνξεο- δηαδηθηπαθέο- θπξίσο πεγέο θαη ζην ηέινο ηελ αιιαγή νξηζκέλσλ ιέμεσλ ή 

θξάζεσλ γηα λα κελ είλαη ηόζν έθδειε ε αληηγξαθή.  

 Με ην πέξαο ησλ εηώλ, όκσο, έρνληαο ελεκεξσζεί γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ άξρηζαλ απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί 

ζηαδηαθά λα δηαιύνληαη κε ηηο πνιιαπιέο, παξάιιεια, εκπεηξίεο από ηηο εξγαζίεο θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ησλ θαζεγεηώλ λα ζπκβάιινπλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε. Μέρξη ηειηθά λα θηάζσ ζην ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδώλ έρνληαο εθ 

λένπ λα εηνηκάζσ κία αθόκε εξγαζία, γηα ηνλ ίδην θαζεγεηή ζηνλ νπνίν παξέδσζα ην 

πξώην πξντόλ ζπλδπαζκνύ αληηγξακκέλσλ ηκεκάησλ, αλ θαη απηήλ ηελ θνξά ήμεξα 

πώο λα ην θάλσ κε ηνλ ζσζηό πηα ηξόπν. 

 Παξάιιεια, νη ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ γηα 

δεηήκαηα αθαδεκατθήο δενληνινγίαο κνπ θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ λα κειεηήζσ 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο, όπσο ην ζέκα ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Η κειέηε κε νδήγεζε ζηε 

δηαπίζησζε πσο παξά ηελ κεγάιε θαη ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε μέλσλ εξεπλεηώλ κε 

απηή ηε ζεκαηηθή, ζηελ Διιάδα απνπζηάδεη ε έξεπλα ζε απηό ην πεδίν. Χο εθ ηνύηνπ 
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ε ελαζρόιεζε κε ηνλ πιαγηαξηζκό απνηέιεζε έλα θίλεηξν γηα λα δεκηνπξγεζεί θάηη 

λέν θαη πξσηόηππν. 

 ε όιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα κειέηεο θαη ζρεδηαζκνύ ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά θάπνηα πξόζσπα από ηνλ ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνλ θηιηθό 

πεξίγπξν θαη βεβαίσο ηελ νηθνγέλεηά κνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξσ λα θέξσ εηο 

πέξαο απηό ην δύζθνιν έξγν. ην πιαίζην απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο θ.Α.Δκβαισηή γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ 

έδεημε αλαζέηνληαο κνπ απηό ην επαίζζεην αληηθείκελν πξνο δηεξεύλεζε, θαζώο, 

επίζεο, γηα ηα επνηθνδνκεηηθά ζρόιηα πνπ βνήζεζαλ ζην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο θαη 

ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. 

Α.Γεκνιηνύ, θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεπθσζίαο, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπάζεηά κνπ παξέρνληαο κνπ πιεξνθνξίεο 

θαη ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ζέκα ηελ επηξξνή ησλ πνιηηηθώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε (IPPHEAE). Βεβαίσο, ζε όιε απηήλ ηελ πνξεία κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ θηιηθά πξόζσπα, παξέρνληάο κνπ θνπξάγην θαη ελζάξξπλζε γηα 

λα κπνξέζσ έηζη λα θέξσ εηο πέξαο ηελ εξγαζία. Έηζη, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

Βαζηιηθή, ηελ Νεθέιε θαη ηνλ Μηράιε γηα όια όζα κνπ πξόζθεξαλ απηό ην 

δηάζηεκα. Σέινο, ηίπνηα από όια απηά δε ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ εάλ νη γνλείο κνπ 

δελ κε ππνζηήξηδαλ ζηελ επηινγή κνπ λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο πξνζθέξνληαο κνπ 

ό,ηη κπνξνύζαλ πξνθεηκέλνπ λα αθoζησζώ ζε απηήλ. Γη’ απηό ην ιόγν ηνπο 

επραξηζηώ ζεξκά θαη ηνπο αθηεξώλσ ηελ παξνύζα εξγαζία.  
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Ειςαγωγό 
 

Σν θαηλόκελν ηνπ πιαγηαξηζκνύ δελ απνηειεί θάηη λέν, αιιά εκθαλίδεηαη καδί κε ηελ 

ζπγγξαθή, κε απνθνξύθσκα ηελ έιεπζε ηνπ Σύπνπ πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή θαη θπθινθνξία πνιιώλ βηβιίσλ, δειαδή πεξηζζόηεξνπ δηαζέζηκνπ πξνο 

αληηγξαθή πιηθνύ (Park, 2003).  

Ο πιαγηαξηζκόο σο πξαθηηθή απνηειεί κηα αξραία ζπλήζεηα, σζηόζν ε 

απόδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ όξνπ ζηελ έλλνηα δελ είλαη ηόζν παιηά (Bailey, 2011). Ο 

όξνο πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ 1
ν
 αηώλα κ.Υ. από έλαλ Ρσκαίν πνηεηή ν νπνίνο 

δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ιαηηληθό 

όξν “plagiarius”, όξνο πνπ παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα απνδώζεη ηελ 

απαγσγή ζθιάβνπ ή ηελ απαγσγή ελόο ειεύζεξνπ αλζξώπνπ γηα λα γίλεη ζθιάβνο 

(Bailey, 2011).  Ο όξνο απηόο, έπεηηα, εκθαλίζηεθε ζηελ αγγιηθή γιώζζα ζηα ηέιε 

ηνπ 16
νπ

 αηώλα από ηνλ Ben Jonson γηα λα πεξηγξάςεη θάπνηνλ πνπ αληέγξαςε, ελώ 

πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηώλα πξσηνεκθαλίζηεθε ζε ιεμηθό (Bailey, 2011).  Χο 

θαη ηνλ 17
ν
 αηώλα ε αληηγξαθή πιηθνύ ήηαλ θάηη ζπλεζηζκέλν ζηνπο θόιπνπο ησλ 

ζπγγξαθέσλ (Park, 2003). Παξ’ όια απηά, ε ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο 

μεθίλεζε από ηνλ Γηαθσηηζκό, θαζώο ηόηε δόζεθε έκθαζε ζε δεηήκαηα πξσηνηππίαο 

(Bailey, 2011), ελώ, παξάιιεια, ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηώλα ν πιαγηαξηζκόο νξίζηεθε 

ζαθώο από ηε λνκνζεζία γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη ε ζηάζε ησλ αλζξώπσλ 

έλαληη ηέηνησλ πξαθηηθώλ δηαθνξνπνηήζεθε απνδίδνληαο πιένλ εζηθέο δηαζηάζεηο ζε 

απηέο (Goldgar, 2001, όπ.αλαθ. ζην Park, 2003).  

Έθηνηε, εκθαλίζηεθαλ πνιιέο πεξηπηώζεηο δεκνθηιώλ αλζξώπσλ πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ, όπσο ζπγγξαθέσλ, ζπλζεηώλ, 

επηζηεκόλσλ, θηινζόθσλ, θ.α. (Park, 2003). Παξάιιεια, ζην  Σύπν αθηεξώζεθαλ 

δεκνζηεύκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ πιαγηαξηζκνύ (Καθαληάξεο, 2012), ελώ ε 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα απηό ζηνπο θόιπνπο ηεο 

εζηηάδνληαο ζην θνηηεηηθό πιεζπζκό (Ashworth, Bannister, Thorne, & Students on 

the Qualitative Research Methods Course Unit, 1997; Hayes & Introna, 2005; 

McCabe, 1992; Oran, Can, Senol, & Hadimli, 2015).  

Παξ’ όια απηά, αλαηξέρνληαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ google scholar 

θαη ζην αξρείν δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ηεο Διιάδαο, δηαπηζηώλεηαη πσο δελ ππάξρεη 
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ηδηαίηεξε ελαζρόιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηελ Διιάδα πιελ νξηζκέλσλ 

εμαηξέζεσλ. Αλάκεζα ζε απηέο είλαη ην βηβιίν ησλ Κπξίδε & Υξνλνπνύινπ (2008) 

ζην νπνίν αθηεξώλνληαη θάπνηεο ελόηεηεο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό ζε κνξθή 

αλαζθόπεζεο ηεο μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο, ην βηβιίν ηεο Benincasa (2013) ην 

νπνίν απνηειεί έξεπλα γηα ηελ αληηγξαθή ησλ θνηηεηώλ ζηηο εμεηάζεηο θαη ε δηαηξηβή 

ηεο Αβξακίδνπ (2014) κε αληηθείκελν κειέηεο ηνλ πιαγηαξηζκό ζηνπο θνηηεηέο. Χο 

εθ ηνύηνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ελαζρόιεζε κε απηό ην ζέκα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ηη ζπκβαίλεη ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο.  

ην πιαίζην απηό κε ηελ παξνύζα κειέηε πξνζδνθάηαη λα θαιπθζεί ην 

εξεπλεηηθό θελό ην νπνίν ππάξρεη ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ζηνπο θνηηεηέο. ηόρνη ηνπ πνλήκαηνο απνηεινύλ ε δηεξεύλεζε ησλ 

γλώζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ αλαθνξηθά κε ηνλ πιαγηαξηζκό, ε δηάδνζε ησλ πξαθηηθώλ 

πιαγηαξηζκνύ, θαζώο, επίζεο, θαη νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηηο αηηίεο πνπ 

νδεγνύλ θάπνηνλ ζε απηόλ. 

Η εξγαζία νξγαλώλεηαη ζε ελόηεηεο θαη ππνελόηεηεο γηα ηελ θαιύηεξε 

παξνπζίαζή ηεο. ην ζεσξεηηθό ηκήκα ηεο, ζηηο δύν πξώηεο ελόηεηεο 

παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ησλ ελλνηώλ ηεο έξεπλαο, θαζώο θαη νη κνξθέο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ (ελόηεηεο 1, 2). ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε αλαζθόπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηηο γλώζεηο, ηελ αλαγλώξηζε, ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ έλαληη ηνπ πιαγηαξηζκνύ (ελόηεηεο 3, 4, 5, 6). Μεηά 

από απηέο, αθνινπζνύλ νη ελόηεηεο (7, 8, 9) πνπ αθνξνύλ ηε δηάδνζε ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ζηνλ θνηηεηηθό πιεζπζκό, ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζε απηόλ, θαζώο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ινγηζκηθά αλίρλεπζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ.  

ην πξαθηηθό ηκήκα ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη κηα ελόηεηα γηα ηελ 

κεζνδνινγία ηεο παξνύζαο έξεπλαο (ελόηεηα 10) θαη έπεηηα ηα απνηειέζκαηα 

(ελόηεηα 11) θαη ε ζπδήηεζε (ελόηεηα 12). Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο (ελόηεηα 13), ηα ζπκπεξάζκαηα (ελόηεηα 14) θαη ηηο 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο (ελόηεηα 15).  
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Ελλνηνινγηθνί Οξηζκνί 

 

Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο δηαπηζηώλεηαη πσο νη εξεπλεηέο νη νπνίνη 

αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηνπ πιαγηαξηζκνύ παξείραλ πνηθίινπο νξηζκνύο γηα ηηο 

ζρεηηθέο έλλνηεο. ηελ παξνύζα ελόηεηα παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ελλνηώλ πνπ 

απαληώληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζπληζηνύλ δνκηθέο έλλνηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνύ ζρεδίνπ, όπσο ηνπ πιαγηαξηζκνύ (plagiarism), ηεο εμαπάηεζεο 

(cheating), ηνπ αθαδεκατθνύ παξαπηώκαηνο (academic misconduct), ηεο 

αθαδεκατθήο εληηκόηεηαο (academic integrity) θαη αλεληηκόηεηαο (academic 

dishonesty) (βι. εηθόλα 1). 

Ο πιαγηαξηζκόο (plagiarism) νξίδεηαη σο ε ρξήζε ή ν δαλεηζκόο ησλ 

ιέμεσλ, ησλ ηδεώλ, ηνπ έξγνπ ή ησλ ζρεδίσλ ελόο αηόκνπ ρσξίο ζρεηηθή παξαπνκπή
1
 

ζηελ πεγή ηνπο (Ehrich, Howard, Mu, & Bokosmaty, 2014; Handa & Power, 2005; 

Hayes & Introna, 2005) θαη ε παξνπζίαζή απηώλ σο πξνζσπηθώλ δεκηνπξγεκάησλ 

(Deckert, 1993; Howard, 1995; Joy, Cosma, Sinclair, & Yau, 2009; Park, 2004; Wan, 

Nordin, Halib, & Ghazali, 2011). Αλαθεξόκελνη ζηνλ πιαγηαξηζκό νη Κπξίδεο & 

Υξνλνπνύινπ (2008:151) θάλνπλ ιόγν γηα «ππεμαίξεζε ησλ ηδεώλ θαη ηνπ ιόγνπ ησλ 

άιισλ», θαζώο θαη γηα ζπκπεξηθνξά πνπ παξαβηάδεη ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο (βι. 

ζει. 145). ηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

θάπνηνπ λα πηζησζεί έξγν ηξίηνπ ζαλ λα ήηαλ δεκηνπξγόο ηνπ (taking credit) (Koul, 

Clariana, Jitgarun, & Songsriwittaya, 2009). Η έλλνηα αθνξά εθνύζηεο ή αθνύζηεο 

ελέξγεηεο νηθεηνπνίεζεο δεκνζηεπκέλνπ ή κε πιηθνύ (Logue, 2004) θαη ζεσξείηαη 

κνξθή εμαπάηεζεο (cheating) θαη θινπήο (theft) (Koul et al., 2009). Ο πιαγηαξηζκόο 

(Gullifer & Tyson, 2010; Wheeler, 2014) θαη ε εμαπάηεζε (cheating) ηνπνζεηνύληαη 

ζηελ αθαδεκατθή αλεληηκόηεηα (academic dishonesty) (Leonard, Schwieder, Buhler, 

Bennett, & Royster, 2014; Lin & Wen, 2007) θαη ζεσξνύληαη αθαδεκατθό 

παξάπησκα  (academic misconduct) (Schrimsher, Northrup, & Alverson, 2011:16). 

Χο εμαπάηεζε (cheating) νξίδεηαη ε παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί γηα κηα εξγαζία ή ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά (behavior) ηνπ 

δεκηνπξγνύ (Sheard, Markham, & Dick, 2003) θαη αθνξά (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

                                                           
1
 Χο παξαπνκπή αλαθέξνληαη νη θάζε ηύπνπ ζεκεηώζεηο- ππνζεκεηώζεηο (footnotes), ζεκεηώζεηο ζην 

ηέινο θεηκέλνπ (endnotes), ζεκεηώζεηο εληόο παξέλζεζεο (parenthetical notes)- πνπ αμηνπνηνύληαη γηα 

λα δεισζεί ε πεγή θάπνηαο πιεξνθνξίαο (Howard, 1995).  
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αθαδεκατθώλ εξγαζηώλ) δόιηεο ελέξγεηεο απόθηεζεο αθαδεκατθήο αλαγλώξηζεο 

(academic credit) (Joy et al., 2009). ύκθσλα κε ηνπο Gragam, Monday, O' Brien & 

Stephen (1994, όπ.αλαθ. ζην Walker, 1998: 90-91) ε εμαπάηεζε πεξηιακβάλεη 

ζπκπεξηθνξέο, όπσο «ε αληηγξαθή από ζπκκαζεηή ζηηο εμεηάζεηο, ε ρξήζε αζέκηησλ 

ζεκεηώζεσλ (illicit notes) ή ζθνλαθίσλ (cribs) ζηηο εμεηάζεηο, ε ιήςε απαληήζεσλ κε 

ζύλζεκα ζε ηεζη (by signal in a test), ε αληηγξαθή εξγαζίαο (paper) ή ε ζπγγξαθή ηεο 

[εξγαζίαο] γηα άιιν καζεηή».  

Χο αθαδεκατθό παξάπησκα (academic misconduct) νξίδνληαη νη θάζε 

είδνπο ελέξγεηεο αλεληηκόηεηαο ζε αθαδεκατθό ζέκα, όπσο ε εμαπάηεζε θαη ν 

πιαγηαξηζκόο (Schrimsher et al., 2011). Οη Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ (2008) θάλνπλ 

ιόγν γηα θαθή επηζηεκνληθή πξαθηηθή ή επηζηεκνληθό παξάπησκα (scientific 

misconduct) αλαθεξόκελνη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επηζηήκνλα πνπ παξαβηάδεη ηελ 

αθαδεκατθή δενληνινγία. πλερίδνπλ ππνζηεξίδνληαο πσο ην παξάπησκα ζρεηίδεηαη 

κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί θάπνηνο γηα ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην παλεπηζηήκην, ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηε δεκνζίεπζε εξεπλεηηθώλ πνξηζκάησλ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξαθηηθώλ είλαη ε θαηαζθεπή εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, ν 

πιαγηαξηζκόο, ε παξαβίαζε ησλ αξρώλ δενληνινγίαο εηο βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

ζπλππεπζπλόηεηα
2
 θαη ε θαηαζηξνθή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηξίηνπ (Κπξίδεο & 

Υξνλνπνύινπ, 2008).  

Παξάιιεια, ε αθαδεκατθή αθεξαηόηεηα ή αθαδεκατθή εληηκόηεηα 

(academic integrity) (Benincasa, 2013) νξίδεηαη σο «ε εληηκόηεηα (honesty) ζε όια 

ηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο ζην αθαδεκατθό πεξηβάιινλ δεηήκαηα» (Turner & 

Beemsterboer, 2003:1122). Σν πεξηβάιινλ απηό αθνξά ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

δεμηνηήησλ, γλώζεο θαη αμηώλ θαζώο θαη ηελ αλαθάιπςε θαη δηάρπζε λέαο γλώζεο 

(Turner & Beemsterboer, 2003).  

Σέινο, ε αθαδεκατθή αλεληηκόηεηα (academic dishonesty) νξίδεηαη σο «ε 

ιήςε ή παξνρή κε επηηξεπόκελεο βνήζεηαο (unauthorized help) ζε αθαδεκατθό ζέκα, 

ή ε ιήςε αλαγλώξηζεο γηα έξγν ζην νπνίν έρεη εληνπηζηεί πιαγηαξηζκόο (Storch & 

Storch, 2002, όπ.αλαθ. ζην Oran, 2015:2). πγρξόλσο, νξίδεηαη σο «θάζε 

ζπκπεξηθνξά, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία [ηνπ θνηηεηή], πνπ παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο 

                                                           
2
 Πξόθεηηαη γηα πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηνο είηε ζπκκεηείρε είηε γλώξηδε πεξηπηώζεηο θαθώλ 

επηζηεκνληθώλ πξαθηηθώλ θαη δελ αληέδξαζε (Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ, 2008).  
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δηθαηνζύλεο, ώζηε [ν θνηηεηήο] λα επηηύρεη ην ζηόρν ηεο απόθηεζεο κεγαιύηεξνπ 

βαζκνύ ή θάπνην ζπγθεθξηκέλν δηαπηζηεπηήξην, γηα παξάδεηγκα, εμαπάηεζε ζε ηεζη, 

αληηγξαθή εξγαζηώλ θαη πιαγηαξηζκόο» (Lin & Wen, 2007:89).  

ύκθσλα κε ηνπο McCabe & Trevino (1993) ζηελ αθαδεκατθά αλεληηκόηεηα 

απαληώληαη ελέξγεηεο όπσο ε ρξήζε ζθνλαθίσλ (crib notes) ζηηο εμεηάζεηο, ε 

αληηγξαθή από ζπκθνηηεηή ζε εμέηαζε, ε παξνρή βνήζεηαο ζε θάπνηνλ γηα λα 

εμαπαηήζεη ζε γξαπηή δνθηκαζία θαζώο, επίζεο, θαη ε άδηθε γλσζηνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ελόο ηεζη πξηλ απηό δνζεί. πγρξόλσο, ππνζηεξίδνπλ πσο εδώ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε αληηγξαθή θαη παξνπζίαζε πιηθνύ ηξίηνπ σο πξνζσπηθήο 

δεκηνπξγίαο, ε επηλόεζε θαη ε παξαπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε παξάδνζε εξγαζίαο 

ηξίηνπ, ε ιήςε κε επηηξεπόκελεο βνήζεηαο ζε εξγαζία, θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία ζε 

αηνκηθή εξγαζία.  

 

Εικόνα 1:Απεικόνιςθ τθσ ςχζςθσ πλαγιαριςμοφ, εξαπάτθςθσ, ακαδθμαϊκοφ παραπτϊματοσ και ακαδθμαϊκισ 
ανεντιμότθτασ. 
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Μνξθέο πιαγηαξηζκνύ 

 

Η ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ κνξθώλ ηνπ πιαγηαξηζκνύ πνπ απαληώληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία αλαδεηθλύεη σο θξηηήξηα, βάζεη ησλ νπνίσλ νη εξεπλεηέο πξόηεηλαλ ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ηεο έλλνηαο, ηελ πξόζεζε ηνπ αηόκνπ, ηελ πεγή θαη ην 

αληηθείκελν ηνπ πιαγηαξηζκνύ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο επηδίδεηαη 

ζε απηόλ (βι. εηθόλα 2). 

Η πξόζεζε ηνπ αηόκνπ δηαθξίλεη ηνλ πιαγηαξηζκό ζε δύν κνξθέο, ηνλ 

εθνύζην θαη ηνλ αθνύζην πιαγηαξηζκό (Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ, 2008). Ο εθνύζηνο 

πιαγηαξηζκόο (prototypical/intentional plagiarism) αθνξά ηηο ζθόπηκεο ελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ σο απώηεξν ζηόρν ηελ εμαπάηεζε όπσο ε απνπζία παξαπνκπήο ζε πεγή (Baird 

& Dooey, 2014; Flowerdew & Li, 2007; Howard, 1995; Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ, 

2008; Pecorari, 2003; Walker, 1998). Αληηζέησο, ν αθνύζηνο πιαγηαξηζκόο 

(unwitting/unintentional plagiarism) αθνξά ελέξγεηεο νη νπνίεο γίλνληαη ρσξίο 

πξόζεζε εμαπάηεζεο (Gilmore, Strickland, Timmmerman, Maher, & Feldon, 2010; 

McGowan, 2005; Schrimsher et al., 2011) θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε γλώζεο γηα 

ζέκαηα όπσο ε παξαπνκπή θαη ε παξάθξαζε (Gilmore et al., 2010), κε ηελ άγλνηα 

ηνπ ιαλζαζκέλνπ ηξόπνπ ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηώλ (Flowerdew & Li, 2007; 

Schrimsher et al., 2011), ή ησλ θαλόλσλ βηβιηνγξάθεζεο (Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ, 

2008). 

 Έλα άιιν θξηηήξην δηάθξηζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ είλαη ε πεγή ηνπ πιηθνύ. ην 

πιαίζην απηό απαληάηαη ν πιαγηαξηζκόο από δεκνζηεπκέλε ή κε πεγή, έληππε ή 

ςεθηαθή (Howard, 1995), από ζεκεηώζεηο, άξζξα, βηβιία ή εξγαζίεο (Selwyn, 2008), 

κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, ή από θάπνηα παξνπζίαζε (Logue, 2004). 

Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ νδήγεζε ζηνλ ιεγόκελν δηαδηθηπαθό πιαγηαξηζκό 

(internet/online plagiarism) (Scanlon & Neumann, 2002) θαη ηε δηαδηθηπαθή 

εμαπάηεζε (cyber-cheating) (Selwyn, 2008). ην πιαίζην απηό νη ηζηνζειίδεο νη 

νπνίεο παξέρνπλ εξγαζίεο αληί ρξεκάησλ ή άιιεο εξγαζίαο (paper mills) κπνξεί λα 

απνηεινύλ πεγή πιαγηαξηζκνύ (Hayes & Introna, 2005; Park, 2004). πγρξόλσο, ηα 

ςεθηαθά κέζα νδήγεζαλ ζηελ ςεθηαθή εμαπάηεζε (digital cheating), όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ αληηγξαθή κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ, θ.α. (Stephens, Young, & Calabrese, 2007).  
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Χο επηκέξνπο θξηηήξην δηάθξηζεο ηεο έλλνηαο ζεσξείηαη ην αληηθείκελν ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ. ην πιαίζην απηό απαληάηαη ν πιαγηαξηζκόο ιέμεσλ, πξόηαζεο, 

ζρεδίσλ, ηδεώλ ή νιόθιεξνπ έξγνπ (Ehrich et al., 2014). πγρξόλσο, ζεκεηώλεηαη ν 

πιαγηαξηζκόο απνζπαζκάησλ (Howard, 1995), ηεο γιώζζαο (language) κηαο πεγήο 

(Pecorari, 2003), ηεο δνκήο ελόο επηρεηξήκαηνο (Martin, 1994) ή ηεο νξγάλσζεο ησλ 

πεγώλ  πνπ εληνπίδνληαη ζε δεκνζίεπζε (plagiarism of the form of a source) 

(Zafarghandi, Khoshroo, & Barkat, 2012). Αληηθείκελν πιαγηαξηζκνύ, επηπξόζζεηα, 

δύλαηαη λα είλαη  ηα ζρόιηα, ηα δεδνκέλα (data), ην  ζρέδην δηεπαθήο (interface 

designs) (Cosma & Joy, 2008) θαη ν θώδηθαο (source code plagiarism) πνπ αθνξνύλ 

εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο (Joy, Cosma, Yau, & 

Sinclair, 2011), θαζώο θαη ην ινγηζκηθό (software plagiarism) (Chuda, Navrat, 

Kovacova, & Humay, 2012). Σέινο, εληνπίδεηαη ν πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελώλ πεγώλ 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ρσξίο λα αλαδεηεζνύλ ή λα παξαπεκθζεί ε πεγή ζηελ 

νπνία εληνπίζηεθαλ (plagiarism of secondary sources) (Zafarghandi et al., 2012). 

  Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί λα επηδνζεί ζε 

πιαγηαξηζκό, ε βηβιηνγξαθία βξίζεη κε δηάθνξεο ελέξγεηεο, όπσο ε αληηγξαθή 

(copying), ε αλεπαξθήο παξάθξαζε (inadequate paraphrasing), ε ζπξξαθή 

(patchwriting), ν απηνπιαγηαξηζκόο (self- plagiarism), ε ιήςε βνήζεηαο, θ.α.   

 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πιαγηαξηζκόο εθδειώλεηαη κέζσ ηεο 

αληηγξαθήο, ν θνηηεηήο ρξεζηκνπνηεί ην πιηθό ρσξίο παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ 

παξνπζηάδνληάο ην, έηζη, σο πξνζσπηθή δεκηνπξγία (Handa & Power, 2005; Hayes & 

Introna, 2005; Pecorari, 2003; Wan et al., 2011) ελ αγλνία (purloing) ή ελ γλώζεη ηνπ 

ζπγγξαθέα ηνπ (other plagiarism) (Walker, 1998). Παξάιιεια, ελδέρεηαη θάπνηνο λα 

κεηαθξάζεη ην πιηθό ζε άιιε γιώζζα θαη λα ην αμηνπνηήζεη ρσξίο παξαπνκπή (Bilic-

Zulle, Azman, Frkovic, & Petrovecki, 2008). Αθόκε, ε αληηγξαθή κπνξεί λα είλαη 

απηνιεμεί θαη, εθηόο ηεο παξαπνκπήο, λα απνπζηάδνπλ ηα εηζαγσγηθά ή λα κελ είλαη 

ηξνπνπνηεκέλε ε εζνρή ηνπ θεηκέλνπ, ζηνηρεία πνπ δειώλνπλ ην αληηγξακκέλν πιηθό  

(Howard, 1995). Ο απηνιεμεί πιαγηαξηζκόο ραξαθηεξίζηεθε σο «direct plagiarism» 

(Klausman, 1999), «verbatim copying» (Walker, 1998), «word-to-word plagiarism» 

(Bilic-Zulle et al., 2008) θαη «blatant plagiarism» (Hu & Lei, 2012). 

 Μηα άιιε κνξθή ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλεπαξθή παξάθξαζε 

(Ehrich et al., 2014). Χο παξάθξαζε νξίδεηαη ε κειέηε, θαηαλόεζε θαη 
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επαλαδηαηύπσζε ελόο θεηκέλνπ κε άιιεο ιέμεηο ρσξίο, όκσο, λα αιιάδεη ην λόεκά 

ηνπ, ελώ παξάιιεια παξαπέκπεηαη ε πεγή ηνπ (Breen & Maassen, 2005; Goh, 2013; 

Roig, 2001). Πηζαλέο ελέξγεηεο πνπ απαληώληαη εδώ είλαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή από 

θείκελν κε παξαπνκπή αιιά παξνπζίαζή ηνπ σο παξαθξαζκέλν (sham paraphrasing) 

(Walker, 1998), ε παξάθξαζε ρσξίο παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ πιηθνύ (illicit 

paraphrasing, subtle paraphrasing) (Hu & Lei, 2012; Park, 2004; Walker, 1998), 

θαζώο θαη ε αιιαγή κόλν κεξηθώλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ από ην πιηθό πνπ αμηνπνηείηαη 

(π.ρ. αληηθαηάζηαζε κε ζπλώλπκα) ρσξίο λα παξέρεηαη παξαπνκπή (cherry-pick) 

(Patrick, 2014) θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζαλ παξαθξαζκέλν (paraphrasing plagiarism) 

(Ehrich et al., 2014; Zafarghandi et al., 2012)  

 ύκθσλα κε ηελ Howard (1995) κηα αθόκε κνξθή ηνπ πιαγηαξηζκνύ είλαη ε 

ζπξξαθή (patchwriting), δειαδή ε ρξήζε απνζπαζκάησλ από δηάθνξεο πεγέο κε 

κηθξέο αιιαγέο θαη ε έλσζή ηνπο (Klausman, 1999) γλσζηή, επίζεο, θαη σο αλάκεημε 

(remix) (Patrick, 2014). Η Howard (1995) ππνζηεξίδεη πσο ε ζπξξαθή ζπληζηά 

πιαγηαξηζκό αλεμάξηεηα από ην εάλ παξέρεηαη παξαπνκπή ζηηο πεγέο πνπ 

αμηνπνηνύληαη. Παξ’ όια απηά, θξίλεη πσο δε ζπληζηά πάληα αθαδεκατθά αλέληηκε 

ελέξγεηα δηόηη κπνξεί λα αμηνπνηείηαη ιόγσ έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε ην ζέκα κε ην 

νπνίν θαηαπηάλεηαη θάπνηνο. Ιζρπξίδεηαη, δειαδή, πσο είλαη έλα κεηαβαηηθό ζηάδην 

κέζσ ηνπ νπνίνπ θάπνηνο γλσξίδεη ην άγλσζην πιηθό. Χζηόζν, ην ζηάδην απηό δε 

γίλεηαη απνδεθηό ζηελ ηειηθή θάζε ηεο ζπγγξαθήο. Παξόκνηα κε ηε ζπξξαθή κνξθή 

πιαγηαξηζκνύ είλαη ην κσζατθό (mosaic) 

(http://go.turnitin.com/webmail/45292/496287523/db3152153d9dcddf1955b9bbb796

e361), ην νπνίν αθνξά ηελ παξνρή ζσζηώλ παξαπνκπώλ ζε ό,ηη αμηνπνηείηαη, 

σζηόζν, παξνπζηάδνληαη ειάρηζηεο πξνζσπηθέο ζθέςεηο από ηνλ ζπγγξαθέα (Patrick, 

2014).  

Ο απηνπιαγηαξηζκόο απνηειεί κία άιιε κνξθή ηνπ πιαγηαξηζκνύ πνπ 

δηαθέξεη από ηηο ππόινηπεο κνξθέο σο πξνο ηελ πεγή ηνπ. Ο απηνπιαγηαξηζκόο είλαη 

ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηκήκαηνο κηαο πξνεγνπκέλσο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίαο ζε 

έλα λέν έξγν ηνπ ίδηνπ πξνζώπνπ ρσξίο αλαθνξά ηεο πξνέιεπζήο ηνπ ζε απηό 

(Cosma & Joy, 2008; Ehrich et al., 2014). Η ελέξγεηα απηή ζεσξείηαη αθαηάιιειε 

επαλάιεςε θεηκέλνπ όηαλ ραξαθηεξίδεηαη από πξόζεζε εμαπάηεζεο, 

παξνπζηάδνληαο δύν ίδηα θείκελα σο πξσηόηππα θαη δηαθνξεηηθά (Bretag & Mahmud, 

2009). Δλέξγεηεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο απηνπιαγηαξηζκόο είλαη ε δεκνζίεπζε 
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αλαζεσξεκέλεο έθδνζεο κηαο ήδε δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ρσξίο παξαπνκπή ηεο κίαο 

ζηελ άιιε, ε παξνπζίαζε έξεπλαο ζε ζπλέδξην θαη ε δεκνζίεπζε ηεο ίδηαο ζε 

πεξηνδηθό ρσξίο αλαθνξά ζην ζπλέδξην (Bretag & Mahmud, 2009) θαη ε ππνβνιή 

(duplication, recycling) ηεο ίδηαο εξγαζίαο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο καζήκαηα (Park, 

2004; Walker, 1998). Αθόκε, ζηνλ απηνπιαγηαξηζκό ζπκπεξηιακβάλνληαη ν 

δηαρσξηζκόο εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ (salami slicing) θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο ζε 

δηαθξηηά άξζξα δηόηη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ηνπο είλαη θνηλέο (Scanlon, 2007) ή ν 

δηαρσξηζκόο κηαο εξγαζίαο ζε ηκήκαηα (Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ, 2008), ε «εμ 

νινθιήξνπ επαλαδεκνζίεπζε ή δηπινδεκνζίεπζε» (Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ, 2008: 

165), θαζώο θαη ε «ρξεζηκνπνίεζε ηκήκαηνο θεηκέλνπ ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο 

δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο» (Κπξίδεο & Υξνλνπνύινπ, 2008: 165).  

 Μηα άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ είλαη απηή πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηε ιήςε βνήζεηαο από θάπνηνλ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ελέξγεηεο 

όπσο ε ζπλέξγεηα (collusion), δειαδή ε νκαδηθή ζπγγξαθή εξγαζίαο θαη ε 

παξνπζίαζή ηεο σο πξνζσπηθό έξγν, ε παξνρή εξγαζίαο ζε θάπνηνλ θαη ε ρξήζε 

εξγαζίαο άιινπ αλεμάξηεηα από ηε ζπγθαηάζεζε ή γλώζε ηνπ γηα ηελ ελέξγεηα απηή 

(Park, 2004). Δπίζεο, ζε απηήλ ηελ κνξθή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλάζεζε ηεο 

ζπγγξαθήο κηαο εξγαζίαο (plagiarism of authorship, blunt plagiarism, ghost writing) 

(Martin, 1994; Park, 2004; Selwyn, 2008; Walker, 1998), ε αληαιιαγή ηκεκάησλ 

εξγαζίαο κεηαμύ θνηηεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή νκάδα (Cosma & Joy, 2008) 

θαη ε αγνξά ή ν δαλεηζκόο εξγαζίαο (Howard, 1995). 

 Η ρξήζε ηεο παξαπνκπήο απνηειεί έλα αθόκε θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ 

δηαθξίλνληαη θάπνηνη ηύπνη ηνπ πιαγηαξηζκνύ. ην πιαίζην απηό απαληώληαη 

ελέξγεηεο όπσο ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαπνκπώλ (Howard, 1995), ηα ιάζε ζηηο 

παξαπνκπέο (π.ρ. ζπγγξαθέαο) θαη ε παξαπνκπή ζε αλύπαξθηε πεγή (ghost citation) 

(Patrick, 2014). Άιιεο ελέξγεηεο είλαη ε ρξήζε παξαπνκπώλ κε ειιηπή ζηνηρεία (π.ρ. 

ρσξίο αξηζκό ζειίδαο) (half-hearted) θαη ε αληηγξαθή κεγάισλ ηκεκάησλ 

πξνζσπηθνύ έξγνπ (recycle) ή έξγνπ άιινπ (copy-cat) ρσξίο παξαπνκπή (Patrick, 

2014). Σέινο, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν πιαγηαξηζκνύ ζπγθαηαιέγεηαη ν ζπλδπαζκόο 

πεγώλ πνπ ζπλνδεύνληαη από παξαπνκπή κε θάπνηεο  πιεξνθνξίεο αληηγξακκέλεο 

ρσξίο λα δειώλεηαη ε πεγή ηνπο (hybrid) 

(http://go.turnitin.com/webmail/45292/496287523/db3152153d9dcddf1955b9bbb796

e361). 



 

24 

πγρξόλσο, απαληώληαη δύν αθαδεκατθά αδηθήκαηα ηα νπνία νδεγνύλ ζε 

πιαγηαξηζκό σο απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνύο παξαπνκπήο, ε επηλόεζε (fabrication) 

θαη ε παξαπνίεζε/δηαζηξέβισζε (falsification) (Cosma & Joy, 2008). Η επηλόεζε 

αθνξά ηε δεκηνπξγία αλύπαξθησλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ, ελώ ε παξαπνίεζε ηελ 

παξνρή ππαξθηώλ αιιά άζρεησλ κε ην ζέκα παξαπνκπώλ (Cosma & Joy, 2008).   

 Σέινο, ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο, απαληάηαη ν πιαγηαξηζκόο θώδηθα 

(source code plagiarism) ζε εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ (Joy et al., 2011). Κάπνηεο 

κνξθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαγηαξηζκνύ είλαη ε κεηαηξνπή ελόο θώδηθα από κία 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε κία άιιε, ε ζύληαμε θώδηθα κε ηε ρξήζε εηδηθνύ 

ινγηζκηθνύ θαη ε κεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ ελόο πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγεί ζσζηά (Cosma & Joy, 2008).  

 

Εικόνα 2:Μορφζσ του πλαγιαριςμοφ. 
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Γνώςεισ των φοιτητών για τον πλαγιαριςμό 
 

Η κειέηε ησλ γλώζεσλ ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

έξεπλεο πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο νη νπνίεο αμηνπνίεζαλ ζελάξηα ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αληηδενληνινγηθέο κε ηνπο 

θνηηεηέο λα ηνπνζεηνύληαη γηα ην εάλ πξόθεηηαη γηα πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ. 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο αξθεηέο δεκνζηεύζεηο ηζρπξίδνληαη όηη κειεηνύλ ηελ 

θαηαλόεζε ησλ θνηηεηώλ, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη ζπκκεηέρνληεο εθθέξνπλ 

γλώκε πεξί ηεο ύπαξμεο ή κε πιαγηαξηζκνύ (βι. ελδεηθηηθά Adiningrum, 2011; Breen 

& Maassen, 2005; Curtis & Popal, 2011; Joy, Cosma, Yau, & Sinclair, 2011; 

Marshall & Garry, 2006; Maxwell, Curtis, & Vardanega, 2008; Wan, Nordin, Halib, 

& Ghazali, 2011; Zafarghandi, Khoshroo, & Barkat, 2012; Zhang et al., 2013). Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ  Gullifer & Tyson (2014) ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

γίλεηαη ιόγνο γηα θαηαλόεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ (understanding of plagiarism) (1205), 

ελώ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ αμηνπνηήζεθε ιέγεηαη πσο νη θνηηεηέο 

θαινύληαη λα ππνδείμνπλ πνηεο ζπκπεξηθνξέο ηεο ιίζηαο ζεσξνύλ σο πιαγηαξηζκό 

(1208).  

 Η ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζελαξίσλ ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ επηηξέπεη ηελ 

νκαδνπνίεζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο εθπξνζσπνύλ κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

κε θξηηήξην ηνλ ηξόπν επηηέιεζεο θαη ην αληηθείκελν (βι. δεύηεξε ελόηεηα). Έηζη, 

ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε δηαθξηηέο ππνελόηεηεο ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθώλ 

εξεπλώλ γηα ηηο γλώζεηο ησλ θνηηεηώλ βάζεη ζελαξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ αληηγξαθή, 

ηε ιήςε βνήζεηαο, ηελ αλεπαξθή παξάθξαζε, ηνλ απηνπιαγηαξηζκό, ηε ζπξξαθή, 

ιάζε ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο, ηελ επηλόεζε θαζώο θαη ηε 

κεηαηξνπή θώδηθα από κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε άιιε.  

Αληηγξαθή 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία ηεο αληηγξαθήο απαληώληαη ζελάξηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηελ αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή, κε ή ρσξίο γλώζε θαη ζπγθαηάζεζε ηνπ 

δεκηνπξγνύ, ηελ απηνιεμεί αληηγξαθή θαη ηε ρξήζε κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ. 

ύκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθώλ κειεηώλ νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο γλώξηδαλ 

πσο ε αληηγξαθή πιηθνύ ζπληζηά πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 24, ζελάξηα Α4, Α10, 

Παξάξηεκα 1) (Leonard et al., 2014; Marshall & Garry, 2006), θάηη πνπ παξαηεξείηαη 
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θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ε παξαπνκπή (βι. πίλαθα 24, ζελάξηα Α1-Α3, 

Α5, Α29, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 2014; Harries & Rutter, 2005; Hu & Lei, 

2012; Leonard et al., 2014; Marshall & Garry, 2006) κε εμαίξεζε κία δεκνζίεπζε 

ζηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ αβέβαηνη (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α31, Παξάξηεκα 1) 

(Wan et al., 2011). Παξόκνηα είλαη ε εηθόλα γηα ηελ αληηγξαθή κε ηε ζπγθαηάζεζε ή 

κε ηνπ δεκηνπξγνύ (βι. πίλαθα 24, ζελάξηα Α6-Α7, Παξαξηεκα 1) (Harries & Rutter, 

2005), θαζώο θαη ελ γλώζεη ή αγλνία ηνπ (βι. πίλαθα 24, ζελάξηα Α8-Α9, Παξάξηεκα 

1) (Curtis & Popal, 2011; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 2012). πγρξόλσο, 

βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο γλώξηδαλ όηη ε απηνιεμεί αληηγξαθή (βι. 

πίλαθα 24, ζελάξηα Α33-Α34, Παξάξηεκα 1) απνηειεί εμαπάηεζε (Hayes & Introna, 

2005), αλ θαη βξέζεθαλ, επίζεο, αληίζεηα απνηειέζκαηα (βι. πίλαθα 24, ζελάξην 

Α34, Παξάξηεκα 1) (Hayes & Introna, 2005). Παξόκνηα, ε πιεηνλόηεηα γλώξηδε πσο 

ε απηνιεμεί αληηγξαθή δίρσο εηζαγσγηθά (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α11, Παξάξηεκα 

1) (Gullifer & Tyson, 2014) θαη παξαπνκπή (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α12, 

Παξάξηεκα 1) (Curtis & Popal, 2011; Harries & Rutter, 2005; Hu & Lei, 2014; 

Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 2012) απνηειεί ελέξγεηα πιαγηαξηζκνύ. 

Σέινο, αβεβαηόηεηα επηθξάηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ ζε 

εξγαζία (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α32, Παξάξηεκα 1) (Wan et al., 2011).  

ην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο ηεο αληηγξαθήο απαληώληαη, επίζεο, ζελάξηα πνπ 

πεξηγξάθνπλ πιαγηαξηζκό ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, όπσο ηδέαο ή δνκήο, θη έηζη 

ζπγθξνηνύληαη αληίζηνηρεο κνξθέο. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη 

ε αληηγξαθή  ιύζεσλ εξγαζίαο, ηεο δνκήο, ηεο ηδέαο,  δεπηεξνγελώλ πεγώλ, 

εξγαζηεξηαθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ. Από ηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο γλώξηδαλ όηη ε νηθεηνπνίεζε ιύζεσλ εξγαζίαο 

(βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α13, Παξάξηεκα 1) (Joy et al., 2011; Zhang et al., 2013), 

ηδέαο (βι. πίλαθα 24, ζελάξηα Α16-Α17, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 2014; 

Marshall & Garry, 2006), εξγαζηεξηαθώλ (βι. πίλαθαο 24, ζελάξην Α27, Παξάξηεκα 

1) (Leonard et al., 2014) θαη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α26) 

(Leonard et al., 2014) ζπληζηά πιαγηαξηζκό. Αληηζέησο, ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηελ αληηγξαθή ηεο δνκήο έδεημαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο είλαη κνηξαζκέλνη κεηαμύ 

γλώζεο θαη άγλνηαο αλαθνξηθά κε ηε θύζε απηήο ηεο πξαθηηθήο (βι. πίλαθα 24, 

ζελάξηα Α14-Α15, Παξάξηεκα 1) (Marshall & Garry, 2006; Zafarghandi et al., 2012). 

Αθόκε, θάλεθε πσο είλαη πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκόο όζσλ γλώξηδαλ όηη ν ζθεηεξηζκόο 
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δεπηεξνγελώλ πεγώλ ζπληζηά αληηδενληνινγηθή ελέξγεηα (βι. πίλαθα 24, ζελάξηα 

Α28, Α30, Παξάξηεκα 1) (Marshall & Garry, 2006; Zafarghandi et al., 2012).  

ηε βηβιηνγξαθία απαληώληαη, παξάιιεια, ζελάξηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο όπσο ε νηθεηνπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο Η/Τ, θώδηθα (source-code), ζρνιίσλ επί ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζρεδίνπ 

ζπζηήκαηνο (system design), δηεπαθήο κε πξόγξακκα (the user interface of the 

program), δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξίσζεο (documentation) πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην 

απηό βξέζεθε πσο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό θνηηεηώλ έθξηλε ηνλ πιαγηαξηζκό ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Η/Τ (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α18) (Leonard et al., 2014), ηεο 

ηεθκεξίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α24, Παξάξηεκα 1) (Chuda 

et al., 2012) θαη ηνπ θώδηθα (βι. πίλαθα 24, ζελάξηα Α19, Α25, Παξάξηεκα 1) 

(Chuda et al., 2012; Joy et al., 2011; Zhang et al., 2013) σο ηέηνην. Αληηζέησο, 

δηαθνξεηηθά ήηαλ ηα επξήκαηα γηα ηελ αληηγξαθή ζρνιίσλ επί ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α20), ηνπ ζρεδίνπ ζπζηήκαηνο (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α21, 

Παξάξηεκα 1), ηεο δηεπαθήο κε πξόγξακκα (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α22, 

Παξάξηεκα 1) θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνγξάκκαηνο (βι. πίλαθα 24, ζελάξην Α23, 

Παξάξηεκα 1) (Chuda et al., 2012) κε πεξηνξηζκέλν πνζνζηό ζπκκεηερόλησλ λα 

γλσξίδεη ηε θύζε ησλ ελεξγεηώλ. 

Λήςε βνήζεηαο  

Μηα άιιε νκάδα ζελαξίσλ ζπγθξνηνύλ ηελ θαηεγνξία ηεο ιήςεο βνήζεηαο όπνπ 

απαληώληαη ε εμαγνξά εξγαζίαο, ε αλάζεζε ζπγγξαθήο θαη ε ρξήζε εξγαζίαο ηξίηνπ. 

Από ηελ επηζθόπεζε ησλ εξεπλώλ δηαπηζηώζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο 

γλώξηδαλ όηη ε αγνξά εξγαζίαο απνηειεί ελέξγεηα πιαγηαξηζκνύ (βι. πίλαθα 25, 

ζελάξην Β1, Παξάξηεκα 1) (Joy et al., 2011; Marshall & Garry, 2006), κνινλόηη ζε 

κία δεκνζίεπζε ην αληίζηνηρν πνζνζηό ήηαλ θαηά πνιύ κηθξόηεξν (βι. πίλαθα 25, 

ζελάξην Β1, Παξάξηεκα 1) (Zhang et al., 2013). αθέζηεξε ήηαλ ε εηθόλα αλαθνξηθά 

κε ηελ αλάζεζε ζπγγξαθήο (βι. πίλαθα 25, ζελάξην Β2, Β17, Παξάξηεκα 1) (Curtis 

& Popal, 2011; Hayes & Introna, 2005; Zafarghandi et al., 2012), ηελ ππνβνιή 

εξγαζίαο ηξίηνπ (βι. πίλαθα 25, ζελάξην Β3, Β7, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 

2014; Leonard et al., 2014), θαζώο θαη ηε κεξηθή ή νιηθή ρξήζε εξγαζίαο άιινπ (βι. 

πίλαθα 25, ζελάξην Β8, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 2014) κε ηελ πιεηνλόηεηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ λα γλσξίδεη πσο πξόθεηηαη γηα ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ. Παξ’ όια 
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απηά, βξέζεθε, επίζεο, πσο ε ζπγγξαθή έξγνπ γηα θάπνηνλ ή ε παξνρή εξγαζίαο ζε 

θάπνηνλ ζεσξήζεθε σο κε εμαπάηεζε (βι. πίλαθα 25, ζελάξην Β17, Παξάξηεκα 1) 

(Hayes & Introna, 2005). 

ηελ ίδηα θαηεγνξία απαληώληαη, επίζεο, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο ζην 

δηαδίθηπν, ε ιήςε θαη παξνρή έξγνπ, ε ζπλεξγαζία θαη ε ρξήζε ζεκεηώζεσλ ηξίηνπ. 

ην πιαίζην απηό αξθεηνί ήηαλ όζνη γλώξηδαλ πσο ε δεκνζίεπζε εξώηεζεο ζε forum 

κε αληηγξαθή ηεο απάληεζεο ζπληζηά πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 25, ζελάξην Β6, 

Παξάξηεκα 1) (Zhang et al., 2013). Αληηζέησο, θάλεθε πσο κόλν ιηγόηεξνη από ηνπο 

κηζνύο θνηηεηέο γλώξηδαλ όηη ε ιήςε (βι. πίλαθα 25, ζελάξην Β4, Παξάξηεκα 1) θαη 

ε παξνρή έξγνπ (βι. πίλαθα 25, ζελάξην Β5, Παξάξηεκα 1) γηα βνήζεηα απνηειεί 

αληηδενληνινγηθή ελέξγεηα (Harries & Rutter, 2005). Παξάιιεια, ηα επξήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία θνηηεηώλ ζε αηνκηθή εξγαζία βξέζεθαλ λα είλαη 

αληηθξνπόκελα, θαζώο από ηε κία δηαπηζηώλεηαη πσο γλώξηδαλ όηη πξόθεηηαη γηα 

πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 25, ζελάξηα Β9-Β12, Β16, Παξάξηεκα 1) (Hayes & Introna, 

2005; Joy et al., 2011; Leonard et al., 2014) θαη από ηελ άιιε ην αληίζεην (βι. πίλαθα 

25 ζελάξηα Β11, Β12, Β15, Β16, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 2014; Hayes & 

Introna, 2005; Zhang et al., 2013). Σέινο, ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη ε ρξήζε 

ησλ ζεκεηώζεσλ θάπνηνπ θαη ε πξόζβαζε ζε εξγαζία κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

δεκηνπξγνύ σο ζπλέξγεηα κε αξθεηνύο θνηηεηέο, σζηόζν, λα ηηο ζεσξνύλ σο 

πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 25, ζελάξηα Β13-Β14, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 

2014). 

Αλεπαξθήο παξάθξαζε 

Μηα άιιε θαηεγνξία πνπ κειεηάηαη είλαη ε αλεπαξθήο παξάθξαζε ζηελ νπνία 

απαληώληαη ε παξάθξαζε δίρσο παξαπνκπή θαη ε αληηγξαθή κε αιιαγή κεξηθώλ 

ιέμεσλ. Με ηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηώζεθε πσο ππήξρε ηάζε ζηνπο 

θνηηεηέο πξνο ηε γλώζε απηήο ηεο κνξθήο πιαγηαξηζκνύ (βι. πίλαθα 26, ζελάξην 

ΑΠ3, Παξάξηεκα 1) (Curtis & Popal, 2011; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 

2012), παξ’ όηη ε εηθόλα είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάθξαζεο ηδέαο 

(βι. πίλαθα 26, ζελάξην ΑΠ2, Παξάξηεκα 1) (Hu & Lei, 2014). Παξάιιεια, θάλεθε 

λα γλσξίδνπλ πσο ε αληηγξαθή κε αιιαγή θάπνησλ ιέμεσλ είλαη πιαγηαξηζκόο (βι. 

πίλαθα 26, ζελάξηα ΑΠ1, ΑΠ4, ΑΠ5, Παξάξηεκα 1) (Leonard et al., 2014; Marshall 

& Garry, 2006; Zafarghandi et al., 2012), αλ θαη ζε κία έξεπλα  εληνπίζηεθε αληίζεηε 
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ηάζε (βι. πίλαθα 26, ζελάξην ΑΠ1, Παξάξηεκα 1) (Marshall & Garry, 2006). Σέινο, 

ζηελ θαηεγνξία ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο απαληάηαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή 

πιηθνύ κε παξαπνκπή θαη ε ζεώξεζή ηνπ ζαλ παξαθξαζκέλν κε ηνπο θνηηεηέο λα 

θαίλεηαη λα είλαη δηραζκέλνη σο πξνο ηε θύζε ηεο ελέξγεηαο (βι. πίλαθα 26, ζελάξην 

ΑΠ6, Παξάξηεκα 1) (Curtis & Popal, 2011; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 

2012). 

Απηνπιαγηαξηζκόο 

Μία άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ εμεηάζηεθε είλαη ν απηνπιαγηαξηζκόο. Από ηε 

ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ επξεκάησλ δηαπηζηώζεθε πσο ζηηο πεξηζζόηεξεο έξεπλεο νη 

θνηηεηέο δε γλώξηδαλ ηνλ απηνπιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 27, ζελάξηα ΑΠ1-ΑΠ2, 

Παξάξηεκα 1) (Curtis & Popal, 2011; Joy et al., 2011; Maxwell et al., 2008; 

Zafarghandi et al., 2012; Zhang et al., 2013), ελώ ζηηο ππόινηπεο παξαηεξήζεθε 

αληίζεηε εηθόλα (βι. Πίλαθα 27, ζελάξην ΑΠ1, Παξάξηεκα 1) (Leonard et al., 2014; 

Marshall & Garry, 2006).  

Σπξξαθή 

Δπίζεο, ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε γλώζε ηεο ζπξξαθήο έδεημαλ από ηε κία λα 

γλσξίδνπλ πεξί ηίλνο πξόθεηηαη (Hu & Lei, 2014) θαη από ηελ άιιε όρη (Leonard et 

al., 2014; Wan et al., 2011) (βι. πίλαθα 28, ζελάξηα 1-3, Παξάξηεκα 1). 

Λάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Μηα άιιε νκάδα ζελαξίσλ αθνξνύλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

θαη παξαπνκπέο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ιάζε ζηηο παξαπνκπέο, ε παξάιεηςε 

βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαη ε ζπκπεξίιεςε αλαθνξώλ πνπ δελ έρνπλ κειεηεζεί. 

ην πιαίζην απηό βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δελ γλώξηδαλ πσο ε ρξήζε 

κε δηαβαζκέλσλ αλαθνξώλ είλαη πιαγηαξηζκόο (βι. πίλαθα 29, ζελάξηα ΒΑΠ1, 

ΒΑΠ3, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 2014; Hu & Lei, 2014), ελώ ηα 

απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ ήηαλ 

αληίζεηα κεηαμύ ηνπο. (βι. πίλαθα 29, ζελάξηα ΒΑΠ2, ΒΑΠ4, Παξάξηεκα 1) 

(Gullifer & Tyson, 2014; Hu & Lei, 2014). Σέινο, νη θνηηεηέο βξέζεθαλ από ηε κία 

λα γλσξίδνπλ πσο ηα ιάζε ζηηο παξαπνκπέο ζπληζηνύλ πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 29, 

ζελάξην ΒΑΠ5, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 2014), από ηελ άιιε, όκσο, 
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ζύκθσλα κε άιιεο έξεπλεο νη πεξηζζόηεξνη ζηεξνύληαη ζρεηηθήο γλώζεο (βι. πίλαθα 

29, ζελάξην ΒΑΠ6, Παξάξηεκα 1) (Joy et al., 2011; Zhang et al., 2013).  

Δπηλόεζε 

Μία άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ απαληάηαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη ε 

επηλόεζε. Αλαθνξηθά κε απηήλ ηελ κνξθή βξέζεθε πσο αξθεηνί θνηηεηέο ζεώξεζαλ 

όηη ε ζύλζεζε ςεπδώλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ ζπληζηά πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 

30, ζελάξην Δ1, Παξάξηεκα 1) (Gullifer & Tyson, 2014).  

Μεηαηξνπή θώδηθα από κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε άιιε 

Σέινο, κία αθόκε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ απαληάληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ε κεηαηξνπή θώδηθα από κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε κία 

άιιε. ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά επξήκαηα νη πεξηζζόηεξνη δε γλώξηδαλ πσο ε 

κεηαηξνπή θώδηθα βηβιίνπ από κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε άιιε ρσξίο 

παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ ζπληζηά αλέληηκε ελέξγεηα (βι. πίλαθα 31, ζελάξην Μ1, 

Παξάξηεκα 1) (Joy et al., 2011; Zhang et al., 2013).  

Η κειέηε ησλ γλώζεσλ ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό, όκσο, δελ 

πεξηνξίζηεθε ζηα ζελάξηα, αιιά ζπληειέζηεθε, επίζεο, κέζσ ζπλεληεύμεσλ. Από ηελ 

επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θάλεθε νη θνηηεηέο λα ζηεξνύληαη γλώζεσλ 

επί ηνπ πιαγηαξηζκνύ  ή λα κελ έρνπλ αθνύζεη πνηέ γη’ απηόλ (Adiningrum, 2011; 

Erkaya, 2009; Gullifer & Tyson, 2010; Riasati & Rahimi, 2013). Τπήξραλ 

πεξηπηώζεηο όπνπ ηα ππνθείκελα ήηαλ ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηνλ πιαγηαξηζκό 

(Breen & Maassen, 2005; Gullifer & Tyson, 2010; Orim, Davies, Borg, & 

Glendinning, 2013), θάηη πνπ ππνζηεξίρζεθε εξεπλεηηθά θαη κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014), αιιά ε όπνηα γλώζε 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο ήηαλ επηθαλεηαθή θαη δελ απέθιεηε άγλνηα γηα 

άιια δεηήκαηα (Gullifer & Tyson, 2010). πγρξόλσο, εληνπίζηεθε δπζρέξεηα 

δηάθξηζεο ελλνηώλ όπσο αθαδεκατθή αθεξαηόηεηα, ζπλέξγεηα θαη εμαπάηεζε 

(Adiningrum, 2011), ελώ παξαηεξήζεθε ζύγρπζε γηα ηελ παξάθξαζε (Breen & 

Maassen, 2005), ηνλ εθνύζην θαη αθνύζην πιαγηαξηζκό (Adiningrum, 2011). Σέινο, 

έλα αθόκε πξόβιεκα πνπ εληνπίζηεθε ήηαλ ε άγλνηα ησλ θαλόλσλ παξαπνκπήο 

(Breen & Maassen, 2005; Gullifer & Tyson, 2010).  
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πκπεξαζκαηηθά, ε παλνξακηθή ζεώξεζε ησλ επξεκάησλ ησλ ζρεηηθώλ 

εξεπλώλ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή γεληθώλ δηαπηζηώζεσλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο 

γλώζεο ησλ θνηηεηώλ γηα ην ζέκα ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Έηζη, θαίλεηαη πσο νη θνηηεηέο 

γλώξηδαλ πσο νη ελέξγεηεο αληηγξαθήο, ιήςεο βνήζεηαο, αλεπαξθνύο παξάθξαζεο θαη 

επηλόεζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πιαγηαξηζκό. Από ηελ άιιε, δηαπηζηώζεθε πσο 

ζηεξνύληαλ γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ απηνπιαγηαξηζκό, ηε κεηαηξνπή θώδηθα από ηε 

κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε άιιε, ηελ ζπξξαθή θαζώο θαη γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ  ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (βι. πίλαθα 1). 

Πίνακασ 1:Τάςεισ ςτισ γνϊςεισ των φοιτθτϊν για τισ μορφζσ του πλαγιαριςμοφ. 

Έιιεηςε γλώζεο Γλώζε 

Απηνπιαγηαξηζκόο Αληηγξαθή 

Μεηαηξνπή θώδηθα από κία γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ ζε άιιε 

Λήςε βνήζεηαο 

πξξαθή Αλεπαξθήο παξάθξαζε 

Λάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο 

Δπηλόεζε 

 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο ηεο γλώζεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ 

πιαγηαξηζκό ππήξμε εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ ξόινπ κηαο ζεηξάο 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ ην έηνο ζπνπδώλ, ην 

θύιν, ε εζληθόηεηα, ην επίπεδν θαη ην αληηθείκελν ζπνπδώλ, ε γιώζζα, ν 

επηζηεκνληθόο θιάδνο θαη ε επηηέιεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ. 

Έηνο ζπνπδώλ 

Από ηελ επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο βξέζεθε πσο νη ηεηαξηνεηείο 

θνηηεηέο ήηαλ πην πηζαλό λα ζεσξνύλ ηε κε παξαπνκπή θαη ηελ παξάδνζε έξγνπ ζε 

κηθξόηεξν έηνο αλέληηκεο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο ζηα 

κηθξόηεξε έηε πηζαλώο σο απόξξνηα κηαο πην ώξηκεο θαη επαγγεικαηηθήο ζηάζεο πνπ 

δηακνξθώζεθε πξνο ην ηέινο ησλ ζπνπδώλ ηνπο (Harries & Rutter, 2005). Αληηζέησο, 

δε δηαπηζηώζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηε γλώζε ησλ θνηηεηώλ σο πξνο ην έηνο ζπνπδώλ 

ζε άιιεο δεκνζηεύζεηο (Lei & Hu, 2014a; Roig, 1997; Zafarghandi et al., 2012).  

Φύιν 



 

32 

Αλαθνξηθά κε ην θύιν ζηελ έξεπλα ησλ Hu & Lei (2014) βξέζεθε πσο νη θνηηήηξηεο 

ησλ Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ππεξείραλ σο πξνο ηηο γλώζεηο ζε 

ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. 

Δζληθόηεηα 

Αλαθνξηθά κε ηελ εζληθόηεηα ησλ θνηηεηώλ απαληήζεθαλ δηαθνξέο ζηηο γλώζεηο 

ππνθεηκέλσλ δηαθνξεηηθώλ εζληθώλ νκάδσλ (Joy et al., 2011; Zhang et al., 2013) ζε 

αληίζεζε κε άιιε κειέηε όπνπ δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο (Maxwell et al., 

2008).  

Δπίπεδν ζπνπδώλ- Αληηθείκελν ζπνπδώλ 

Παξάιιεια, κειεηήζεθαλ ην επίπεδν ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθό/κεηαπηπρηαθό), θαζώο 

θαη ην αληηθείκελν ζπνπδώλ θαη δηαπηζηώζεθε πσο δε δηαθνξνπνηνύλ ηνπο θνηηεηέο 

σο πξνο ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό. (Joy et al., 2011).  

Γιώζζα 

Από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηώζεθε πσο νη πξνεξρόκελνη από 

πεξηβάιινλ όπνπ νκηιείηαη ε αγγιηθή γιώζζα ππεξείραλ σο πξνο ηε γλώζε 

νξηζκέλσλ πεξηπηώζεσλ πιαγηαξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηνπο κε πξνεξρόκελνπο από 

ηέηνην πεξηβάιινλ (Marshall & Garry, 2006).  

Δπηζηεκνληθόο θιάδνο 

Δξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, επίζεο, ππήξμε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θιάδνπ 

ζηηο γλώζεηο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό. Από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηώζεθε 

πσο ν επηζηεκνληθόο θιάδνο δξα δηαθνξνπνηεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο ησλ 

Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ λα έρνπλ θαιύηεξε γλώζε γηα 

πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη 

ηεο Μεραληθήο (Hu & Lei, 2014). Μάιηζηα εληνπίζηεθε αιιειεπίδξαζε ηνπ θύινπ 

κε ηνλ επηζηεκνληθό θιάδνπ κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ησλ Κνηλσληθώλ θαη 

Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ λα ππεξέρνπλ σο πξνο ηε γλώζε πεξηπηώζεσλ 
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θξαπγαιένπ πιαγηαξηζκνύ (blatant plagiarism)
3
 ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο αληίζηνηρα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Μεραληθήο (Hu & Lei, 2014). 

Δπηηέιεζε πιαγηαξηζκνύ 

Σέινο, από ηελ αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο βξέζεθε ε ύπαξμε 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθήο, αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο γλώζεο γηα ηνλ 

πιαγηαξηζκό θαη ηεο επηηέιεζήο ηνπ, δειαδή πςειόηεξε γλώζε επ’ απηνύ 

ζπλεπάγεηαη ρακειόηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπ (Maxwell et al., 2008; 

Zafarghandi et al., 2012).  

  

 

 

  

                                                           
3
 Ο θξαπγαιένο πιαγηαξηζκόο (blatant plagiarism) πεξηιακβάλεη πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ όπσο 

απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή, δαλεηζκόο από δηαδίθηπν ρσξίο παξαπνκπή, θ.α.(Hu & Lei, 

2014).  
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Αναγνώριςη του πλαγιαριςμού από τουσ φοιτητϋσ 
 

Η κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό νδήγεζε ζηελ αλεύξεζε κεξηθώλ 

εξεπλώλ πνπ είραλ σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ ηθαλόηεηα ησλ θνηηεηώλ ζηελ 

αλαγλώξηζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ. ην πιαίζην απηό, νη εξεπλεηέο παξείραλ ζηνπο 

θνηηεηέο απνζπάζκαηα, ηα νπνία είραλ πξνεγνπκέλσο επεμεξγαζηεί γηα λα 

εκθαλίδνπλ δηάθνξεο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ, θαιώληαο ηνπο λα ηα ζπγθξίλνπλ κε 

θάπνηα πξσηόηππε δεκνζίεπζε. 

ην πιαίζην απηό, ζε κία ηέηνηα έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο ρσξηζκέλνη ζε δύν 

νκάδεο θιήζεθαλ λα δηαβάζνπλ δύν εξγαζίεο θνηηεηώλ θαη κία δεκνζίεπζε, θαη 

έπεηηα λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ. Οη εξγαζίεο πεξηείραλ απηνιεμεί 

αληηγξακκέλεο πξνηάζεηο από ηε δεκνζίεπζε κε ηε δηαθνξά όηη ζηε κία 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε κία παξάγξαθν, ελώ ζηε δεύηεξε δηάζπαξηα ζην θείκελν. Αθνύ νη 

νκάδεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ύπαξμε πιαγηαξηζκνύ ξσηήζεθαλ γηα ηελ επίδξαζε 

πνπ είρε ε πξνζσπηθή ηνπο δηαπίζησζε ζηε βαζκνιόγεζε ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο. 

Γηαπηζηώζεθε πσο πεξίπνπ 12% θαη 22% ησλ ζπκκεηερόλησλ ησλ δύν νκάδσλ 

αληίζηνηρα δελ θαηόξζσζε λα αληηιεθζεί ηελ ύπαξμε πιαγηαξηζκνύ (Wheeler, 2014).  

Παξόκνηα, ζηελ έξεπλα ηνπ Roig (1997) δόζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο κία 

πξσηόηππε παξάγξαθνο θαη θάπνηεο εθδνρέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ εάλ 

ππάξρεη ή όρη πιαγηαξηζκόο. Γηαπηζηώζεθε πσο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (74%) ησλ 

ζπκκεηερόλησλ δηέθξηλε ηηο ζσζηά παξαθξαζκέλεο εθδνρέο, όκσο, πεξίπνπ νη κηζνί 

δελ αλαγλώξηζαλ ηνλ πιαγηαξηζκό ζε νξηζκέλεο παξαγξάθνπο. Από ηελ άιιε, ζηελ 

έξεπλα ηνπ Deckert (1993) δηαπηζηώζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ 

αλαγλώξηζε ηελ ύπαξμε πξνβιήκαηνο ζηα πεξηζζόηεξα απνζπάζκαηα, αλ θαη 

βξέζεθαλ δηραζκέλνη ζε όζα δελ είραλ πιαγηαξηζκό.  

Σέινο, ζηελ έξεπλα ησλ Hu & Lei (2012) όπνπ νη θνηηεηέο αμηνιόγεζαλ δύν 

εξγαζίεο θνηηεηώλ- ε κία απηνιεμεί αληηγξακκέλε από ηε δεκνζίεπζε ρσξίο 

παξαπνκπή θαη ε άιιε παξάθξαζε ηεο πεγήο ρσξίο παξαπνκπή- ζπγθξίλνληάο ηεο κε 

ηελ πξσηόηππε δεκνζίεπζε, βξέζεθε πσο πεξίπνπ ην 35% θαη ην 11,85% αλαγλώξηζε 

ην πξώην θαη δεύηεξν θείκελν αληίζηνηρα σο πξντόλ πιαγηαξηζκνύ.  
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πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππόςε ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθώλ 

δεκνζηεύζεσλ δηαπηζηώλεηαη κηα αζαθήο εηθόλα αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ησλ 

θνηηεηώλ ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλαγλώξηζε πεξηπηώζεσλ πιαγηαξηζκνύ, θαζώο 

από ηε κία θαίλεηαη νη πεξηζζόηεξνη λα είλαη ηθαλνί ζε απηό, ελώ από ηελ άιιε όρη.  

ην πιαίζην δηεξεύλεζεο ηεο ηθαλόηεηαο αλαγλώξηζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ από 

ηνπο θνηηεηέο ππήξμε, επίζεο, ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίδξαζε δηάθνξσλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηώλ ζε απηή, όπσο ηνπ θύινπ, ηνπ έηνπο ζπνπδώλ, ηνπ αξηζκνύ εξγαζηώλ 

θαζώο θαη ηεο επίδνζεο.  

Φύιν 

Αλαθνξηθά κε ην θύιν, βξέζεθε νη άληξεο λα είλαη ηθαλόηεξνη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Roig, 1997). 

Έηνο ζπνπδώλ 

Παξάιιεια, βξέζεθε πσο νη πξσηνεηείο θαη νη ηξηηνεηείο ήηαλ ηθαλόηεξνη ζηελ 

αλαγλώξηζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζε θείκελα απ’ όηη νη δεπηεξνεηείο ρσξίο λα παξέρεηαη 

πηζαλή αηηηνιόγεζε απηήο ηεο δηαθνξάο (Roig, 1997), όπσο επίζεο νη ηξηηνεηείο ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο σο απνηέιεζκα ηεο παξαθνινύζεζεο 

πεξηζζόηεξσλ- ζρεηηθώλ κε ηνλ πιαγηαξηζκό- καζεκάησλ (Deckert, 1993). 

Αξηζκόο εξγαζηώλ 

Αληηζέησο, δε βξέζεθε ζρέζε κεηαμύ αξηζκνύ εξγαζηώλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί από 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηεο ηθαλόηεηαο αλίρλεπζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζε απνζπάζκαηα 

(Roig, 1997).   

Δπίδνζε 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε δηαπηζηώζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ κέζνπ όξνπ 

βαζκνινγίαο θαη αλίρλεπζεο πιαγηαξηζκνύ κε όζνπο έρνπλ ρακειή βαζκνινγία λα 

ηείλνπλ λα ιακβάλνπλ πςειό ζθνξ ζηνλ εληνπηζκό ηνπ πιαγηαξηζκνύ (Roig, 1997). 

Σέινο, παξαηεξήζεθε εξεπλεηηθή ελαζρόιεζε κε ηνπο πηζαλνύο 

πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζε θείκελα. ην 

πιαίζην απηό δηαπηζηώζεθε πσο ν επηζηεκνληθόο θιάδνο, ε επάξθεηα/ ηθαλόηεηα ζην 

ρεηξηζκό ησλ παξαπνκπώλ (competence in referencing) θαη ε γλώζε ηνπ αζήκαληνπ 
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πιαγηαξηζκνύ (subtle plagiarism)
4
 ιεηηνπξγνύλ πξνβιεπηηθά ζηελ αλαγλώξηζε ηόζν 

ηνπ θξαπγαιένπ όζν θαη ηνπ αζήκαληνπ πιαγηαξηζκνύ (Hu & Lei, 2012). Γηα 

παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο από ηηο Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο βξέζεθαλ 

2,21 θνξέο πην πηζαλό λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ πιαγηαξηζκό από όηη νη θνηηεηέο ηεο 

Μεραληθήο (Hu & Lei, 2012) 

  

                                                           
4
 Ο αζήκαληνο πιαγηαξηζκόο (subtle plagiarism) πεξηιακβάλεη πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ όπσο 

παξάθξαζε δίρσο παξαπνκπή (Hu & Lei, 2012).  
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Αντιλόψεισ αναφορικϊ με τη ςοβαρότητα του πλαγιαριςμού 

 

Η ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηελ ύπαξμε ελόο ζώκαηνο 

δεκνζηεύζεσλ κε αληηθείκελν ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ ζνβαξόηεηα δηάθνξσλ κνξθώλ 

πιαγηαξηζκνύ. Η πιεηνλόηεηα ησλ εξεπλώλ αμηνπνίεζε πνζνηηθή κεζνδνινγία 

παξέρνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζελάξηα πνπ πεξηγξάθνπλ ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ 

θαη θαιώληαο ηνπο λα ηα θξίλνπλ σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα βάζεη θάπνηαο θιίκαθαο. 

ην πιαίζην απηό, νη θξίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ απνηέιεζαλ ηελ πεγή 

πιεξνθόξεζεο γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο. Αληηζέησο, εληνπίδνληαη 

ιίγεο κειέηεο νη νπνίεο αμηνπνίεζαλ πνηνηηθή κεζνδνινγία θαη εξεύλεζαλ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πιαγηαξηζκνύ κέζσ ζπλέληεπμεο. 

 Η ζύγθξηζε ησλ ζελαξίσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο 

επηηξέπεη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο εθπξνζσπνύλ κνξθέο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ κε θξηηήξην ηνλ ηξόπν επηηέιεζήο ηνπ θαη ην αληηθείκελν ζύκθσλα κε 

ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε δεύηεξε ελόηεηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. ην πιαίζην απηό 

απαληώληαη ε αληηγξαθή, ε ιήςε βνήζεηαο, ε αλεπαξθήο παξάθξαζε, ν 

απηνπιαγηαξηζκόο, ε ζπξξαθή, ηα ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο θαζώο θαη ε επηλόεζε θαη παξαπνίεζε. 

Αληηγξαθή 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία ηεο αληηγξαθήο ζε απηή πεξηιακβάλνληαη ε αληηγξαθή 

πιηθνύ κε ηε γλώζε, άγλνηα ή ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκηνπξγνύ, ε αληηγξαθή κε ή 

ρσξίο παξαπνκπή, κε ζπκβαηηθά ή ςεθηαθά κέζα, ε αληηγξαθή πνηθίινπ πιηθνύ 

θαζώο θαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή.  ην πιαίζην απηό βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο 

έθξηλαλ ηελ αληηγξαθή γεληθά σο ζνβαξή ή αλέληηκε (βι. πίλαθα 32, ζελάξηα Α4-Α6, 

Α30, Παξάξηεκα 2) (Kidwell & Laurel, 2003; Leonard et al., 2014; Rakovski & 

Levy, 2007), ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ελ γλώζεη ή αγλνία ηνπ δεκηνπξγνύ σο 

πνιύ ζνβαξή (βι. πίλαθα 32, ζελάξηα Α1-Α2, Παξάξηεκα 2) (Curtis & Popal, 2011; 

Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Lim & See, 2001; Maxwell et al., 2008; Sutton, 

Taylor, & Johnston, 2012; Zafarghandi et al., 2012), ελώ ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επηηέιεζή ηεο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκηνπξγνύ δε ζπκθσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο (βι. 

πίλαθα 32, ζελάξην Α3, Παξάξηεκα 2) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Lim & 
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See, 2001; Rakovski & Levy, 2007). Αλαθνξηθά κε ηελ αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή 

θάλεθε πσο νη θνηηεηέο ησλ πεξηζζόηεξσλ εξεπλώλ ηελ έθξηλαλ ζνβαξή- ζε 

δηαθνξεηηθό βαζκό- (βι. πίλαθα 32, ζελάξηα Α7-Α9, Α29, Παξάξηεκα 2) (Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Leonard et al., 2014; Stephens et al., 2007; Sutton et al., 

2012; Williams, Tanner, & Hale, 2012; Yeo, 2007) ή έηεηλαλ λα ηε ζεσξνύλ αλέληηκε 

(βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α9, Παξάξηεκα 2) (Rakovski & Levy, 2007) αιιά, 

ζπγρξόλσο, ζε θάπνηεο κειέηεο ηελ αμηνιόγεζαλ σο κε εμαπάηεζε (βι. πίλαθα 32, 

ζελάξην Α7, Παξάξηεκα 2) (Lim & See, 2001) ή κε ζνβαξή ελέξγεηα (βι. πίλαθα 32, 

ζελάξην Α7, Παξάξηεκα 2) (Kidwell & Laurel, 2003). Σέινο, ε αληηγξαθή κε ηελ 

ύπαξμε παξαπνκπήο ζεσξήζεθε σο έληηκε (βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α10, Παξάξηεκα 

2) (Rakovski & Levy, 2007), ελώ κε ζπκβαηηθά ή ςεθηαθά κέζα σο κεηξίσο ζνβαξή 

(βι. πίλαθα 32, ζελάξηα Α11-Α12, Παξάξηεκα 2) (Stephens et al., 2007).   

 Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη, επίζεο, ζελάξηα αληηγξαθήο ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλν πιηθό όπσο ηδέεο, γξαθήκαηα, δεπηεξνγελείο πεγέο, δνκή,  

πξόγξακκα Η/Τ, εξεπλεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα. Από ηε ζύγθξηζε ησλ 

επξεκάησλ θάλεθε πσο νη θνηηεηέο έθξηλαλ ηελ αληηγξαθή ηδέαο (βι. πίλαθα 32, 

ζελάξην Α13, Παξάξηεκα 2) (Sutton et al., 2012) θαη γξαθήκαηνο σο κε ζνβαξέο (βι. 

πίλαθα 32, ζελάξην Α17, Παξάξηεκα 2) (Yeo, 2007). ηελ πεξίπησζε ησλ 

δεπηεξνγελώλ πεγώλ θάλεθε πσο ηα επξήκαηα δε ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο δηόηη  νη 

θνηηεηέο έθξηλαλ ηελ ελέξγεηα απηή σο κε εμαπάηεζε (βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α19, 

Παξάξηεκα 2) (Lim & See, 2001), αζήκαληε (βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α18, 

Παξάξηεκα 2) (Sutton et al., 2012), ελώ, επίζεο, βξέζεθαλ θαη δηραζκέλνη (βι. 

πίλαθα 32, ζελάξην Α18, Παξάξηεκα 2) (Zafarghandi et al., 2012). Γηραζκόο 

παξνπζηάζηεθε, επίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο αληηγξαθήο ηεο δνκήο (βι. πίλαθα 32, 

ζελάξην Α20, Παξάξηεκα 2) (Zafarghandi et al., 2012), ελώ ε νηθεηνπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο Η/Τ, εξγαζηεξηαθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θξίζεθαλ σο 

ζνβαξέο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 32, ζελάξηα Α14-Α16, Παξάξηεκα 2) (Leonard et al., 

2014; Williams et al., 2012). 

 Μηα άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ απαληήζεθε είλαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή 

ζηελ νπνία κπνξεί λα απνπζηάδνπλ ηα εηζαγσγηθά ή ε παξαπνκπή. Οη θνηηεηέο 

αληηιήθζεθαλ ηελ απηνιεμεί αληηγξαθή σο ζνβαξή (βι. πίλαθα 32, ζελάξηα Α21, 

Α23, Παξάξηεκα 2) (Hayes & Introna, 2005; Williams et al., 2012), ελώ ζε άιιε 

έξεπλα θξίζεθε σο κε εμαπάηεζε ή αζήκαληε ελέξγεηα (βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α22, 
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Παξάξηεκα 2) (Hayes & Introna, 2005). Παξάιιεια, ζε πεξίπησζε απνπζίαο 

παξαπνκπήο παξαηεξήζεθε πσο θξίζεθε σο πνιύ ζνβαξή (βι. πίλαθα 32, ζελάξηα 

Α24, Α28, Παξάξηεκα 2) (Curtis & Popal, 2011; Maxwell et al., 2008; Sutton et al., 

2012; Zafarghandi et al., 2012) ή απιώο σο πιαγηαξηζκόο (βι. πίλαθα 32, ζελάξην 

Α26, Παξάξηεκα 2) (Foltynek, Rybicka, & Demoliou, 2014). Δπηπξόζζεηα, 

αλαθνξηθά κε ηνλ απηνιεμεί πιαγηαξηζκό δίρσο εηζαγσγηθά ηα επξήκαηα ήηαλ 

αληηθαηηθά δηόηη είηε έγηλε αληηιεπηόο σο ζνβαξόο (βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α25, 

Παξάξηεκα 2) (Foltýnek & Čech, 2012; Foltynek et al., 2014), είηε απιώο σο 

πιαγηαξηζκόο (βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α26, Παξάξηεκα 2) (Foltynek et al., 2014) είηε 

παξαηεξήζεθε ακθηηαιάληεπζε ησλ θνηηεηώλ κεηαμύ κε πιαγηαξηζκνύ, 

πιαγηαξηζκνύ θαη αβεβαηόηεηαο (βι. πίλαθα 32, ζελάξην Α27, Παξάξηεκα 2) 

(Foltynek et al., 2014). 

Λήςε βνήζεηαο 

Μηα άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ ζπγθξνηνύλ ηα ζελάξηα ησλ εξεπλώλ πνπ 

κειεηήζεθαλ είλαη ε ιήςε βνήζεηαο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία απαληώληαη ε 

ζπγγξαθή εξγαζίαο γηα θάπνηνλ, ε αγνξά εξγαζίαο, ην θαηέβαζκα από ην δηαδίθηπν 

θαη ε ππνβνιή εξγαζίαο άιινπ. ην πιαίζην απηό βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο έθξηλαλ 

ηελ ζπγγξαθή εξγαζίαο γηα θάπνηνλ σο πνιύ ζνβαξή ελέξγεηα (βι. πίλαθα 33, 

ζελάξηα B1-B2, Παξάξηεκα 2) (Curtis & Popal, 2011; Franklyn-Stokes & Newstead, 

1995; Hayes & Introna, 2005; Kidwell & Laurel, 2003; Maxwell et al., 2008; Sims, 

1995; Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012; Zafarghandi et al., 2012), αλ θαη 

ππήξραλ κειέηεο ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ ζεσξήζεθε κε εμαπάηεζε 

(βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β1, Παξάξηεκα 2) (Hayes & Introna, 2005; Lim & See, 

2001). Η αγνξά εξγαζίαο από ηζηνζειίδα ή θνηηεηή θξίζεθε, επίζεο, σο ζνβαξή (βι. 

πίλαθα 33, ζελάξηα Β3-Β7, Παξάξηεκα 2) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; 

Kidwell & Laurel, 2003; Lim & See, 2001; Sims, 1995; Stephens et al., 2007; Sutton 

et al., 2012; Williams et al., 2012). Παξόκνηα ήηαλ ε εηθόλα θαη ζηελ πεξίπησζε 

όπνπ θάπνηνο θαηεβάδεη εξγαζία από ην δηαδίθηπν (βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β8, 

Παξάξηεκα 2) (Sutton et al., 2012), θαζώο θαη ζηελ ππνβνιή  εξγαζίαο ηξίηνπ (βι. 

πίλαθα 33, ζελάξηα Β12-Β13, Παξάξηεκα 2) (Kidwell & Laurel, 2003; Leonard et al., 

2014; Rakovski & Levy, 2007; Sims, 1995; Williams et al., 2012) κε ηε ζπγθαηάζεζε 

(βι. πίλαθα 33,  ζελάξην Β9, Παξάξηεκα 2) (Rakovski & Levy, 2007) ή κε ηνπ 

δεκηνπξγνύ ηεο (βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β11, Παξάξηεκα 2) (Sutton et al., 2012). 
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Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ελ αγλνία ηνπ δεκηνπξγνύ νη 

θνηηεηέο έηεηλαλ ειαθξώο λα ηε ζεσξνύλ αλέληηκε (βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β10, 

Παξάξηεκα 2) (Rakovski & Levy, 2007). 

 ηε ιήςε βνήζεηαο απαληώληαη, επηπιένλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμύ θνηηεηώλ ζε 

αηνκηθή εξγαζία, θαζώο θαη ε άληζε ζπκβνιή κέινπο ζε νκαδηθή εξγαζία. Η 

ζύγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ ζελαξίσλ θαηέιεμε ζε αληηθαηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία. Οη θνηηεηέο έθξηλαλ ηελ ελέξγεηα απηή σο ζνβαξή (βι. πίλαθα 33, 

ζελάξηα Β14-Β16, Β19, Β21, Παξάξηεκα 2) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; 

Hayes & Introna, 2005; Leonard et al., 2014; Lim & See, 2001; Sutton et al., 2012), 

κεηξίσο ζνβαξή (βι. πίλαθα 33, ζελάξηα Β14, Β19, Παξάξηεκα 2) (Hayes & Introna, 

2005; Williams et al., 2012), κε ζνβαξή (βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β19, Παξάξηεκα 2) 

(Kidwell & Laurel, 2003), αζήκαληε (βι. πίλαθα 33, ζελάξηα Β15- Β19, Παξάξηεκα 

2) (Hayes & Introna, 2005; Stephens et al., 2007; Sutton et al., 2012; Yeo, 2007),  κε 

εμαπάηεζε (βι. πίλαθα 33, ζελάξηα Β14, Παξάξηεκα 2) (Hayes & Introna, 2005; Lim 

& See, 2001), ελώ παξνπζηάζηεθαλ θαη σο δηραζκέλνη (βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β19, 

Παξάξηεκα 2) (Hayes & Introna, 2005; Rakovski & Levy, 2007).  Αλαθνξηθά κε ηελ 

άληζε ζπλεηζθνξά ζε νκαδηθή εξγαζία νη ζπκκεηέρνληεο ησλ εξεπλώλ ζεώξεζαλ πσο 

πξόθεηηαη γηα ζνβαξή (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Lim & See, 2001; Sims, 

1995) ή αζήκαληε ελέξγεηα (Yeo, 2007) (βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β25, Παξάξηεκα 2). 

 Παξάιιεια, ζηελ ίδηα νκάδα ζελαξίσλ αλήθνπλ όζα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζε εξγαζία θάπνηνπ. ρεηηθά ζελάξηα είλαη ε παξνρή 

πεξηγξάκκαηνο ή εξγαζίαο ζε θάπνηνλ κε ηνπο θνηηεηέο λα θξίλνπλ ηελ πξώηε σο κε 

ζνβαξή (βι. πίλαθα 33, ζελάξην Β24, Παξάξηεκα 2) (Sutton et al., 2012), ελώ ηε 

δεύηεξε σο κεηξίσο ή πνιύ ζνβαξή (βι. πίλαθα 33, ζελάξηα Β20, Β23, Παξάξηεκα 2) 

(Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012). Σέινο, παξαηεξήζεθε πσο ηείλνπλ λα 

ζεσξνύλ ηελ γεληθή παξνρή βνήζεηαο ζε εξγαζία σο έληηκε πξάμε (βι. πίλαθα 33, 

ζελάξην Β22, Παξάξηεκα 2) (Rakovski & Levy, 2007). 

Αλεπαξθήο παξάθξαζε 

Μηα άιιε θαηεγνξία πιαγηαξηζκνύ ε νπνία παξνπζηάδεηαη είλαη ε αλεπαξθήο 

παξάθξαζε όπνπ απαληώληαη ε παξάθξαζε δίρσο παξαπνκπή, ε αληηγξαθή πιηθνύ 

κε κηθξέο αιιαγέο, θαζώο θαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή ζεσξνύκελε σο παξάθξαζε. 

Με ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηώζεθε πσο νη θνηηεηέο εμέιαβαλ ηελ 
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παξάθξαζε ρσξίο παξαπνκπή σο ζνβαξή (βι. πίλαθα 34, ζελάξηα ΑΠ1-ΑΠ4, 

Παξάξηεκα 2) (Curtis & Popal, 2011; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Leonard 

et al., 2014; Stephens et al., 2007; Zafarghandi et al., 2012), κε ζνβαξή (βι. πίλαθα 

34, ζελάξην ΑΠ3, Παξάξηεκα 2) (Maxwell et al., 2008), ή κε εμαπάηεζε (βι. πίλαθα 

34, ζελάξην ΑΠ4, Παξάξηεκα 2) (Lim & See, 2001). πγρξόλσο, ε αληηγξαθή πιηθνύ 

κε αιιαγέο έγηλε αληηιεπηή σο ζνβαξή ή κεηξίσο ζνβαξή (βι. πίλαθα 34, ζελάξηα 

ΑΠ6, ΑΠ9, ΑΠ10, Παξάξηεκα 2) (Yeo, 2007; Zafarghandi et al., 2012), θαζώο θαη 

σο κε πιαγηαξηζκόο (βι. πίλαθα 34, ζελάξην ΑΠ13, Παξάξηεκα 2) (Foltynek et al., 

2014), ελώ ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο παξαπνκπήο ε ίδηα ελέξγεηα θξίζεθε σο 

ζνβαξή (βι. πίλαθα 34, ζελάξηα ΑΠ5, Παξάξηεκα 2) (Sutton et al., 2012) θαη κε (βι. 

πίλαθα 34, ζελάξην ΑΠ7) (Sutton et al., 2012) κε θάπνηεο έξεπλεο, αληηζέησο, λα 

παξνπζηάδνπλ ηνπο θνηηεηέο είηε αβέβαηνπο (βι. πίλαθα 34, ζελάξην ΑΠ11-ΑΠ12, 

Παξάξηεκα 2) (Foltýnek & Čech, 2012; Foltynek et al., 2014) είηε λα ηε ζεσξνύλ 

απιώο πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 34, ζελάξην ΑΠ11, Παξάξηεκα 2) (Foltýnek & Čech, 

2012). Σέινο, αληηθξνπόκελα ήηαλ ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αληηιεπηή 

ζνβαξόηεηα ηεο απηνιεμεί αληηγξαθήο κε παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ πιηθνύ θαη 

ζεώξεζή ηνπ θεηκέλνπ σο παξαθξαζκέλν (βι. πίλαθα 34, ζελάξην ΑΠ8, Παξάξηεκα 

2) (Curtis & Popal, 2011; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 2012).  

Απηνπιαγηαξηζκόο 

Αλαθνξηθά κε ηνλ απηνπιαγηαξηζκό, ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ είλαη 

αληηθαηηθά. Η πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ βξέζεθε λα θξίλεη ηε ζρεηηθή ελέξγεηα σο 

ζνβαξή (βι. πίλαθα 35, ζελάξην ΑΠ1, ΑΠ2, Παξάξηεκα 2) (Leonard et al., 2014; 

Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012; Zafarghandi et al., 2012), ελώ απαληώληαη 

κειέηεο ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο είηε ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ 

απηνπιαγηαξηζκό σο κε ζνβαξό (βι. πίλαθα 35, ζελάξην ΑΠ1, Παξάξηεκα 2) (Curtis 

& Popal, 2011; Maxwell et al., 2008) είηε σο έληηκε ελέξγεηα (βι. πίλαθα 35, ζελάξην 

ΑΠ1, Παξάξηεκα 2) (Sims, 1995).  

Σπξξαθή 

Αληηζέησο, ε εηθόλα αλαθνξηθά κε ηε ζπξξαθή είλαη ζαθέζηεξε κε ηελ πιεηνλόηεηα 

ησλ θνηηεηώλ λα ηελ αληηιακβάλεηαη σο ζνβαξή (βι. πίλαθα 36,  ζελάξην 1, 

Παξάξηεκα 2) (Leonard et al., 2014). 
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Λάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Μηα άιιε νκάδα ζελαξίσλ ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ιάζε ή παξαιείςεηο 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο. ην πιαίζην απηό δηαπηζηώζεθε 

πσο νη θνηηεηέο αληηιήθζεζαλ ηηο παξαιείςεηο ζηηο παξαπνκπέο σο αζήκαληε (βι. 

πίλαθα 37, ζελάξην ΒΑΠ1, Παξάξηεκα 2) (Yeo, 2007) θαη ηα ιάζε ζηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο σο αλέληηκε ελέξγεηα (βι. πίλαθα 37, ζελάξην ΒΑΠ3, 

Παξάξηεκα 2) (Sims, 1995). Σέινο, ε κε ζπκπεξίιεςε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ 

έγηλε αληηιεπηή σο έληηκε ελέξγεηα (βι. πίλαθα 37, ζελάξην ΒΑΠ2, Παξάξηεκα 2) 

(Sims, 1995). 

Δπηλόεζε θαη παξαπνίεζε 

Η ηειεπηαία νκάδα ζελαξίσλ ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζπγθξνηεί ηελ θαηεγνξία ηεο 

επηλόεζεο θαη παξαπνίεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ επηλόεζε 

παξαηεξήζεθε πσο ηα επξήκαηα είλαη αληηθαηηθά κεηαμύ ηνπο θαζώο εθιήθζεθε σο 

κε εμαπάηεζε (βι. πίλαθα 38, ζελάξην Π1, Παξάξηεκα 2) (Lim & See, 2001), πνιύ 

ζνβαξή ελέξγεηα (βι. πίλαθα 38, ζελάξην Π2, Παξάξηεκα 2) (Williams et al., 2012), 

ελώ, επίζεο, βξέζεθε κηθξή ηάζε ζεώξεζήο ηεο σο κε ζνβαξήο (βι. πίλαθα 38, 

ζελάξην Π3, Παξάξηεκα 2) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995). Από ηελ άιιε, ε 

παξαπνίεζε αμηνινγήζεθε σο ζνβαξή (βι. πίλαθα 38, ζελάξην Π2, Παξάξηεκα 2) 

(Williams et al., 2012).   

Η κειέηε, όκσο, ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ, όπσο εηπώζεθε ζηελ αξρή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη από έξεπλεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο κέζσ ζπλεληεύμεσλ. ην 

πιαίζην απηό βξέζεθε πσο θνηηεηέο έθξηλαλ ηνλ πιαγηαξηζκό ιηγόηεξν ζνβαξό ζε 

ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ έρεη ην παλεπηζηήκην ηνπο γηα απηό ην ζέκα θαη, ζπγρξόλσο, 

πνιύ απζηεξέο ηηο πνηλέο πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ (Gullifer & Tyson, 2010). ε άιιε 

έξεπλα κε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο  ππνζηεξίρζεθε πσο ν πιαγηαξηζκόο γηλόηαλ 

αληηιεπηόο σο ιηγόηεξν ζνβαξόο ζηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζε ζρέζε κε ην λέν 

παλεπηζηήκην ζην νπνίν θνηηνύλ (Orim et al., 2013). Αληηζέησο, εληνπίζηεθε 

δεκνζίεπζε ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ ηε ζνβαξόηεηα ηέηνησλ 

ελεξγεηώλ θαζώο βιάπηνπλ άιινπο θνηηεηέο, αλ θαη έθξηλαλ πσο  ε επηηέιεζή ηνπο ζε 

κηθξόηεξν αθαδεκατθό έηνο ζπλεπάγεηαη κηθξόηεξε ζνβαξόηεηα (Ashworth et al., 

1997). ηελ ίδηα κειέηε, νη θνηηεηέο ππνζηήξημαλ πσο ε εθηεηακέλε θαη ζθόπηκε 

εμαπάηεζε είλαη πνιύ ζνβαξή, ελώ ζεκεηώζεθε αζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ 
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αληηγξαθή εξγαζίαο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο. Αληηζέησο, ζύκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο ε παξάθξαζε βηβιίνπ ή ε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο ζπκθνηηεηή είλαη 

ιηγόηεξν ζνβαξέο.  

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππόςε ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ 

αλαδεηθλύνληαη ηάζεηο ζηηο θξίζεηο ησλ θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Έηζη, νη θνηηεηέο ζηηο πεξηζζόηεξεο έξεπλεο έηεηλαλ λα θξίλνπλ 

ηηο ελέξγεηεο ηεο αληηγξαθήο, ηεο ιήςεο βνήζεηαο, ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο, ηνπ 

απηνπιαγηαξηζκνύ, ηεο ζπξξαθήο θαη ηεο παξαπνίεζεο σο ζνβαξέο. Αληηζέησο, νη 

ελέξγεηεο ηεο επηλόεζεο θαζώο θαη νη ζρεηηθέο κε ιάζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

θαη παξαπνκπέο εθιήθζεθαλ σο κε ζνβαξέο ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ 

πεξηζζόηεξσλ κειεηώλ (βι. εηθόλα 3). 

 

Εικόνα 3:Τάςεισ ςτισ αντιλιψεισ των φοιτθτϊν αναφορικά με τθ ςοβαρότθτα των διάφορων μορφϊν του 
πλαγιαριςμοφ. 

ην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ κειεηήζεθε, 

επηπιένλ, ε επίδξαζε κηαο ζεηξάο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, όπσο ηνπ επηπέδνπ ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθό/ κεηαπηπρηαθό), ηνπ έηνπο 

ζπνπδώλ, ηεο ειηθίαο, ηνπ ηόπνπ ζπνπδώλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο θαη ρνιή 

θνίηεζεο, ηεο επηηέιεζεο πξαθηηθώλ πιαγηαξηζκνύ, ηεο πίεζεο γηα πςειή 

βαζκνινγία, ηεο εζληθόηεηαο θαη ηνπ θύινπ.  

Δπίπεδν ζπνπδώλ 
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Από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο βξέζεθε πσο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

αληηιήθζεζαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο ειαθξώο πην ζνβαξέο 

πεξηπηώζεηο αλεπαξθνύο παξαπνκπήο, όπσο ε παξάζεζε δίρσο παξαπνκπή, ε 

παξαπνκπή κόλν ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, θ.α. ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο (Sutton et al., 2012).  

Έηνο ζπνπδώλ 

Παξάιιεια, ην έηνο δε βξέζεθε λα δηαθνξνπνηεί ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ ζε 

θάπνηεο κειέηεο (Sutton et al., 2012), αλ θαη ζε άιιε έξεπλα παξαηεξήζεθε πσο ε 

απνδίδνκελε ζνβαξόηεηα απμάλνληαλ θαζώο ην έηνο θνίηεζεο κεγάισλε (Sims, 

1995).  

Ζιηθία 

πγρξόλσο, έρεη βξεζεί πσο ε ειηθία δηαθνξνπνηεί ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ κε 

όζνπο είλαη άλσ ησλ 25 εηώλ λα αληηιακβάλνληαη σο πην ζνβαξέο πεξηπηώζεηο 

πιαγηαξηζκνύ θαη λα αθνινπζνύληαη από ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 18-20 θαη 21-24 

(Franklyn-Stokes & Newstead, 1995).  

Τόπνο ζπνπδώλ 

Δπηπιένλ, έρεη δεηρζεί πσο ε πεξηνρή ηεο πξνεγνύκελεο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πιαγηαξηζκνύ. ηελ έξεπλα ησλ 

Sutton et al. (2012) βξέζεθε πσο όζνη ζπνύδαζαλ ζηελ Δπξώπε ζεώξεζαλ ιηγόηεξν 

ζνβαξέο πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαδηθή εξγαζία ζε 

ζρέζε κε όζνπο θνίηεζαλ ζηελ Απζηξαιία, ελώ νη θνηηήζαληεο ζηελ Κίλα/ 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία ππεξηεξνύζαλ σο πξνο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ ζνβαξόηεηα 

απηώλ ησλ κνξθώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξώηεο πεξηνρέο θαη ππνιείπνληαλ ζε όια ηα 

άιια ζελάξηα πιαγηαξηζκνύ. Παξόκνηα, ζηελ έξεπλα ησλ Leonard et al. (2014) 

βξέζεθε πσο όζνη παξαθνινύζεζαλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο εθηόο ΗΠΑ εμέιαβαλ ηελ 

νηθεηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξάδνζε ίδηαο εξγαζίαο σο πην 

ζνβαξέο ζε ζρέζε κε όζνπο ζπνύδαζαλ εληόο ΗΠΑ. Αληηζέησο, νη ηειεπηαίνη έθξηλαλ 

ηελ αληηγξαθή, ηελ παξάδνζε έξγνπ ηξίηνπ, ηελ αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε από 

δηάθνξεο πεγέο, ηελ παξάθξαζε/ αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή θαζώο θαη ηελ 

παξάζεζε ζπγγξαθέα ρσξίο παξαπνκπή σο ζνβαξόηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο  θνηηεηέο 

άιισλ εζληθνηήησλ.  
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Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα θαη Σρνιή 

Παξάιιεια, ην Παλεπηζηήκην (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Sutton et al., 

2012) θαη ε ρνιή (Sutton et al., 2012) απνηεινύλ δύν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ 

βξέζεθαλ λα δηαθνξνπνηνύλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό βαζκό ηνπο θνηηεηέο σο πξνο 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό. Υαξαθηεξηζηηθά βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο 

Καιώλ Σερλώλ (Arts) ππνιείπνληαλ σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα πνπ απέδσζαλ ζε 

πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ ζρεηηθέο κε ηελ νκαδηθή εξγαζία (π.ρ. παξάδνζε εξγαζίαο 

ζε θίιν) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο ζηηο ρνιέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

(Business) θαη Βηνινγίαο (Biological Sciences). πγρξόλσο, νη θνηηεηέο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ππνιείπνληαλ ζηα ζρεηηθά κε ηελ αλεπαξθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

θαη ηηο αλέληηκεο ελέξγεηεο
5
 ζελάξηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δύν ρνιέο, θάηη πνπ 

παξαηεξήζεθε, επίζεο, κεηαμύ θνηηεηώλ Βηνινγίαο θαη Καιώλ Σερλώλ (Sutton et al., 

2012).  

Δπηηέιεζε πιαγηαξηζκνύ 

Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν απαζρόιεζε ηνπο εξεπλεηέο είλαη ε κειέηε ηεο ζρέζεο 

επηηέιεζεο θαη αληίιεςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ πιαγηαξηζκό. ην πιαίζην απηό, 

δηαπηζηώζεθε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ ζνβαξόηεηα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο 

πιαγηαξηζκνύ. Γειαδή, όζν πην ζνβαξή θξίλεηαη θάπνηα ελέξγεηα ηόζν ιηγόηεξν 

πηζαλό είλαη λα εκπιαθεί θάπνηνο ζε απηήλ (Curtis & Popal, 2011; Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995; Kidwell & Laurel, 2003; Maxwell et al., 2008; Rakovski & Levy, 

2007; Sims, 1995; Stephens et al., 2007; Zafarghandi et al., 2012).  

Πίεζε γηα πςειή βαζκνινγία 

πγρξόλσο, δηαπηζηώζεθε πσο όζνη πηέδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο γηα πςεινύο βαζκνύο 

εθιακβάλνπλ ηνλ πιαγηαξηζκό σο πην ζνβαξό θαη εκπιέθνληαη θαηά ζπλέπεηα 

ιηγόηεξν ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο (Curtis & Popal, 2011), ελώ γεληθόηεξα νη 

αληηιήςεηο γηα ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ πιαγηαξηζκνύ βξέζεθε λα ιεηηνπξγεί 

πξνβιεπηηθά γηα ηελ έθηαζή ηνπ (Zafarghandi et al., 2012) 

                                                           
5
 ηηο αλέληηκεο ελέξγεηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε θινπή εξγαζίαο, ε ζπγγξαθή εξγαζίαο από ηξίην, θ.α., 

ελώ ζηελ αλεπαξθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ελέξγεηεο όπσο παξαπνκπή κόλν ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, 

παξάζεζε δίρσο παξαπνκπή, θ.α. (Sutton et al., 2012).  
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Δζληθόηεηα- θύιν 

Σέινο, δελ έρνπλ βξεζεί δηαθνξέο ζηε ζνβαξόηεηα πνπ απνδίδνπλ νη θνηηεηέο ζε 

δηάθνξεο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ νύηε σο πξνο ηελ εζληθόηεηα (Maxwell et al., 2008) 

νύηε σο πξνο ην θύιν (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995).   
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Σηάζεηο ησλ θνηηεηώλ έλαληη ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

 

Η δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηώλ έλαληη ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε ζελάξηα, εξσηεκαηνιόγηα, αιιά 

θαη ζπλεληεύμεηο ζρεηηθέο κε απηό ην ζέκα. πγρξόλσο, πεγή πιεξνθνξηώλ 

απνηέιεζαλ ε βαζκνιόγεζε θαη ηα ζρόιηα θνηηεηώλ γηα θείκελα ηα νπνία 

παξνπζίαδαλ δηάθνξεο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο δεκνζηεύζεηο πνπ αμηνπνίεζαλ ζελάξηα, απηά νξγαλώζεθαλ 

κε βάζε ηηο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ (βι. ελόηεηα 2) θαη, έηζη, ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ έλαληη ηεο αληηγξαθήο, ηεο ιήςεο 

βνήζεηαο, ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ θαη ηεο ζπξξαθήο, παξνπζηάδνληαο, ζπγρξόλσο, 

απνηειέζκαηα από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο. 

Αληηγξαθή 

ην πιαίζην απηό, ε κειέηε ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αληηγξαθή ζελαξίσλ νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη θνηηεηέο έηεηλαλ λα ζεσξνύλ σο κε απνδεθηέο ηηο ελέξγεηεο 

αληηγξαθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο έθξηλαλ ηελ αληηγξαθή εξγαζίαο (βι. 

πίλαθα 39, ζελάξηα Α1, Α5-Α7, Παξάξηεκα 3), απαληήζεσλ ζε άζθεζε (βι. πίλαθα 

39, ζελάξην Α2, Παξάξηεκα 3), θαζώο θαη ηελ αληηγξαθή πιηθνύ από βηβιίν ή ην 

δηαδίθηπν (βι. πίλαθα 39, ζελάξηα Α3-Α4, Παξάξηεκα 3) σο κε απνδεθηέο ελέξγεηεο 

(Sheard & Dick, 2011).  

Παξόκνηα εηθόλα δηακνξθώζεθε από ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε 

ζρεηηθά εξσηήκαηα όπνπ  νη θνηηεηέο έηεηλαλ λα θξίλνπλ ηελ αληηγξαθή κέζσ 

δηαδηθηύνπ σο ιαλζαζκέλε (Risquez, O’Dwyer, & Ledwith, 2011; Scanlon & 

Neumann, 2002) ή κε απνδεθηή (Αβξακίδνπ, 2014) ππνζηεξίδνληαο, ζπγρξόλσο, πσο 

ζα έλησζαλ ελνρή ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηείραλ ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο (Szabo & 

Underwood, 2004). Αληηζέησο, ζε άιιεο κειέηεο απαληήζεθε είηε αβεβαηόηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο αληηγξαθήο (Perry, 2010), είηε άξλεζε απάληεζεο από 

έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ δείγκαηνο (69%) (Chuda et al., 2012). Σέινο, εληνπίζηεθε 

ε άπνςε πσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαζηζηά ηνλ πιαγηαξηζκό απνδεθηό ζε θάπνην 
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βαζκό δηόηη πηζηεύεηαη πσο ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πηζαλόηεηα εληνπηζκνύ όζσλ 

πξάηηνπλ αλάινγεο ελέξγεηεο (Selwyn, 2008). 

Λήςε βνήζεηαο 

Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηελ ιήςε βνήζεηαο βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο έθξηλαλ ηελ 

αληαιιαγή εξγαζηώλ κεηαμύ θίισλ ώζηε ν θαζέλαο λα εθπνλήζεη κόλν κία (βι. 

ζελάξην Β3) θαη ηε κίζζσζε θάπνηνπ γηα ζπγγξαθή εξγαζίαο (βι. πίλαθα 40, ζελάξην 

Β4, Παξάξηεκα 3) σο κε απνδεθηέο ελέξγεηεο (Sheard & Dick, 2011). Δπίζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ζπλεξγαζία ζε αηνκηθή εξγαζία 

(βι.πίλαθα 40, ζελάξην Β1, Παξάξηεκα 3) θαη ηελ ππνβνιή εξγαζίαο από παιαηόηεξν 

έηνο (βι. πίλαθα 40, ζελάξην Β2, Παξάξηεκα 3) κε ηνλ ίδην ηξόπν (Sheard & Dick, 

2011).  

Χζηόζν, ηα επξήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηηο έξεπλεο πνπ αμηνπνίεζαλ 

εξσηεκαηνιόγην ήηαλ αληηθξνπόκελα κεηαμύ ηνπο. ην πιαίζην απηό, ε πιεηνλόηεηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ (90%) ησλ ζρεηηθώλ κειεηώλ έθξηλε πσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα 

όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εξγαζία ηξίηνπ κε άδεηα (Ehrich et al., 2014), ελώ ε αγνξά 

εξγαζίαο από νπνηαδήπνηε πεγή θξίζεθε σο ιαλζαζκέλε (Scanlon & Neumann, 

2002). πγρξόλσο, νη θνηηεηέο βξέζεθαλ δηραζκέλνη κεηαμύ αβεβαηόηεηαο θαη 

δηαθσλίαο, αλαθνξηθά κε ην εάλ ζα έπξεπε λα ηηκσξεζνύλ θαη νη ίδηνη ζε πεξίπησζε 

πνπ βνεζήζνπλ θάπνηνλ λα εκπιαθεί ζηνλ πιαγηαξηζκό (Ehrich et al., 2014). 

Απηνπιαγηαξηζκόο 

Αλαθνξηθά κε ηνλ απηνπιαγηαξηζκό παξαηεξήζεθε κηθξή ηάζε ζηνπο θνηηεηέο πξνο 

ηελ απνδνρή ζρεηηθώλ ελεξγεηώλ (βι. πίλαθα 41, ζελάξην ΑΤ1, Παξάξηεκα 3) 

(Sheard & Dick, 2011). Χζηόζν, ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο απαληήζεηο 

ησλ θνηηεηώλ ζε εξσηήζεηο δηέθεξαλ από ηα πξνεγνύκελα θαζώο νη ζπκκεηέρνληεο 

έθξηλαλ θαηά πιεηνςεθία πσο ππάξρεη πξόβιεκα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη παιαηά 

εξγαζία γηα ηελ ζπγγξαθή κηαο λέαο (Ehrich et al., 2014). 

Σπξξαθή 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπξξαθή βξέζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθήο 

έξεπλαο έθξηλε κε απνδεθηή ηελ αληηγξαθή θαη ηνλ ζπλδπαζκό απνζπαζκάησλ από 

δηάθνξεο πεγέο (Schrimsher et al., 2011). 
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 Παξάιιεια, ε κειέηε ησλ εξεπλώλ πνπ αμηνπνίεζαλ ζπλεληεύμεηο νδήγεζε 

ζηε δηαπίζησζε πσο ηα ζρεηηθά επξήκαηα δε ζπκθσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο. ηελ 

έξεπλα ησλ Ashworth et al. (1997) παξνπζηάζηεθε από ηνπο θνηηεηέο ε άπνςε πσο 

θάζε ελέξγεηα εμαπάηεζεο πνπ γίλεηαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν εηο βάξνο 

ζπκθνηηεηώλ είλαη κεκπηή θαη ζνβαξή. Αληηζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ησλ 

Hayes & Introna (2005) ππνζηήξημαλ πσο ε πεξηνξηζκέλε αληηγξαθή ρσξίο 

παξαπνκπή είλαη αλεθηή, ελώ, ζπγρξόλσο, ε απηνιεμεί αληηγξαθή γεληθώλ 

πιεξνθνξηώλ ρσξίο παξαπνκπή  θξίζεθε σο απνδεθηή. Δπίζεο, ππνζηήξημαλ πσο ε 

αληηγξαθή θξίλεηαη απνδεθηή ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ζέκα παξνπζηάδεηαη πην 

εύγισηηα από όηη ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ νη ίδηνη. 

 πλάκα, ζε άιιεο έξεπλεο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

γεληθέο δειώζεηο ζρεηηθά κε ην ιαλζαζκέλν, ην απνδεθηό θαη ηελ εζηθή ελεξγεηώλ 

πιαγηαξηζκνύ. ην πιαίζην απηό, βξέζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ ζεώξεζε 

πσο ν πιαγηαξηζκόο δελ είλαη ζνβαξό δήηεκα, θαζώο δελ αθνξά ηελ νηθεηνπνίεζε 

πιηθώλ αγαζώλ ηξίηνπ (Ehrich et al., 2014), ελώ ζπγρξόλσο ζε άιιεο έξεπλεο 

αλάινγεο αλέληηκεο ελέξγεηεο θξίζεθαλ σο ιαλζαζκέλεο (Chuda et al., 2012; Hu & 

Lei, 2014). Δπίζεο, βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο ζεώξεζαλ πσο ν πιαγηαξηζκόο είλαη 

απαξάδεθηνο (Hu & Lei, 2014; Αβξακίδνπ, 2014), θαζώο θαη εζηθά θαηαθξηηένο γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο θαζώο ζπληζηά θινπή ηδεώλ, ππνλνκεύεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, θ.α. (Αβξακίδνπ, 2014). Οη θνηηεηέο, αθόκε, έθξηλαλ πσο ν πιαγηαξηζκόο 

αδηθεί ηνλ εαπηό ηνπο, ην παλεπηζηήκην, ηνλ απζεληηθό δεκηνπξγό, ηνπο ζπκθνηηεηέο 

ηνπο (Deckert, 1993; Αβξακίδνπ, 2014), θαζώο θαη ηνλ δηδάζθνληα (Deckert, 1993). 

 πγρξόλσο, βξέζεθε πσο νη αθαδεκατθά αλέληηκεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

νηθεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηξίηνπ θξίζεθαλ από θνηηεηέο σο κνξθή εμαπάηεζεο, 

θινπήο, αθαδεκατθό έγθιεκα θαη αλήζηθε ελέξγεηα (Hu & Lei, 2014). Παξάιιεια, 

ζηελ ίδηα έξεπλα (Hu & Lei, 2014) νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζεώξεζαλ πσο ε 

αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηα θίλεηξα ηνπ 

αηόκνπ, ηελ πνζόηεηα ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν δηαπηζηώζεθε πιαγηαξηζκόο, θαζώο 

θαη ηελ παξνπζία ή κε πξόζεζεο εμαπάηεζεο. Σέινο, παξνπζηάζηεθε νπδεηεξόηεηα 

αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ σο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Hu & 

Lei, 2014).   
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 Δξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, επίζεο, ππήξμε ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θνηηεηώλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ γλσξίδνπλ ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε ελέξγεηεο 

εμαπάηεζεο. ηελ έξεπλα ησλ Lim & See (2001) νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο 

ππνζηήξημαλ πσο εάλ αλαθάιππηαλ πσο θάπνηνο θίινο ηνπο εμαπαηεί ζα αγλννύζαλ 

ην πεξηζηαηηθό, ελώ, ζπγρξόλσο, ζηελ έξεπλα ησλ Szabo & Underwood (2004) 

βξέζεθαλ δηραζκέλνη γηα ην εάλ ζα απνθάιππηαλ θάηη ηέηνην.  

 Μηα επηπιένλ πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ην ππό κειέηε ζέκα απνηέιεζε, αθόκε, 

ε ζηάζε ησλ ππνθεηκέλσλ απέλαληη ζε απνζπάζκαηα ζηα νπνία ππήξρε πιαγηαξηζκόο 

κέζσ ηεο βαζκνινγίαο πνπ έδσζαλ γηα ηελ πξσηνηππία ηνπο θαζώο θαη ησλ ζρνιίσλ 

ηνπο. ην πιαίζην απηό, ζηελ έξεπλα ηνπ Wheeler (2014) έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 

θνηηεηώλ (νκάδα Α 51%, νκάδα Β 42%) ππνζηήξημε πσο ε αλαγλώξηζε ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ζηα απνζπάζκαηα επεξέαζε αξλεηηθά ηε βαζκνινγία πνπ έδσζε θαη 

θαηαδίθαζε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο. πγρξόλσο, ζεκαληηθό ήηαλ ην πνζνζηό (νκάδα Α 

43%, νκάδα Β 51,4%) όζσλ ππνζηήξημαλ πσο αλαγλώξηζαλ ηελ ύπαξμε ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ζηα θείκελα, αιιά δελ επεξεάζηεθαλ θαζώο πίζηεπαλ πσο ε αληηγξαθή 

κεξηθώλ πξνηάζεσλ είλαη επηηξεπηή. Σέινο, ζηελ ίδηα έξεπλα έλα κηθξό πνζνζηό 

θνηηεηώλ (5%) έδσζε πςειή βαζκνινγία, θαζώο έθξηλε πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο 

γξαθήο έθαλε ην θείκελν θαηαλνεηό.  

Παξόκνηα εηθόλα δηακνξθώζεθε, επίζεο, ζηελ έξεπλα ησλ Hu & Lei (2012) 

κε ηνπο θνηηεηέο πνπ αλαγλώξηζαλ ηηο πεξηπηώζεηο ηεο αληηγξαθήο θαη παξάθξαζεο 

ρσξίο παξαπνκπή λα δίλνπλ ρακειόηεξε βαζκνινγία ζηα αληίζηνηρα απνζπάζκαηα 

γηα ηελ πξσηνηππία ηνπο εθθξάδνληαο έηζη ηελ αληίζεζή ηνπο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζρνιίαζαλ πσο ε νκνηόηεηα ηεο γιώζζαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κεηαμύ απνζπάζκαηνο θαη πξσηόηππεο πεγήο είλαη κε απνδεθηή, ελώ 

αξθεηνί ραξαθηήξηζαλ ηελ απηνιεμεί αληηγξαθή σο εζηθή παξαβίαζε (moral 

transgression) θαη επαίζρπληε ελέξγεηα (shameful act). Παξ’ όια απηά, θάπνηνη 

ππνζηήξημαλ πσο ελίνηε ν πιαγηαξηζκόο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. Από ηελ άιιε, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο θάπνηνη θνηηεηέο έδεημαλ ζπκπάζεηα 

ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ιέμεσλ, κνινλόηη γεληθόηεξα ζεσξήζεθε αθαηάιιειε 

ελέξγεηα. Αληηζέησο, ζηελ έξεπλα ησλ Risquez et al. (2011), έλαο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκόο θνηηεηώλ (30%) έθξηλε πσο ε απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή 

ζπληζηά παξαβίαζε ησλ αθαδεκατθώλ θαλόλσλ, ελώ νη πεξηζζόηεξνη (64%) 

ππνζηήξημαλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο παξαπνκπήο.  
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πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππόςε ηα επξήκαηα γηα ηηο ζηάζεηο ησλ 

θνηηεηώλ έλαληη ηνπ πιαγηαξηζκνύ δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε ηάζεο πξνο ηελ κε 

απνδνρή ηέηνησλ ελεξγεηώλ, κνινλόηη εληνπίζηεθαλ θαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

ην πιαίζην δηεξεύλεζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηώλ έλαληη ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ππήξμε, επίζεο, ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ δηαθνξνπνηεηηθνύ ξόινπ 

κηαο ζεηξάο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ, όπσο ηνπ θύινπ, ηεο εζληθόηεηαο θαη ηεο 

επίδνζεο.  

Φύιν 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θύινπ ηα επξήκαηα ππήξμαλ αληηθαηηθά, θαζώο από 

ηε κία βξέζεθε πσο ηα αγόξηα έηεηλαλ λα απνδέρνληαη πεξηζζόηεξν ηηο αθαδεκατθά 

αλέληηκεο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Lin & Wen, 2007), ελώ ζε άιιεο 

δεκνζηεύζεηο δελ εληνπίζηεθαλ δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο (Dick, Sheard, & 

Markham, 2001; Hu & Lei, 2014; Wheeler, 2009). Παξάιιεια, βξέζεθε πσο νη 

γπλαίθεο ππεξηεξνύζαλ ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζρεηηθά κε ην αίζζεκα ελνρήο ζε 

πεξίπησζε εκπινθήο ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ ρσξίο λα παξέρεηαη ζρεηηθή 

εξκελεία (Szabo & Underwood, 2004). 

Δζληθόηεηα 

Αλαθνξηθά κε ηελ εζληθόηεηα, ζηελ έξεπλα ησλ Ehrich et al. (2014) βξέζεθε πσο νη 

Απζηξαινί είραλ πην αξλεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ησλ Κηλέδσλ, κνινλόηη θαη νη δύν 

εζληθέο νκάδεο επέδεημαλ παξόκνηα αληηκεηώπηζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ.  

Δπίδνζε 

Από ηελ άιιε, αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε, δηαπηζηώζεθε πσο νη θνηηεηέο κε ρακειή 

βαζκνινγία έηεηλαλ λα ζεσξνύλ πην απνδεθηή ηελ αληηγξαθή ζε ζρέζε κε όζνπο 

είραλ πςειή βαζκνινγία (Dick et al., 2001). 

Πίεζε 

Σέινο, βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ πίεζεο πνπ αζθεί θάπνηνο ζηνλ εαπηό 

ηνπ θαη ηεο ζηάζεο ηνπ έλαληη ηνπ πιαγηαξηζκνύ, κε όζνπο αζθνύλ πεξηζζόηεξε 

πίεζε λα ηείλνπλ λα έρνπλ πην ήπηεο ζηάζεηο έλαληη ησλ αθαδεκατθά αλέληηκσλ 

ελεξγεηώλ (Ehrich et al., 2014). 
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Η διϊδοςη του πλαγιαριςμού ςτουσ φοιτητϋσ 
 

Η ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε πσο ε επηηέιεζε 

ηνπ πιαγηαξηζκνύ από ηνπο θνηηεηέο απνηειεί έλα ζέκα κε κεγάιε εξεπλεηηθή 

ελαζρόιεζε (βι. ελδεηθηηθά Dick, et al., 2001; Harries & Rutter, 2005; Stephens, et 

al., 2007; Selwyn, 2008; Sheard & Dick, 2011; Eret & Ok, 2014, θ.α.). Η δηεξεύλεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνηηεηώλ γηα 

ην εάλ, νη ίδηνη ή άιινη, έρνπλ εκπιαθεί  ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ κέζσ ζελαξίσλ, 

εξσηεκαηνινγίσλ,  ζπλεληεύμεσλ, θαζώο θαη κε ηνλ έιεγρν εξγαζηώλ γηα ηνλ 

εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ πιαγηαξηζκνύ.   

 Αλαθνξηθά κε ην πξώην ζώκα δεκνζηεύζεσλ, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

ζελαξίσλ ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ επέηξεςε ηελ νξγάλσζή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο 

κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ (βι. ελόηεηα 2). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ θνηηεηώλ ζε ελέξγεηεο αληηγξαθήο, ιήςεο βνήζεηαο, αλεπαξθνύο 

παξάθξαζεο, απηνπιαγηαξηζκνύ, ζπξξαθήο, αλεπαξθώλ παξαπνκπώλ θαη 

βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαζώο, επίζεο, παξαπνίεζεο θαη επηλόεζεο βάζεη ησλ 

δειώζεσλ ησλ ίδησλ.  

Αληηγξαθή 

ηελ θαηεγνξία ηεο αληηγξαθήο απαληώληαη δεκνζηεύζεηο όπνπ εμεηάζηεθαλ 

ελέξγεηεο αληηγξαθήο από δηάθνξεο πεγέο όπσο, επίζεο, θαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. 

ην πιαίζην απηό δηαπηζηώζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ δελ έρεη ππνπέζεη 

ζηελ νηθεηνπνίεζε πιηθνύ είηε από βηβιίν (βι. πίλαθα 42, ζελάξην Α2, Παξάξηεκα 4) 

είηε από ην δηαδίθηπν (βι. πίλαθα 42, ζελάξην Α1, Παξάξηεκα 4) (Dick et al., 2001; 

Sheard & Dick, 2011), κνινλόηη εληνπίζηεθε έξεπλα ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

νπνίαο νη πεξηζζόηεξνη δήισζαλ ζπάληα έσο ζπρλή εκπινθή ζηελ ηειεπηαία ελέξγεηα 

(βι. πίλαθα 42, ζελάξην Α1, Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 2014). Παξόκνηα εηθόλα 

παξαηεξείηαη ζρεηηθά κε ηελ αληηγξαθή εξγαζίαο κε ζπκβαηηθό ηξόπν (by hand/in 

person) ή κε ςεθηαθά κέζα (βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α5-Α6, Παξάξηεκα 4) όπνπ ν 

αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ πνπ δήισζε εκπινθή ζε απηέο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο (Stephens 

et al., 2007). Αληηζέησο, αληηθξνπόκελα ήηαλ ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

αληηγξαθή εξγαζίαο κε ή ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκηνπξγνύ (with/without 

permission) όπνπ από ηε κία ππνζηεξίρζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο 



 

53 

εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α25-Α26, Α29-Α30, 

Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014; Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995; Lim & See, 2001), ελώ από ηελ άιιε δηακνξθώζεθε αληίζεηε ηάζε 

(βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α29-Α30, Παξάξηεκα 4) (Harries & Rutter, 2005).  Αθόκε, 

ζηηο πεξηζζόηεξεο έξεπλεο έλα κηθξό πνζνζηό θνηηεηώλ δήισζε εκπινθή ζηελ 

αληηγξαθή πιηθνύ ελ γλώζεη ή αγλνία ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ (with/without knowledge) 

(βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α31-Α33, Παξαξηεκα 4) (Curtis & Popal, 2011; Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Sheard & Dick, 2011; Zafarghandi et al., 2012). Σέινο, 

αλαθνξηθά κε ηε κεηάθξαζε θαη νηθεηνπνίεζε δηαδηθηπαθώλ πεγώλ βξέζεθε πσο νη 

πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δήισζαλ ηε κε εκπινθή ηνπο ζε αληίζηνηρε ελέξγεηα  (βι. 

πίλαθα 42, ζελάξην Α27, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 

2014) 

 Παξάιιεια, ε βηβιηνγξαθία βξίζεη ζελαξίσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αληηγξαθή 

πνηθίινπ πιηθνύ. ην πιαίζην απηό δηαπηζηώζεθε πσο έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

θνηηεηώλ δήισζε πσο έρεη ππνπέζεη ζηελ αληηγξαθή εξγαζίαο (βι. πίλαθα 42, 

ζελάξηα Α3-Α4, Α7, Παξάξηεκα 4) (Dick et al., 2001; Harries & Rutter, 2005; Lin & 

Wen, 2007; Selwyn, 2008; Sheard & Dick, 2011), ιύζεσλ άζθεζεο (βι. Πίλαθα 42, 

ζελάξην Α28, Παξάξηεκα 4) (Sheard & Dick, 2011), θαζώο θαη ζειίδσλ από βηβιίν, 

άξζξν ή δηαδηθηπαθή εξγαζία (βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α8-Α9, Παξάξηεκα 4) 

(Selwyn, 2008). πγρξόλσο, θαλέλαο ή ιίγνη ππνζηήξημαλ πσο έρνπλ νηθεηνπνηεζεί 

ηελ νκηιία ή ηελ έξεπλα ηξίηνπ (βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α42-Α43, Α48, Παξάξηεκα 

4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014; Mazer & Hunt, 2012), ελώ νη 

θνηηεηέο βξέζεθαλ δηραζκέλνη σο πξνο ηελ επηηέιεζε ή κε ηνπ πιαγηαξηζκνύ ηεο 

δνκήο κηαο πεγήο (βι. πίλαθα 42, ζελάξην Α47, Παξάξηεκα 4) (Zafarghandi et al., 

2012). Αθόκε, ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αληηγξαθή δεπηεξνγελώλ πεγώλ ήηαλ 

αληηθξνπόκελα, θαζώο από ηε κία ζε θάπνηεο δεκνζηεύζεηο δηαπηζηώζεθε πσο ε 

πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ δήισζε όηη έρεη ππνπέζεη ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα 

(βι.πίλαθα 42, ζελάξηα Α44, Α46, Παξάξηεκα 4) (Lim & See, 2001; Zafarghandi et 

al., 2012), ελώ ζε άιιε έξεπλα παξαηεξήζεθε αληίζεηε εηθόλα (βι. πίλαθα 42, 

ζελάξην Α45, Παξάξηεκα 4) (Lin & Wen, 2007). 

 πλάκα, ζηελ θαηεγνξία ηεο αληηγξαθήο απαληώληαη ελέξγεηεο όπνπ 

απνπζηάδεη ε παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ πιηθνύ πνπ αμηνπνηήζεθε κε ηα επξήκαηα 

ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ λα κε ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηε κία 
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ππάξρεη έλα ζώκα θεηκέλσλ ζύκθσλα κε ην νπνίν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο θνηηεηώλ 

δήισζε ηελ εκπινθή ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α10-Α12, 

Α15-Α22, Α24, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014; 

Harries & Rutter, 2005; Lin & Wen, 2007; Marshall & Garry, 2006; Risquez et al., 

2011; Scanlon & Neumann, 2002; Selwyn, 2008; Stephens et al., 2007; Williams et 

al., 2012), ελώ από ηελ άιιε απαληώληαη θείκελα ζηα νπνία πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

κηζνύο ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ όηη έρνπλ εκπιαθεί ζε απηέο (βι. πίλαθα 42, 

ζελάξηα Α13-Α14, Α21, Παξάξηεκα 4) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Selwyn, 

2008). Δπίζεο, γηα ηελ ρξήζε δηαδηθηπαθώλ απνζπαζκάησλ ρσξίο εηζαγσγηθά 

εληνπίζηεθε ηάζε πξνο ηε κε ζπκκεηνρή ζε απηή (βι. πίλαθα 42, ζελάξην Α23, 

Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 2014), ελώ ζε άιιε έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο έηεηλαλ λα 

εκπιέθνληαη ζπάληα ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 42, ζελάξην Α23, Παξάξηεκα 4) 

(Akbulut, Şendağ, et al., 2008).  

 ηελ θαηεγνξία ηεο αληηγξαθήο απαληάηαη, αθόκε, ε απηνιεμεί επηηέιεζή ηεο 

όπνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο παξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ππνζηήξημε ηε κε εκπινθή ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο (βι. ζελάξηα 

πίλαθα 42, Α34- Α41, παξάξηεκα 4) (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Curtis & 

Popal, 2011; Harries & Rutter, 2005; Marshall & Garry, 2006; Williams et al., 2012; 

Zafarghandi et al., 2012).  

Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή ηξίησλ ζε ελέξγεηεο αληηγξαθήο 

δηαπηζηώζεθε πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ ήηαλ αληηθξνπόκελα, 

θαζώο από ηε κία έλα πεξηνξηζκέλν πνζνζηό θνηηεηώλ ζεώξεζε πσο νη ζπκθνηηεηέο 

εκπιέθνληαη ζε ελέξγεηεο αληηγξαθήο (βι. πίλαθα 42, ζελάξηα Α1-Α3, Α7, 

Παξάξηεκα 4) (Dick et al., 2001), ελώ από ηελ άιιε ππνζηεξίρζεθε ην αληίζεην (βι. 

πίλαθα 42, ζελάξην Α21, Παξάξηεκα 4) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995) θαη 

κάιηζηα κε πνζνζηό πνιύ κεγαιύηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηηο απηναλαθνξέο (βι. πίλαθα 

42, ζελάξην Α10-Α11, Α20, Παξάξηεκα 4) (Scanlon & Neumann, 2002). Δπίζεο, 

εληνπίζηεθε ηάζε- κηθξή ή κεγάιε- ζηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ πξνο ηελ ζέζε πσο 

θαλέλαο ζπλνκήιηθνο δελ εκπιέθεηαη ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 42, ζελάξην 

Α30, Α32, Παξάξηεκα 4), όπσο, επίζεο, θαη αβεβαηόηεηα (βι. πίλαθα 42, ζελάξην 

Α31, Παξάξηεκα 4) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995).  

Λήςε βνήζεηαο 
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Η επόκελε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ ζπγθξνηνύλ ηα ζελάξηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία είλαη ε ιήςε βνήζεηαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο απαληώληαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηώλ ζε αηνκηθή εξγαζία, ε αλάζεζε ζπγγξαθήο, θαζώο θαη ε 

αγνξά θαη πώιεζε εξγαζηώλ. Αλαθνξηθά κε ηελ απαγνξεπκέλε ζπλεξγαζία ηα 

επξήκαηα ήηαλ αληηθξνπόκελα θαζώο από ηε κία βξέζεθε πσο αξθεηνί θνηηεηέο 

νκνιόγεζαλ εκπινθή ζε ζρεηηθέο πξαθηηθέο (βι. πίλαθα 43, ζελάξηα Β1-Β2, Β18-

Β19, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Brimble & Stevenson-Clarke, 

2005; Eret & Ok, 2014; Harries & Rutter, 2005; Lim & See, 2001; Lin & Wen, 2007; 

McCabe, 1992; Williams et al., 2012), ελώ από ηελ άιιε δηακνξθώζεθε αληίζεηε 

ηάζε ζε κηα ζεηξά εξεπλώλ (βι. πίλαθα 43, ζελάξηα Β2-Β3, Παξάξηεκα 4) (Dick et 

al., 2001; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Sheard & Dick, 2011). πγρξόλσο, 

βξέζεθε πσο ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο θνηηεηέο δήισζαλ πσο έρνπλ ππνπέζεη ζηελ 

παξαπάλσ ελέξγεηα κε ζπκβαηηθό ηξόπν (by hand/in person) ή κε ηελ ρξήζε 

ςεθηαθώλ κέζσλ (βι. πίλαθα 43, ζελάξηα Β4-Β5, Παξάξηεκα 4) (Stephens et al., 

2007). Παξόκνηα εηθόλα εληνπίζηεθε θαη γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζπγγξαθήο εξγαζίαο ή 

ηνπ πεξηγξάκκαηνο εξγαζίαο ζε ηξίην (βι. πίλαθα 43, ζελάξηα Β6-Β8, Παξάξηεκα 4) 

(Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Curtis & Popal, 

2011; Dick et al., 2001; Eret & Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Lim & 

See, 2001; Mazer & Hunt, 2012; Selwyn, 2008; Sheard & Dick, 2011; Williams et al., 

2012; Zafarghandi et al., 2012). Δπίζεο, ιίγνη ήηαλ όζνη ππνζηήξημαλ πσο έρνπλ 

αγνξάζεη, λνηθηάζεη ή πνπιήζεη εξγαζία (βι. πίλαθα 43, ζελάξηα Β9-Β13, 

Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014; Marshall & Garry, 

2006; Scanlon & Neumann, 2002; Selwyn, 2008; Stephens et al., 2007; Williams et 

al., 2012).  

 ηελ θαηεγνξία ηεο ιήςεο βνήζεηαο απαληώληαη, επηπιένλ, ε ππνβνιή 

εξγαζίαο ηξίηνπ, ε παξνρή εξγαζίαο ζε ηξίην θαη ε αλαδήηεζε δηαδηθηπαθήο 

βνήζεηαο. ην πιαίζην απηό βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δήισζαλ πσο δελ 

έρνπλ ππνβάιιεη εξγαζία από θάπνηα πεγή (βι. πίλαθα 43, ζελάξηα Β14-Β15, Β23, 

Β25, Παξάξηεκα 4) (Dick et al., 2001; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Harries & 

Rutter, 2005; Lim & See, 2001; Sheard & Dick, 2011; Stephens et al., 2007), δελ 

παξείραλ εξγαζία ζε θάπνηνλ (βι. Πίλαθα 43, ζελάξην Β17, Παξάξηεκα 4) (Harries 

& Rutter, 2005; Lin & Wen, 2007; Williams et al., 2012) νύηε αλαδήηεζαλ βνήζεηα 

γηα θάπνηα εξγαζία κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (βι. πίλαθα 43, ζελάξηα Β20-Β21, 
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Παξάξηεκα 4) (Dick et al., 2001; Scanlon & Neumann, 2002) ή απιώο έηνηκε 

εξγαζία (βι. πίλαθα 43, ζελάξην Β22, Παξάξηεκα 4) (Scanlon & Neumann, 2002). 

Παξ’ όια απηά, αξθεηνί (59%) ήηαλ όζνη δήισζαλ πσο κνηξάζηεθαλ ηελ εξγαζία 

ηνπο κε άιινπο πξνθεηκέλνπ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο παξάδεηγκα γηα ην δηθό 

ηνπο έξγν (βι. πίλαθα 43, ζελάξην Β24, Παξάξηεκα 4) (Williams et al., 2012). 

 ηε ιήςε βνήζεηαο απαληώληαη, αθόκε, ε άληζε ζπκβνιή ζε νκαδηθή 

εξγαζία, θαζώο θαη ε ζπκπεξίιεςε κε ζπκβαιιόκελσλ ζηε ζπγγξαθή αηόκσλ ζε 

εξγαζία. Αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε ελέξγεηα νη δειώζεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ θνηηεηώλ 

θάλεθε λα ηείλνπλ πξνο ηε κε επηηέιεζή ηεο (βι. πίλαθα 43, ζελάξην Β27, 

Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008), ελώ γηα ηε δεύηεξε (βι. πίλαθα 43, 

ζελάξην Β27, Παξάξηεκα 4) δηαπηζηώζεθε ηάζε εκπινθήο ζε απηή (Lim & See, 

2001; Lin & Wen, 2007). 

 Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ εκπινθή 

ηξίησλ ζε ελέξγεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή πιαγηαξηζκνύ από ηε 

κία παξνπζηάζηεθε ηάζε ζε απηνύο λα ππνζηεξίδνπλ πσο θαλείο δελ εκπιέθεηαη ζε 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 43, ζελάξην Β3, Β8, Β23, Παξάξηεκα 4) (Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995), ελώ από ηελ άιιε ε άπνςε πσο έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 

ζπλνκειίθσλ επηδίδεηαη ζε απηέο (βι. πίλαθα 43, ζελάξην Β2, Β6, Β14, Β16, Β21, 

Παξάξηεκα 4) (Dick et al., 2001). Αθόκε, ππνζηεξίρζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη 

ζπκθνηηεηέο αθνινπζνύλ ηέηνηεο ηαθηηθέο θαη κάιηζηα κε δηαθνξά από ηηο αλαθνξέο 

γηα ηελ πξνζσπηθή εκπινθή (βι. πίλαθα 43, ζελάξην Β9-Β10, Β20, Β22, Παξάξηεκα 

4) (Scanlon & Neumann, 2002). 

Αλεπαξθήο παξάθξαζε 

Η επόκελε κνξθή πιαγηαξηζκνύ ε νπνία απαληάηαη είλαη ε αλεπαξθήο παξάθξαζε 

θαη παξνπζηάδεηαη κε ζελάξηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ κε επαξθείο ελέξγεηεο 

παξάθξαζεο. ην πιαίζην απηό βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δήισζαλ πσο 

έρνπλ παξαθξάζεη πεγή κε ηξόπν πνπ ππνλνκεύεη ηελ αθεξαηόηεηα ηεο απζεληηθήο 

ηδέαο (βι. πίλαθα 45, ζελάξην ΑΠ1, Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 2014), έρνπλ 

αληηγξάςεη απηνιεμεί πιηθό κε παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ (βι. πίλαθα 45, ζελάξην 

ΑΠ5, Παξάξηεκα 4) (Curtis & Popal, 2011; Zafarghandi et al., 2012), ή θάλνληαο 

θάπνηεο αιιαγέο ζηηο ιέμεηο παξνπζηάδνληάο ην ζαλ παξαθξαζκέλν (βι. πίλαθα 45, 

ζελάξην ΑΠ6, Παξάξηεκα 4) (Zafarghandi et al., 2012). Από ηελ άιιε, 
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αληηθξνπόκελα ήηαλ ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ παξάθξαζε δίρσο παξαπνκπή 

όπνπ εληνπίζηεθαλ κειέηεο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ε πιεηνλόηεηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ελεπιάθε ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 45, ζελάξην ΑΠ2, 

Παξάξηεκα 4) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Lim & See, 2001; Zafarghandi et 

al., 2012), ελώ ζύκθσλα κε άιιεο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δελ ζπκκεηείραλ ζε 

αληίζηνηρεο πξαθηηθέο (βι. πίλαθα 45, ζελάξηα ΑΠ2-ΑΠ4, Παξάξηεκα 4) (Curtis & 

Popal, 2011; Stephens et al., 2007). 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ εκπινθή ηξίησλ 

δηαπηζηώζεθε κηα ηάζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζεσξνύλ πσο όινη νη ζπκθνηηεηέο 

ηνπο επηδίδνληαη ζε αληίζηνηρεο αθαδεκατθά αλέληηκεο ελέξγεηεο έζησ κία θνξά (βι. 

πίλαθα 45, ζελάξην ΑΠ2, Παξάξηεκα 4) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995). 

Απηνπιαγηαξηζκόο 

Σα επξήκαηα ησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηνλ απηνπιαγηαξηζκό  είλαη, επίζεο, 

αληηθαηηθά, θαζώο ζύκθσλα κε θάπνηεο δεκνζηεύζεηο έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

θνηηεηώλ δήισζε πσο έρεη ππνπέζεη ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο (βι. πίλαθα 48, ζελάξην 

ΑΤ2-ΑΤ3, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Curtis & Popal, 2011; Dick 

et al., 2001; Sheard & Dick, 2011; Williams et al., 2012), ελώ ζε άιιεο απαληάηαη 

είηε ην αληίζεην εύξεκα (βι. πίλαθα, 48, ζελάξην ΑΤ2, Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 

2014) είηε δηραζκόο (βι. πίλαθα 48, ζελάξην ΑΤ2, Παξάξηεκα 4) (Zafarghandi et al., 

2012). Παξάιιεια, βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο (76,7%) ππνζηήξημαλ πσο 

πνηέ δελ παξνπζίαζαλ παιαηόηεξε εξγαζία ζαλ λέα αιιάδνληαο ηελ εκθάληζή ηεο κε 

ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηύνπ (βι. πίλαθα 48, ζελάξην ΑΤ1, Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 

2014). 

Σπξξαθή 

Μηα άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ ζπγθξνηνύλ ηα ζελάξηα ησλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ 

είλαη ε ζπξξαθή πνηθίισλ πεγώλ ρσξίο παξαπνκπή ζε απηέο. Η ζπζηεκαηηθή κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο λαη κελ ππήξρε κηα ηάζε ζηηο 

δειώζεηο πξνο ηε κε επηηέιεζε αληίζηνηρσλ ελεξγεηώλ (βι. πίλαθα 46, ζελάξηα 1-

2, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014; Marshall & 

Garry, 2006), αιιά, ζπγρξόλσο, ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ ην αληίζεην ππήξμε 
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ζεκαληηθό (βι. πίλαθα 46, ζελάξηα 1-2, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 

2008; Eret & Ok, 2014; Marshall & Garry, 2006). 

Λάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Μηα άιιε θαηεγνξία πνπ απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία αθνξά ηα ιάζε ζε 

παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  ην πιαίζην απηό δηαπηζηώζεθε πσο νη 

πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δήισζαλ πσο πνηέ δελ έζεζαλ εθηόο βηβιηνγξαθίαο πεγή πνπ 

αμηνπνίεζαλ (βι. πίλαθα 44, ζελάξην Π2, Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 2014), δελ 

παξείραλ παξαπνκπή ζε ιάζνο ζεκείν ηεο εξγαζίαο (βι. πίλαθα 44, ζελάξην Π3, 

Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014) ή ιαλζαζκέλε 

βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά (βι. πίλαθα 44, ζελάξην Π5, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, 

Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014). Αληηζέησο, νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο 

ππνζηήξημαλ πσο παξέπεκςαλ ζε πεγή ζε κε απνδεθηό βαζκό (βι. πίλαθα 44, 

ζελάξην Π1, Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 2014) θαη απέηπραλ λα παξέρνπλ 

ππνζεκείσζε γηα πεγέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ (βι. πίλαθα 44, ζελάξην Π6, Παξάξηεκα 

4) (McCabe, 1992). Σέινο, ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζε πεγέο πνπ δε 

κειεηήζεθαλ ή αμηνπνηήζεθαλ βξέζεθαλ αληηθαηηθά, θαζώο από ηε κία νη 

πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε απηήλ ηελ πξαθηηθή 

(βι. πίλαθα 44, ζελάξηα Π4, Π7-Π8, Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; 

Lim & See, 2001; Lin & Wen, 2007), ελώ ζε άιιε έξεπλα βξέζεθαλ αληίζεηα 

απνηειέζκαηα (βι. πίλαθα 44, ζελάξην Π4, Παξάξηεκα 4) (Eret & Ok, 2014). 

Δπηλόεζε θαη Παξαπνίεζε 

Η ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ ρξήζε ζελαξίσλ αθνξά ηελ 

επηλόεζε θαη παξαπνίεζε, δειαδή ηελ παξαπνκπή ζε αλύπαξθηε πεγή θαη ζε 

άζρεηε κε ην ζέκα πεγή αληίζηνηρα. ην πιαίζην απηό βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη 

θνηηεηέο δήισζαλ πσο δελ επηλόεζαλ πιεξνθνξίεο (βι. πίλαθα 47, ζελάξην ΠΔ1, 

Παξάξηεκα 4) (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014), ελώ αληηθξνπόκελα 

ήηαλ ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επηλόεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο όπνπ από ηε κία 

δηαπηζηώζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ ελεπιάθε ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο 

(βι. πίλαθα 47, ζελάξην ΠΔ2, Παξάξηεκα 4) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; 

Lin & Wen, 2007; McCabe, 1992), ελώ από ηελ άιιε ην αληίζεην (βι. πίλαθα 47, 

ζελάξηα ΠΔ3-ΠΔ4, Παξάξηεκα 4) (Mazer & Hunt, 2012; Williams et al., 2012). 

πγρξόλσο, αλαθνξηθά κε ηελ παξαπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο βξέζεθε πσο νη 
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πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ελεπιάθεζαλ ζε απηή (βι. πίλαθα 47, ζελάξην ΠΔ4, 

Παξάξηεκα 4) (Lim & See, 2001), κνινλόηη εληνπίζηεθαλ θαη αληίζεηα 

απνηειέζκαηα (βι. πίλαθα 47, ζελάξην ΠΔ3, Παξάξηεκα 4) (Williams et al., 2012).  

 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ εκπινθή ηξίησλ 

ζηελ επηλόεζε δηαπηζηώζεθε κηα ηάζε ζηα ππνθείκελα λα ζεσξνύλ πσο όινη νη 

ζπκθνηηεηέο ηνπο επηδίδνληαη ζε αληίζηνηρεο αθαδεκατθά αλέληηκεο ελέξγεηεο έζησ 

κία θνξά (βι. πίλαθα 47, ζελάξην ΠΔ2, Παξάξηεκα 4) (Franklyn-Stokes & Newstead, 

1995). 

 Η κειέηε ηεο επηηέιεζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ από ηνπο θνηηεηέο, σζηόζν, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κε ηελ αμηνπνίεζε εξσηεκαηνινγίσλ κε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο 

εξσηήζεηο. ην πιαίζην απηό εληνπίζηεθαλ δεκνζηεύζεηο ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ησλ νπνίσλ ε πιεηνλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ππνζηήξημε πσο ππέπεζε ζε 

πιαγηαξηζκό ή γεληθά ζε θάπνηα ελέξγεηα πνπ ζεσξείηαη εμαπάηεζε (Andrews, 

Smith, Henzi, & Demps, 2007; Bamford & Sergiou, 2005; Deckert, 1993; Leonard et 

al., 2014; McCabe, 1992; Wan et al., 2011; Williams et al., 2012; Αβξακίδνπ, 2014). 

Αληηζέησο, ζε άιιεο κειέηεο έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο θνηηεηώλ ππνζηήξημε πσο 

έρεη εκπιαθεί ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; 

Chuda et al., 2012; Honny, Gadbury-Amyot, Overman, WilkinsKristi, & Petersen, 

2010; Oran et al., 2015; Perry, 2010; Pickard, 2006; Schrimsher et al., 2011; Szabo & 

Underwood, 2004).  

Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή ηξίησλ ζε πξαθηηθέο πιαγηαξηζκνύ 

δηαπηζηώζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ππέδεημαλ, κε κεγάιν ή κηθξό πνζνζηό, 

απαληώληαο ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα πσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ππνπίπηνπλ ή έρνπλ 

ππνπέζεη ζε αθαδεκατθά αλέληηκεο ελέξγεηεο (Honny et al., 2010; Lim & See, 2001; 

Oran et al., 2015; Perry, 2010; Pickard, 2006; Szabo & Underwood, 2004; Wan et al., 

2011). 

πγρξόλσο, κηα επηπξόζζεηε πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ έθηαζε ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ζηνπο θνηηεηέο ππήξμε ν έιεγρνο ησλ εξγαζηώλ ηνπο, κε ή ρσξίο ηε 

ρξήζε θάπνηνπ ινγηζκηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε ύπαξμε, ην πνζνζηό, θαζώο 

θαη νη πηζαλέο κνξθέο ηνπ. Η ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν πιαγηαξηζκόο εκθαλίδεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ 

θνηηεηώλ (Bilic-Zulle et al., 2008; Bilić-Zulle, Frković, Turk, Azman, & Petrovecki, 
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2005; Ellery, 2008; Gilmore et al., 2010; Goh, 2013; Guerin & Picard, 2012; Moore, 

2014; Pecorari, 2003; Vieyra, Strickland, & Timmerman, 2013; Αβξακίδνπ, 2014). 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ έξεπλα ηνπ Goh (2013) δηαπηζηώζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ 

εξγαζηώλ ησλ πξσηνεηώλ, δεπηεξνεηώλ θαη ηξηηνεηώλ θνηηεηώλ εκθάληδε 

πιαγηαξηζκό έσο 24%. 

Αλαθνξηθά κε ηηο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ ζηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο δηαπηζηώλεηαη πσο παξνπζηάζηεθε έλα επξύ θάζκα πεξηπηώζεσλ. 

πγθεθξηκέλα απαληήζεθαλ ε απηνιεμεί αληηγξαθή (Moore, 2014; Vieyra et al., 

2013) ρσξίο παξαπνκπή (Pecorari, 2003; Vieyra et al., 2013) θαη εηζαγσγηθά (Ellery, 

2008; Αβξακίδνπ, 2014), ε αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή (Gilmore et al., 2010; Goh, 

2013), ε αλεπαξθήο παξάθξαζε (Ellery, 2008; Gilmore et al., 2010; Moore, 2014; 

Vieyra et al., 2013), ε ζπξξαθή δηάθνξσλ πεγώλ (Goh, 2013; Guerin & Picard, 2012; 

Moore, 2014; Pecorari, 2003; Αβξακίδνπ, 2014), ν απηνπιαγηαξηζκόο (Goh, 2013) 

θαη ν πιαγηαξηζκόο εηθόλσλ (Αβξακίδνπ, 2014).  Δπίζεο, άιιεο κνξθέο πνπ 

εληνπίζηεθαλ αθνξνύζαλ ιάζε ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
6
 (Moore, 2014) θαη 

ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο (Ellery, 2008; Moore, 2014; Vieyra et al., 2013), ηε κε 

ζπκπεξίιεςε πεγήο ζηε βηβιηνγξαθία (Moore, 2014), ηελ ελαιιαγή ζην ζηπι 

παξαπνκπώλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ (Moore, 2014) θαη ηελ απνπζία 

παξαπνκπώλ (Pecorari, 2003; Vieyra et al., 2013). Σέινο, αληρλεύζεθαλ, αθόκε, ε 

αληηγξαθή δεπηεξνγελώλ πεγώλ (Moore, 2014; Pecorari, 2003) θαη ε παξαπνίεζε 

(Moore, 2014).  

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππόςε ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

δηαπηζηώλεηαη πσο ν πιαγηαξηζκόο είλαη δηαδεδνκέλνο ζηνλ θνηηεηηθό πιεζπζκό 

ζύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ίδησλ ή ηξίησλ 

θαζώο θαη από ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηώλ. Παξ’ όια απηά, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

πνπ εμεηάζηεθαλ δηακνξθώζεθε ε ηάζε ζηηο δειώζεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνπο ίδηνπο 

πξνο ηε κε επηηέιεζε ηεο αληηγξαθήο, ηεο ιήςεο βνήζεηαο, ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ, 

ηεο ζπξξαθήο, ηεο επηλόεζεο θαη παξαπνίεζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ αλεπαξθή 

παξάθξαζε θαη ηα ιάζε ζηηο παξαπνκπέο. Δληνύηνηο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ γηα ηελ εκπινθή ηξίησλ (αληηγξαθή, ιήςε βνήζεηαο, αλεπαξθήο 

                                                           
6
 Παραδείγματα είναι λάκθ ςτο ζτοσ, τισ ςελίδεσ, τθν αλφαβθτικι ςειρά, κ,α. 
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παξάθξαζε, επηλόεζε) αλαδείρζεθε ε άπνςε πσο νη ζπκθνηηεηέο ηνπο ηείλνπλ λα 

εκπιέθνληαη ζε αλάινγεο πξαθηηθέο. 

ην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο επηηέιεζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ από ηνπο θνηηεηέο 

ππήξμε ελδηαθέξνλ, παξάιιεια, γηα πηζαλνύο παξάγνληεο πνπ δξνπλ 

δηαθνξνπνηεηηθά ζηηο ελέξγεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην θύιν, ην έηνο ζπνπδώλ, ηελ ειηθία, ην Σκήκα, ηνλ 

επηζηεκνληθό θιάδν, ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, ηελ εζληθόηεηα, ηελ επίδνζε, ηελ 

γιώζζα, ηελ εκπινθή ηξίησλ ζε πξαθηηθέο πιαγηαξηζκνύ, ηελ απνδνρή πξαθηηθώλ 

πιαγηαξηζκνύ θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό. 

Φύιν 

Η επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε αληηθξνπόκελα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά 

κε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο θύιν, θαζώο από ηε κία εληνπίδνληαη δεκνζηεύζεηο 

ζηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη πσο ηα αγόξηα έρνπλ κεγαιύηεξε ηάζε εκπινθήο ζε 

ηέηνηεο ελέξγεηεο (Eret & Ok, 2014; Lim & See, 2001; Lin & Wen, 2007; Selwyn, 

2008; Szabo & Underwood, 2004) θαη από ηελ άιιε ζε άιιεο έξεπλεο δε βξέζεθε 

θάπνηα ζρέζε (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Bilic-Zulle et al., 2008; Bilić-

Zulle et al., 2005; Ellery, 2008; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Honny et al., 

2010). Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ βξέζεθαλ εξκελεύνληαη βάζεη ηεο ζεσξίαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ ξόινπ ηνπ θύινπ (Gilligan, 1993, όπ.αλαθ. ζην Hu & Lei, 

2014) ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο θνηλσληθνπνηνύληαη έηζη ώζηε λα 

ππαθνύνπλ ηνπο θαλόλεο ηεο θνηλσλίαο, ελώ, παξάιιεια, νη δηαθνξέο ζηηο εζηθέο 

αμίεο βαζίδνληαη ζην θύιν (Akbulut, Uysal, Odabasi, & Kuzu, 2008). πγρξόλσο, νη 

Eret & Ok (2014) επηθαινύκελνη ηε κεηά-αλάιπζε ησλ Whitley, Nelson & Jones 

(1999) ππνζηεξίδνπλ πσο νη άλδξεο ηείλνπλ λα εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν ζε 

αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο, θαζώο δίλνπλ κηθξόηεξε πξνζνρή ζε εζηθέο αμίεο. 

πγρξόλσο, νη Ward & Beck (1989, όπ.αλαθ. ζην Ellery, 2008) ππνζηεξίδνπλ πσο νη 

γπλαίθεο εμαξηώληαη πεξηζζόηεξν από ηελ εμσηεξηθή απζεληία (external authenticity) 

θαη ζπκκνξθώλνληαη κε θαλόλεο, ελώ ν Leming (1980, όπ.αλαθ. ζην Ellery, 2008) 

πσο νη γπλαίθεο είλαη επεπεξέαζηεο από ηνλ θόβν ησλ ζπλεπεηώλ.  

Έηνο ζπνπδώλ 
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Αλαθνξηθά κε ην έηνο ζπνπδώλ είηε δε βξέζεθε λα επεξεάδεη ηελ εκπινθή ζηνλ 

πιαγηαξηζκό (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Eret & Ok, 2014) είηε 

εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εηώλ. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα εκπιέθνληαη ζε αληηγξαθή 

εξγαζίαο ή αγνξά κέζσ δηαδηθηύνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο ζηα 

κηθξόηεξα έηε (Selwyn, 2008). Παξάιιεια, δηαπηζηώζεθε πσο νη πξσηνεηείο είλαη 

πην πηζαλό λα επηδίδνληαη ζε αθαδεκατθά αλέληηκεο ελέξγεηεο (Lin & Wen, 2007) θαη 

νη ηξηηνεηείο ιηγόηεξν πηζαλό λα εμαπαηήζνπλ ζε ζρέζε κε ηα κηθξόηεξα έηε (Szabo 

& Underwood, 2004).  

Ζιηθία 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηα επξήκαηα ήηαλ αληηθαηηθά θαζώο είηε δε βξέζεθε 

δηαθνξνπνηεηηθόο ξόινο ζηηο ελέξγεηεο ησλ θνηηεηώλ (Arce Espinoza & Monge 

Nájera, 2014; Bilic-Zulle et al., 2008; Honny et al., 2010) είηε δηαπηζηώζεθε πσο νη 

θνηηεηέο ειηθίαο 21-24 εηώλ ππεξέρνπλ σο πξνο ηελ επηηέιεζε αλέληηκσλ ελεξγεηώλ 

ζε ζρέζε κε ηηο ειηθίεο 18-20 θαη 25+ (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995). 

Τκήκα 

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο βξέζεθε πσο ην Σκήκα δξα 

δηαθνξνπνηεηηθά ζηελ επηηέιεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ (Eret & Ok, 2014; Oran et al., 

2015).  

Δπηζηεκνληθόο θιάδνο 

Ο επηζηεκνληθόο θιάδνο βξέζεθε, επίζεο, λα επεξεάδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ θνηηεηώλ 

(Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; McCabe, Butterfield, & Treviño, 2006; Selwyn, 

2008).  

Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα 

Αλαθνξηθά κε ην Παλεπηζηήκην, ηα ζρεηηθά επξήκαηα ήηαλ αληηθαηηθά, θαζώο νη 

ζρεηηθέο έξεπλεο δε ζπκθσλνύλ σο πξνο ηελ επίδξαζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο ζηελ 

επηηέιεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Gilmore et al., 

2010).  

Δζληθόηεηα 
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Αλαθνξηθά κε ηελ εζληθόηεηα, ηα επξήκαηα ήηαλ αληηθξνπόκελα θαζώο είηε δε 

βξέζεθε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο ησλ θνηηεηώλ (Ellery, 2008) είηε δηαπηζηώζεθε πσο 

νη πξνεξρόκελνη από κε ιεπθό- αγγιηθό ππόβαζξν (non white- British background) 

είλαη πηζαλόηεξν λα εκπιέθνληαη ζηελ αληηγξαθή ζε ζρέζε κε όζνπο έρνπλ απηό ην 

ππόβαζξν (Selwyn, 2008).  

Δπίδνζε 

Παξόκνηα εηθόλα αλαδείρζεθε, επίζεο, γηα ηελ επίδνζε κε όζνπο έρνπλ ρακειόηεξε 

βαζκνινγία λα είλαη πηζαλόηεξν λα επηδνζνύλ ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ (Bilić-Zulle 

et al., 2005; Curtis & Popal, 2011; Selwyn, 2008), θάηη πνπ δελ επηβεβαηώλεηαη από 

άιιεο κειέηεο (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Siaputra, 2013).  

Γιώζζα 

Αλαθνξηθά κε ηε γιώζζα ηα ζρεηηθά επξήκαηα ήηαλ αληηθαηηθά, θαζώο από ηε κία 

βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ηελ αγγιηθή σο δεύηεξε γιώζζα εκθάληζαλ 

πεξηζζόηεξν πιαγηαξηζκό ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε όζνπο ηελ 

έρνπλ σο κεηξηθή (Gilmore et al., 2010), ελώ ζηελ έξεπλα ηεο Ellery (2008) δε 

βξέζεθε θάπνηα ζρέζε.  

 

Δκπινθή ηξίησλ ζηνλ πιαγηαξηζκό 

Δπηπιένλ, εθηόο από ηελ επηξξνή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηώλ ζηελ επηηέιεζε 

ελεξγεηώλ πιαγηαξηζκνύ, ελδηαθέξνλ ππήξμε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ  

ζπκθνηηεηώλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ αηόκνπ ζε αλέληηκεο ελέξγεηεο. ην πιαίζην απηό, 

βξέζεθε πσο ε άπνςε ζύκθσλα κε ηελ νπνία αξθεηνί πξάηηνπλ ελέξγεηεο 

εμαπάηεζεο επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο, κε όζνπο ηελ πηζηεύνπλ λα 

εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014). πλάκα, 

δηαπηζηώζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο άπνςεο γηα ηελ απνδνρή (Stephens et al., 

2007) θαη επηηέιεζε (McCabe et al., 2006; McCabe & Trevino, 1993; Stephens et al., 

2007) ηεο εμαπάηεζεο από ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ ζε 

αλέληηκεο ελέξγεηεο. Αθόκε, βξέζεθε πσο ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο 

εκπινθήο ζε αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο θαη ηεο ύπαξμεο θίισλ πνπ εμαπαηνύλ 

(Lim & See, 2001), όπσο, επίζεο, πσο όζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη άιινπο λα 
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εμαπαηνύλ  είλαη πην πηζαλό λα ην θάλνπλ θαη νη ίδηνη (Honny et al., 2010; Lim & See, 

2001). 

Απνδνρή πξαθηηθώλ πιαγηαξηζκνύ 

Από ηελ πξνγελέζηεξε εξεπλεηηθή ελαζρόιεζε δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ζεηηθήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο απνδνρήο ησλ αλέληηκσλ ελεξγεηώλ θαη ηεο εκπινθήο ζε 

απηέο. Γειαδή, όζνη ηείλνπλ λα ηηο απνδέρνληαη είλαη πην πηζαλό λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

ηέηνηεο (Lin & Wen, 2007). 

Αληηιήςεηο γηα ηηο πξαθηηθέο πιαγηαξηζκνύ 

Αθόκε, βξέζεθε πσο νη αληηιήςεηο γηα ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηόλ, δειαδή όζνη ζεσξνύλ ηηο 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο ζνβαξέο είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα ηηο επηηειέζνπλ (Curtis & 

Popal, 2011; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Lim & See, 2001; Marshall & 

Garry, 2006; Stephens et al., 2007; Zafarghandi et al., 2012). Η ίδηα εηθόλα 

παξαηεξήζεθε θαη γηα ηε ζρέζε κεηαμύ αληηιήςεσλ γηα ηε ζνβαξόηεηα ησλ 

θπξώζεσλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ (McCabe & Trevino, 1993; P. M. Scanlon & 

Neumann, 2002), ηεο πίεζεο πνπ αζθεί θάπνηνο ζηνλ εαπηό ηνπ γηα ηελ απόθηεζε 

πςειήο βαζκνινγίαο, ηνπ αληαγσληζκνύ (Curtis & Popal, 2011), ηεο αληίιεςεο 

αλαθνξάο πεξηζηαηηθώλ πιαγηαξηζκνύ από ζπκθνηηεηέο (McCabe et al., 2006; 

McCabe & Trevino, 1993), ηεο θαηαλόεζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ (Zafarghandi et al., 

2012) θαη ησλ θαλόλσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ (McCabe et al., 2006; McCabe & Trevino, 

1993) κε ηελ επηηέιεζε ελεξγεηώλ εμαπάηεζεο.  
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Αιτύεσ και λόγοι αποφυγόσ του πλαγιαριςμού 

 

ηε βηβιηνγξαθία απαληάηαη εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ηνπο 

θνηηεηέο λα νιηζζήζνπλ ζε πιαγηαξηζκό, όπσο, επίζεο, θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δξνπλ απνζαξξπληηθά πξνο ηελ επηηέιεζε ηέηνησλ ελεξγεηώλ. ην πιαίζην απηό 

θάπνηνη εξεπλεηέο παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ελδερόκελεο αηηίεο γηα ηνλ 

πιαγηαξηζκό θαιώληαο ηνπο λα ππνδείμνπλ πνηεο, θαηά ηε γλώκε ηνπο, είλαη νη 

πηζαλόηεξεο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; 

Foltynek et al., 2014). Παξάιιεια, ζε άιιεο έξεπλεο πεγή πιεξνθνξηώλ απνηέιεζαλ 

νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ ζε αλνηρηέο εξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίσλ (Andrews et 

al., 2007; Selwyn, 2008), θαζώο θαη ζε ζπλεληεύμεηο (Ashworth et al., 1997; Devlin & 

Gray, 2007; Riasati & Rahimi, 2013). Με ηνλ ίδην ηξόπν ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία 

θαη γηα ηνπο παξάγνληεο απνθπγήο ηνπ πιαγηαξηζκνύ, αλ θαη ην εξεπλεηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο αηηίεο πνπ ζπληεινύλ ζε απηόλ είλαη κεγαιύηεξν. 

 Η ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηελ ύπαξμε κηαο 

ζεηξάο αηηίσλ ηνπ πιαγηαξηζκνύ γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ νπνίσλ 

νξγαλώζεθαλ ζε δύν θαηεγνξίεο, ηνπο πξνζσπηθνύο θαη ηνπο εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο (βι. πίλαθεο 2, 3).  

Πίνακασ 2:Αιτίεσ του πλαγιαριςμοφ-προςωπικοί παράγοντεσ. 

Δπηζπκία απόθηεζεο πςειήο βαζκνινγίαο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge 

Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 

1995; Goh, 2013; Hu & Lei, 2014) 

Έιιεηςε/ αλεπάξθεηα δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Hu & Lei, 

2014; Riasati & Rahimi, 2013) 

πγγξαθή εξγαζίαο κε βηαζύλε (Akbulut, Şendağ, et al., 2008) 

Καθή δηαρείξηζε ρξόλνπ (Goh, 2013) 

Αλεπαξθήο γλώζε μέλσλ γισζζώλ (Riasati & Rahimi, 2013; Wan et al., 2011) 

Αλεπαξθήο γλώζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο (Devlin & Gray, 2007; Riasati & Rahimi, 2013) 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε απαηηήζεσλ εξγαζίαο (Wan et al., 2011) 

Αδηαθνξία γηα ην κάζεκα ή ηελ εξγαζία (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Andrews et al., 2007; Ashworth 

et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 

2013) 
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Οθλεξία γηα ελαζρόιεζε/αθνζίσζε (π.ρ. απξνζπκία ζθέςεο, κηθξή επέλδπζε ζε εξγαζίεο) (Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Goh, 2013; Hu & Lei, 2014) 

Φόβνο απνηπρίαο (Goh, 2013; Hu & Lei, 2014; McCabe, 1992; Szabo & Underwood, 2004) 

Δλαζρόιεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή (Akbulut, Şendağ, et al., 2008) 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε/ γλώζε ηεο έλλνηαο ηνπ πιαγηαξηζκνύ/ εμαπάηεζεο (Andrews et al., 2007; Arce 

Espinoza & Monge Nájera, 2014; Devlin & Gray, 2007; Eret & Ok, 2014; Riasati & Rahimi, 2013) 

Πεπνίζεζε πσο ε εμαπάηεζε δε βιάπηεη θάπνηνλ ή όηη δελ είλαη ιαλζαζκέλε ελέξγεηα (Brimble & 

Stevenson-Clarke, 2005; Foltynek et al., 2014; McCabe, 1992) 

Πεπνίζεζε πσο ε πξνζσπηθή δνπιεηά δελ αμίδεη/ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο (Akbulut, Şendağ, et al., 

2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Αβξακίδνπ, 2014) 

Έιιεηςε θηλήηξνπ γηα ελαζρόιεζε κε ηελ εξγαζία (π.ρ. επαγγεικαηηθό όθεινο) (Akbulut, Şendağ, et 

al., 2008) 

Πξνζπάζεηα επίδεημεο ζε ζπκθνηηεηέο ή ζην άιιν θύιν (Akbulut, Şendağ, et al., 2008) 

Γηαθσλία κε ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο (Ashworth et al., 1997) 

 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο πξνζσπηθνύο παξάγνληεο (βι. πίλαθα 2) νη θνηηεηέο 

ζεώξεζαλ πσο θάπνηεο από ηηο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ αηόκνπ ζρεηηθά κε ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη 

ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έθξηλαλ πσο ε απνπζία 

ή ε αλεπάξθεηα ησλ δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο (Arce Espinoza & Monge 

Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Ellery, 

2008; Eret & Ok, 2014; Erkaya, 2009; Hu & Lei, 2014; Riasati & Rahimi, 2013), ε 

αλεπαξθήο γλώζε μέλσλ γισζζώλ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο 

(Riasati & Rahimi, 2013; Wan et al., 2011), ε αλεπάξθεηα ζηε γλώζε (Andrews et al., 

2007; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Eret & Ok, 2014) θαη θαηαλόεζε 

(Devlin & Gray, 2007; Riasati & Rahimi, 2013) ησλ ελλνηώλ πιαγηαξηζκόο θαη 

εμαπάηεζε, θαζώο, επίζεο, ε θαθή δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ (Goh, 2013) θαη ε βηαζηηθή 

ζπγγξαθή (Akbulut, Şendağ, et al., 2008) απνηεινύλ πηζαλέο αηηίεο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ.  

 Παξάιιεια, νη θνηηεηέο έθξηλαλ πσο ελδερόκελεο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

είλαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

θάπνηνο ηελ αληηκεησπίδεη θαζώο θαη ηηο πξνζσπηθέο επηδηώμεηο. ην πιαίζην απηό, 

ππέδεημαλ ηελ αλεπάξθεηα γλώζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο (Devlin & Gray, 2007; 

Riasati & Rahimi, 2013) θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ (Wan et al., 2011) σο 
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παξάγνληεο πνπ δύλαληαη λα ζπληειέζνπλ πξνο ηελ δηάπξαμε αλέληηκσλ ελεξγεηώλ. 

πλάκα, θάπνηνη ππνζηήξημαλ πσο ε αδηαθνξία πξνο ην κάζεκα ή ηελ εξγαζία 

(Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Andrews et al., 2007; Ashworth et al., 1997; Brimble 

& Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 

2013), ε έιιεηςε αθνζίσζεο ζε απηή (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Goh, 

2013; Hu & Lei, 2014), ε δηαθσλία κε ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο (Ashworth et al., 

1997),  θαζώο θαη ε απνπζία θηλήηξνπ γηα ηελ ελεξγό θαη νπζηαζηηθή εκπινθή ζηε 

δηαδηθαζία (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Erkaya, 2009) κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

θάπνηνλ ζε πιαγηαξηζκό. ε αληίζεζε κε ηελ απνπζία θηλήηξνπ, ε επηζπκία 

απόθηεζεο πςειήο βαζκνινγίαο ππνζηεξίρζεθε σο έλαο ζεκαληηθόο ιόγνο πνπ ζα 

νδεγνύζε ζηελ εκθάληζε πεξηπηώζεσλ πιαγηαξηζκνύ (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; 

Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & 

Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Goh, 2013; Hu & Lei, 2014).  

 Δθηόο απηώλ, νη θνηηεηέο ππέδεημαλ κηα ζεηξά ιόγσλ πνπ αθνξνύλ 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη αλεζπρίεο. Υαξαθηεξηζηηθά, έθξηλαλ πσο ν θόβνο 

απνηπρίαο ζην κάζεκα (Goh, 2013; Hu & Lei, 2014; McCabe, 1992; Szabo & 

Underwood, 2004), ε άπνςε πσο ε πξνζσπηθή εξγαζία δελ αμίδεη (Akbulut, Şendağ, 

et al., 2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Αβξακίδνπ, 2014) θαζώο θαη ε 

πεπνίζεζε πσο νη ελέξγεηεο εμαπάηεζεο δελ βιάπηνπλ θάπνηνλ ή δελ είλαη 

ζεκαληηθέο (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Foltynek et al., 2014; McCabe, 

1992) κπνξεί λα ζπληειέζνπλ πξνο ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ πιαγηαξηζκνύ. 

  Σέινο, ζηε βηβιηνγξαθία απαληώληαη δύν αθόκε πξνζσπηθνί ιόγνη, ε 

ελαζρόιεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή (Akbulut, Şendağ, et al., 2008) θαη ε επίδεημε 

πξνο ηνπο άιινπο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008), νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επξύηεξε δσή ηνπ αηόκνπ θαη πξνηάζεθαλ σο ζπληειεζηηθνί πξνο ηνλ πιαγηαξηζκό 

παξάγνληεο.  

Πίνακασ 3:Αιτίεσ του πλαγιαριςμοφ-εξωτερικοί παράγοντεσ. 

Πίεζε/έιιεηςε ρξόλνπ (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Ellery, 2008) 

Πίεζε από ηελ νηθνγέλεηα γηα ηηο ζπνπδέο (Devlin & Gray, 2007; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 

2013; Sheard & Dick, 2003) 

Δπηξξνή/πίεζε από ηνπο ζπλνκειίθνπο (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; 

McCabe, 1992) 



 

68 

Πεπνίζεζε όηη όινη πξάηηνπλ ηηο αλάινγεο ελέξγεηεο (Andrews et al., 2007; Arce Espinoza & Monge 

Nájera, 2014; Ashworth et al., 1997; Eret & Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Selwyn, 

2008) 

Βνήζεηα πξνο ηνπο θίινπο (Andrews et al., 2007; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; McCabe, 

1992) 

Πίεζε από ηελ θνηλσλία γηα ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Devlin & Gray, 

2007; Riasati & Rahimi, 2013) 

Απνπζία ηηκσξίαο ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Andrews et al., 2007; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Ellery, 2008; Αβξακίδνπ, 2014) 

Μηθξή πηζαλόηεηα εληνπηζκνύ (Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005) 

Άλεζε θαη επθνιία πιαγηαξηζκνύ (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 

2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Selwyn, 2008) 

Γπζθνιία εξγαζίαο (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; 

Riasati & Rahimi, 2013; Szabo & Underwood, 2004; Αβξακίδνπ, 2014) 

Μεγάινο θόξηνο εξγαζίαο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Andrews et al., 2007; Arce Espinoza & 

Monge Nájera, 2014; Ashworth et al., 1997) 

 

Βαξεηή εξγαζία (Akbulut, Şendağ, et al., 2008) 

Τςειό θόζηνο ζπνπδώλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζην κάζεκα (Devlin & Gray, 2007; Riasati & 

Rahimi, 2013) 

Αδηαθνξία/ Με ελαζρόιεζε ηνπ δηδάζθνληα κε ηε κειέηε ηεο εξγαζίαο (Akbulut, Şendağ, et al., 

2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Hu & Lei, 2014; Αβξακίδνπ, 2014) 

Αζαθείο νδεγίεο γηα ηελ εξγαζία (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; McCabe, 1992) 

Αλεπαξθήο δηδαζθαιία γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο από ην δηδάζθνληα (Ashworth et al., 1997; Brimble 

& Stevenson-Clarke, 2005) 

Δλζάξξπλζε από ην δηδάζθνληα (Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005) 

Υακειέο πξνζδνθίεο ηνπ δηδάζθνληα από ηνπο θνηηεηέο (Erkaya, 2009) 

Πεπνίζεζε όηη νη δηδάζθνληεο δελ επηζπκνύλ πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ θνηηεηώλ (Ellery, 2008) 

Αζάθεηα θαλνληζκώλ Παλεπηζηεκίνπ (Ashworth et al., 1997) 

Έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό (Perry, 2010; Riasati & Rahimi, 2013) 

Καιή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο από ηελ πεγή ηνπ πιαγηαξηζκνύ (Ashworth et al., 1997) 

 

 Από ηελ άιιε, αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 3) απαληώληαη κηα ζεηξά ιόγσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πίεζε. Οη θνηηεηέο ππέδεημαλ ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ (Akbulut, 

Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-

Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 

2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & Dick, 

2003; Szabo & Underwood, 2004; Wan et al., 2011; Αβξακίδνπ, 2014), ηελ 

νηθνγελεηαθή (Devlin & Gray, 2007; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard 
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& Dick, 2003) θαη θνηλσληθή πίεζε (Devlin & Gray, 2007; Riasati & Rahimi, 2013) 

γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, 

ηελ επηξξνή ησλ ζπλνκειίθσλ (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; 

McCabe, 1992), ηε βνήζεηα πξνο ηνπο θίινπο (Andrews et al., 2007; Brimble & 

Stevenson-Clarke, 2005; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; McCabe, 1992) θαη ηελ 

άπνςε πσο ν πιαγηαξηζκόο εκθαλίδεηαη ζε όια ηα άηνκα (Andrews et al., 2007; Arce 

Espinoza & Monge Nájera, 2014; Ashworth et al., 1997; Eret & Ok, 2014; Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Selwyn, 2008) σο πηζαλέο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ.  

 Παξάιιεια, κηα νκάδα εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ ζρεηίδνληαη κε ην 

παλεπηζηήκην θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα ζέκαηα αθαδεκατθήο δενληνινγίαο. ην 

πιαίζην απηό, ε απνπζία ηηκσξίαο ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ πεξηζηαηηθνύ 

εμαπάηεζεο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Andrews et al., 2007; Brimble & 

Stevenson-Clarke, 2005; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Αβξακίδνπ, 2014), ε κηθξή 

πηζαλόηεηα πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνύ (Ashworth et al., 1997; Brimble 

& Stevenson-Clarke, 2005), ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πιαγηαξηζκό (Perry, 2010; Riasati & Rahimi, 2013), θαζώο θαη ε αζάθεηα ηνπ 

θαλνληζκνύ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο (Ashworth et al., 1997) αλαδείρζεθαλ 

σο ελδερόκελεο αηηίεο.  

 πγρξόλσο, ζηνπο εμσηεξηθνύο παξάγνληεο απαληώληαη όζνη αθνξνύλ ηελ 

ζηάζε ησλ δηδαζθόλησλ απέλαληη ζηνλ θνηηεηή θαη ηα δεηήκαηα ηεο αθαδεκατθήο 

δενληνινγίαο. Οη θνηηεηέο έθξηλαλ πσο ε αδηαθνξία ηνπ δηδάζθνληα γηα ηε κειέηε 

ησλ εξγαζηώλ (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; 

Hu & Lei, 2014; Riasati & Rahimi, 2013; Αβξακίδνπ, 2014), νη αζαθείο νδεγίεο γη’ 

απηέο (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; McCabe, 1992), ε αλεπαξθήο 

δηδαζθαιία γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο (Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-

Clarke, 2005), ε ελζάξξπλζε από ηνλ θαζεγεηή γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

(Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005), νη ρακειέο πξνζδνθίεο 

γηα ηνπο θνηηεηέο (Erkaya, 2009), θαζώο θαη ε πεπνίζεζε πσο νη θαζεγεηέο δελ 

επηζπκνύλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ θνηηεηώλ (Ellery, 2008) δύλαληαη λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ.  

 Δπηπξόζζεηα, ζηε βηβιηνγξαθία απαληώληαη παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ζπγγξαθήο ηνπο. 
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Οη θνηηεηέο ππέδεημαλ ηε δπζθνιία πινπνίεζεο εξγαζηώλ (Brimble & Stevenson-

Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Riasati & Rahimi, 2013; Szabo 

& Underwood, 2004; Αβξακίδνπ, 2014), ηνλ κεγάιν θόξην εξγαζίαο σο απνηέιεζκα 

ησλ πνιιώλ ππνρξεώζεσλ ζην παλεπηζηήκην (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Andrews 

et al., 2007; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Ashworth et al., 1997; Devlin & 

Gray, 2007; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; McCabe, 1992; Sheard & Dick, 

2003) θαη ηελ αλία ησλ εξγαζηώλ (Akbulut, Şendağ, et al., 2008) σο ζπληειεζηηθνύο 

παξάγνληεο. πλάκα, ην πςειό θόζηνο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζην κάζεκα (Devlin 

& Gray, 2007; Riasati & Rahimi, 2013) ελδέρεηαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ 

πιαγηαξηζκό ιακβάλνληαο, παξάιιεια, ππόςε ηελ θαιή παξνπζίαζε θάπνηνπ 

ζέκαηνο ζε πνηθίιεο πεγέο (Ashworth et al., 1997) όπσο, επίζεο, θαη ηελ επθνιία θαη 

άλεζε ηεο επηινγήο ηεο αληηγξαθήο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & 

Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; 

Foltynek et al., 2014; Riasati & Rahimi, 2013; Selwyn, 2008).  

Πίνακασ 4:Λόγοι αποφυγισ του πλαγιαριςμοφ. 

Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο (Sheard & Dick, 2011) 

Πξνζσπηθή εληηκόηεηα (Andrews et al., 2007) 

Δλεκέξσζε γηα ηελ πνιηηηθή Παλεπηζηεκίνπ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο (Harries & Rutter, 2005; 

Selwyn, 2008) 

νβαξέο πνηλέο ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ (Andrews et al., 2007; Sheard & Dick, 2011) 

Άγλνηα ηξόπνπ πιαγηαξηζκνύ (Sheard & Dick, 2011) 

Τπνηίκεζε ηεο επηηπρίαο (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995) 

Με αλαγθαία/ άζθνπε ελέξγεηα (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995) 

Αλέληηκε/αλήζηθε ελέξγεηα (Andrews et al., 2007) 

Απηνζεβαζκόο (Ashworth et al., 1997) 

Χξηκόηεηα (Ashworth et al., 1997) 

Αίζζεκα ελνρήο θαη ληξνπήο ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ (Ashworth et al., 1997; Deckert, 1993) 

Αδηθία πξνο ηνλ εαπηό (Deckert, 1993) 

Αδηθία πξνο ην παλεπηζηήκην (Deckert, 1993) 

Αδηθία ηνπ δεκηνπξγνύ (Deckert, 1993) 

Αδηθία πξνο ηνλ δηδάζθνληα (Deckert, 1993) 

Αδηθία πξνο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ (Deckert, 1993) 

Παξεκπόδηζε ηεο κάζεζεο (Deckert, 1993) 
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 Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ (βι. πίλαθα 4), ζηε βηβιηνγξαθία απαληάηαη κηα ζεηξά ιόγσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αδηθία πνπ πξνθαιείηαη από ηέηνηεο ελέξγεηεο. Οη θνηηεηέο έθξηλαλ 

πσο ε αδηθία πξνο ηνλ εαπηό (Deckert, 1993), ην παλεπηζηήκην (Deckert, 1993), ηνλ 

απζεληηθό δεκηνπξγό ηνπ έξγνπ πνπ ππόθεηηαη ζε πιαγηαξηζκό (Deckert, 1993), ηνλ 

δηδάζθνληα (Deckert, 1993) θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο (Deckert, 1993; Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995) ζπληζηνύλ παξάγνληεο απνζάξξπλζεο γηα εκπινθή ζηνλ 

πιαγηαξηζκό. Αθόκε, πξνηάζεθε σο αηηία ε παξεκπόδηζε ηεο κάζεζεο (Deckert, 

1993).  

 Δπηπξόζζεηα, νη θνηηεηέο ππέδεημαλ σο ιόγνπο απνθπγήο ηεο επηηέιεζεο 

αλέληηκσλ ελεξγεηώλ θάπνηνπο πξνζσπηθνύο παξάγνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνζηήξημαλ πσο ν πιαγηαξηζκόο κπνξεί λα θηλείηαη ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο θάπνηνπ (Sheard & Dick, 2011) θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εληηκόηεηα 

(Andrews et al., 2007). πγρξόλσο, ε σξηκόηεηα θαη ν απηνζεβαζκόο πξνηάζεθαλ σο 

θάπνηνη επηπιένλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο (Ashworth et al., 1997). Δπίζεο, άιινη 

ιόγνη είλαη ε άγλνηα ηνπ ηξόπνπ πιαγηαξηζκνύ (Sheard & Dick, 2011), αιιά θαη ε 

πεπνίζεζε πσο πξόθεηηαη γηα άζθνπε θαη αλέληηκε ελέξγεηα (Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995).  Δδώ, επίζεο, ηνπνζεηείηαη θαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ησλ θαλόλσλ 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο (Harries & Rutter, 2005; Selwyn, 2008).  

 Σέινο, νη θνηηεηέο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε πσο νη ζπλέπεηεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ εκθάληζή ηνπ (Andrews et al., 2007; 

Selwyn, 2008; Sheard & Dick, 2011). Αλάκεζα ζε απηνύο είλαη ην αίζζεκα ελνρήο 

θαη ληξνπήο ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ (Ashworth et al., 1997; Deckert, 1993) θαη ε 

ππνηίκεζε ηεο επηηπρίαο (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995).  
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Λογιςμικϊ ανύχνευςησ του πλαγιαριςμού 

 

Οη αθαδεκατθνί δάζθαινη (academics) έρνπλ δνθηκάζεη δηαρξνληθά δηάθνξνπο 

ηξόπνπο γηα ηνλ εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ πιαγηαξηζκνύ όπσο ηε κειέηε όιεο ηεο 

ζρεηηθήο κε ηνλ θιάδν ηνπο βηβιηνγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ γηα πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ (Goh, 2013). 

Πιένλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηάθνξσλ ινγηζκηθώλ αλίρλεπζεο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ινγηζκηθά 

TURNITIN, Safeassign, Wcopyfind, Copyspace, Eve2, Viper, iThenticate, 

plagiarism checker, Splat θαη Dupli Checker, ηα νπνία είλαη κεξηθά από ηα 

δηαζέζηκα εξγαιεία. 

 

TURNITIN 

ην ινγηζκηθό TURNITIN ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο γηα ηελ ύπαξμε πιαγηαξηζκνύ 

μεθηλά κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αξρείνπ ζην πξόγξακκα. Ο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξίλνληαο ηελ εθάζηνηε εξγαζία κε κία ηεξάζηηα βάζε 

δεδνκέλσλ ε νπνία απνηειείηαη από πεξηζζόηεξεο από 45 δηο ηζηνζειίδεο, 337 

εθαηνκκύξηα εξγαζίεο θαη 130 εθαηνκκύξηα άξζξα από βηβιία θαη δεκνζηεύζεηο 

(http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/originality-checking). Παξάιιεια, 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ ειέγρσλ πνπ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη, όπσο γηα 

παξάδεηγκα λα κελ ειεγρζεί ε βηβιηνγξαθία ή λα κελ εκθαληζηνύλ θξάζεηο πνπ 

απνηεινύληαη από πέληε ιέμεηο (http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/originality-

checking). ην ηέινο, ην πξόγξακκα παξέρεη κία έθζεζε απζεληηθόηεηαο (originality 

report) ζηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα δεη ην πνζνζηό θεηκεληθήο ζύκπησζεο κε άιιεο 

πεγέο 

(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_G

uide) κε ην κε πξσηόηππν θείκελν λα παξνπζηάδεηαη κε δηάθνξα ρξώκαηα αλάινγα 

κε ην πνζνζηό ηνπ πιαγηαξηζκνύ (βι. εηθόλεο 4, 5) (http://turnitin.com/en_us/what-

we-offer/originality-checking). 

http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/originality-checking
http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/originality-checking
http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/originality-checking
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/originality-checking
http://turnitin.com/en_us/what-we-offer/originality-checking
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Εικόνα 4:Πθγζσ ςτισ οποίεσ βρζκθκε υψθλό ποςοςτό κειμενικισ ςφμπτωςθσ.Η κάκε πθγι παρουςιάηεται με 
διαφορετικό χρωματιςμό ανάλογα με το ποςοςτό τθσ κειμενικισ ςφμπτωςθσ. 

 

Εικόνα 5:Η πθγι από τθν οποία αντλικθκε το αντιγραμμζνο απόςπαςμα τθσ εργαςίασ. 

ην TURNITIN κπνξνύλ λα αλέβνπλ αξρεία από Η/Τ, ην dropbox ή ην 

Google Drive θαη νη κνξθέο αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην πξόγξακκα είλαη 

Microsoft Word™ (DOC and DOCX), Corel WordPerfect®, HTML, Adobe 

PostScript®, Plain text (TXT), Rich Text Format (RTF), Portable Document Format 

(PDF), Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX, and PPS), Hangul (HWP). ε πεξίπησζε 

πνπ ην θείκελν είλαη ζε κνξθή πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη, ηόηε κπνξεί λα επηιεγεί ε 

αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί ζην πιαίζην ππνβνιήο θαη λα 
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πξαγκαηνπνηεζεί, έηζη, ν έιεγρνο (βι.εηθόλα 6) 

(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_G

uide). 

 

Εικόνα 6:Διαδικαςία ειςαγωγισ τθσ εργαςίασ για ζλεγχο. 

Σν ινγηζκηθό TURNITIN κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από θνηηεηέο θαη 

θαζεγεηέο. Η δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο γηα λα ην αμηνπνηήζεη 

είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε δεκηνπξγία πξνθίι δίλνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  

(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_G

uide). Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, παξέρεηαη ζε απηνύο ε δπλαηόηεηα 

εγγξαθήο θαη δεκηνπξγίαο νκάδαο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ νπνία κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πεδίν ππνβνιήο εξγαζηώλ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Η 

εξγαζία κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε από ηνλ καζεηή είηε από ηνλ ίδην ηνλ θαζεγεηή θαη 

ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βαζκνινγήζεη ηελ εξγαζία ηνπ θάζε καζεηή. 

ην πιαίζην απηό, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γεληθά ή εηδηθά ζρόιηα, ξνπκπξίθα κε 

θξηηήξηα θαη βαζκνινγία, θαζώο θαη θσλεηηθέο ζεκεηώζεηο (βι. εηθόλα 7) 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
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(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart

_Guide). 

 

Εικόνα 7:Διαδικαςία εγγραφισ θχθτικοφ μθνφματοσ ωσ ςχολίου για τθν εργαςία. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη όηη εζηηάδεη κόλν ζηνλ απηνιεμεί 

πιαγηαξηζκό, βάζεη ηεο ζύγθξηζεο κε δηαδηθηπαθό πιηθό, αθήλνληαο εθηόο έληππεο 

πεγέο όπσο πεξηνδηθά, βηβιία θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Χζηόζν, ν έιεγρνο γηα 

ινγνθινπή δελ ηειεηώλεη κε ηελ αλαθνξά ηνπ ινγηζκηθνύ, θαζώο απαηηείηαη θαη 

ρεηξσλαθηηθόο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί όηη ππάξρεη όλησο θεηκεληθή 

ζύκπησζε (Goh, 2013) κε ηελ αληηπαξαβνιή ηεο εξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο πεγέο 

(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart

_Guide). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξρεη έθζεζε κε πςειό πνζνζηό θεηκεληθήο 

ζύκπησζεο κε πνηθίιεο πεγέο ζηελ νπνία, όκσο, ην κεγαιύηεξν κέξνο λα πξνέξρεηαη 

από ηε βηβιηνγξαθία (Goh, 2013). Υαξαθηεξηζηηθά, νη Bretag & Mahmud (2009) 

ππνζηεξίδνπλ πσο λαη κελ ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπο βνήζεζε ζηελ έξεπλά ηνπο, 

σζηόζν βαζίζηεθαλ, επηπιένλ, ζηνλ πξνζσπηθό έιεγρν θαη ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε 

γηα λα δηαπηζηώζνπλ πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ, θαζώο ζύκθσλα κε απηνύο ην 

εξγαιείν κόλν ηνπ δελ αξθεί.  

Δπηπιένλ, δύν αθόκε κεηνλεθηήκαηα ησλ ινγηζκηθώλ γεληθόηεξα είλαη ν 

πεξηνξηζκέλνο όγθνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δηόηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζύγθξηζε κε 

όιεο ηηο ηζηνζειίδεο, θαζώο θαη ην δήηεκα ηεο δηαθνξεηηθήο γιώζζαο κεηαμύ πεγήο 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
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θαη εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο κεηάθξαζεο από κία γιώζζα ζε άιιε (Αβξακίδνπ, 

2014).  

Παξ’ όια απηά ζε κηα ζεηξά εξεπλώλ δηαπηζηώζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπ εξγαιείνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ην TURNITIN 

αμηνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν 55 εθαηνκκπξίσλ εξγαζηώλ από 1003 παλεπηζηήκηα ζηηο 

ΗΠΑ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε έθηαζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ θαη δηαπηζηώζεθε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνύ θεηκεληθήο ζύκπησζεο κέζα ζε πέληε ρξόληα 

(http://turnitin.com/assets/en_us/media/effectiveness-calculator-us-he/). Παξάιιεια, 

ζε άιιε έξεπλα νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ κηα εξγαζία θαη ζε όζνπο βξέζεθε 

θεηκεληθή ζύκπησζε, δόζεθε ε έθζεζε απζεληηθόηεηαο θαη κηα δεύηεξε επθαηξία κε 

ηελ εξγαζία. ηελ επόκελε ππνβνιή θάλεθε πσο ην πνζνζηό όζσλ είραλ ππνπέζεη ζε 

πιαγηαξηζκό κεηώζεθε πνιύ (Barrett & Malcolm, 2006). πγρξόλσο, ζηελ έξεπλα 

ησλ Mazer & Hunt (2012) δηαπηζηώζεθε πσο κόλν ε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ γηα 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ εξγαζηώλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο γηα 

πιαγηαξηζκό, κείσζε ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ όηη εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο 

αθαδεκατθά αλέληηκεο ελέξγεηεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζε εξσηεκαηνιόγην.  

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Guerin & Picard (2012) αμηνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθό TURNITIN καδί κε κία βάζε- ζρεηηθώλ κε ηνλ θιάδν ησλ θνηηεηώλ- 

πεγώλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνύλ νη θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο. Η 

θηινζνθία ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ πσο λαη κελ ν θνηηεηήο πξέπεη λα εθθξάζεη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ζέζεηο αζθώληαο θξηηηθή ζηε βηβιηνγξαθία, αιιά ζπγρξόλσο πξέπεη 

λα αλαθπθιώζεη ηελ απαξαίηεηε γηα ηνλ θιάδν ηνπ νξνινγία θαη θξαζενινγία. ην 

πιαίζην ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν κειέηεο πεξίπησζεο κε εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο γηα δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, όπνπ ην ινγηζκηθό αμηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ 

λα αληρλεπζεί ε θεηκεληθή ζύκπησζε, θαζώο θαη γηα λα εληνπηζηεί ε απαξαίηεηε 

νξνινγία ε νπνία επαλαιακβάλεηαη. Η ζρεηηθή κε ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν νξνινγία 

επηβεβαηώζεθε από ην ζώκα ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ απνηέιεζε ηε βάζε πεγώλ. ηε 

κία πεξίπησζε όπνπ αληρλεύζεθε κεδεληθή θεηκεληθή ζύκπησζε έλαο εηδηθόο 

εξγάζηεθε κε ηνλ θνηηεηή ζε δηάθνξα πξνζρέδηα κειεηώληαο παξάιιεια ηηο ζρεηηθέο 

πεγέο θαη ππνβάιινληαο απηά ζην ινγηζκηθό κε απνηέιεζκα λα βξεζεί θεηκεληθή 

ζύκπησζε ζε θξάζεηο θαη όξνπο ζρεηηθνύο κε ην αληηθείκελν πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηνλ ζσζηό ηξόπν παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο. ηελ άιιε πεξίπησζε βξέζεθε 

κεγάιν πνζνζηό πιαγηαξηζκνύ θαη ν θνηηεηήο ζπκβνπιεύζεθε λα επαλαιάβεη ηελ 

http://turnitin.com/assets/en_us/media/effectiveness-calculator-us-he/
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ζπγγξαθή ηεο πξόηαζεο κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε αληηγξαθή ζηελ επόκελε 

κέηξεζε, ελώ θάπνηεο θξάζεηο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ σο ινγνθινπή δηαπηζηώζεθε 

πσο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην θείκελν κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. πλάκα, ε 

αμηνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ απζεληηθόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεύνληαη νη θνηηεηέο 

ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ πεγώλ ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνπο Barrett & Malcolm (2006). 

Safeassign 

Σν Safeassign είλαη έλα άιιν εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε 

ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζπγθξίλνληαο ηα αξρεία πνπ ππνβάιινληαη κε έλα ζώκα πεγώλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί θεηκεληθή ζύκπησζε (http://www.safeassign.com/). Σν 

ινγηζηκηθό ζηεξίδεηαη ζε έλα κνλαδηθό αιγόξηζκν πνπ αληρλεύεη ηελ, αθξηβή θαη κε, 

θεηκεληθή ζύκπησζε κεηαμύ ελόο αξρείνπ θαη κηαο πεγήο. Η ζύγθξηζε γίλεηαη κε ηα 

πξνεγνύκελα ππνβιεζέληα αξρεία, ην δηαδίθηπν, δεκνζηεύζεηο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ 

(https://en-

us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administr

ator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign). Σν 

κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη πσο δελ κπνξεί λα εληνπίζεη θεηκεληθή ζύκπησζε κε όιεο ηηο 

πηζαλέο πεγέο, όπσο ηα έληππα βηβιία, πεξηνδηθά, θ.α. πνπ δελ ππάξρνπλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ. Μπνξεί, σζηόζν, λα ειέγμεη έλα κεγάιν όγθν εξγαζηώλ θαη παξέρεη 

ηελ πξσηόηππε πεγή πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα θάλεη πεξαηηέξσ έιεγρν (Vieyra et al., 

2013).  

Παξάιιεια, δύλαηαη λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηώλ ζηνλ 

ζσζηό ηξόπν παξαπνκπήο θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο απνηξεπηηθόο παξάγνληαο γηα 

εκπινθή ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ,  θαζώο θαη σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν 

(http://www.safeassign.com/). ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ παξέρεη κηα έθζεζε 

απζεληηθόηεηαο κε ην πνζνζηό θεηκεληθήο ζύκπησζεο θαη ηηο πξσηόηππεο πεγέο, 

σζηόζν, πξνηείλεηαη θάπνηνο λα κελ αξθεζηεί ζε απηή δηόηη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ έιεγρνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ύπαξμεο πιαγηαξηζκνύ (https://en-

us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administr

ator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign). 

Wcopyfind 

https://en-us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administrator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign
https://en-us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administrator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign
https://en-us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administrator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign
http://www.safeassign.com/
https://en-us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administrator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign
https://en-us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administrator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign
https://en-us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_10_and_SP_11/Administrator/110_Building_Blocks/010_Featured_Building_Blocks/SafeAssign
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Σν Wcopyfind είλαη έλα άιιν πξόγξακκα πνπ ζπγθξίλεη αξρεία κεηαμύ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνύλ νκνηόηεηεο ζε ιέμεηο θαη θξάζεηο. Σν πξόγξακκα απηό 

κπνξεί λα δηαβάζεη αξρεία .DOCX, .TXT θαη .HTML, αιιά θαη αξρεία pdf εθόζνλ 

πεξηέρνπλ θείκελν 

(http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/wordpress/software/wcopyfind-instructions/).  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα δελ επηδέρεηαη εγθαηάζηαζεο, αιιά όπνηνο 

επηζπκεί λα ην αμηνπνηήζεη πξέπεη απιώο λα θαηεβάζεη δσξεάλ ην αξρείν θαη λα ζέζεη 

ην πξόγξακκα ζε ιεηηνπξγία επηιέγνληαο ην εηθνλίδην 

(http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/wordpress/software/wcopyfind/). Αθόκε, 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ειέγρνπ πνπ θάλεη επηιέγνληαο, γηα παξάδεηγκα, 

ηνλ ειάρηζην αξηζκό ιέμεσλ πνπ ζα αλαγλσξίζεη σο θεηκεληθή ζύκπησζε. Μόιηο 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζύγθξηζε αλνίγεη έλα παξάζπξν όπνπ παξνπζηάδνληαη ηα θείκελα 

κε ηα ζεκεία νκνηόηεηαο παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα αληηπαξαβνιήο ηνπο 

(http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/wordpress/software/wcopyfind-

instructions/#brief).  

Μεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη όηη δελ κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηίπνηα 

πέξα από θείκελν (π.ρ. αξηζκνύο, πίλαθεο), θαζώο θαη όηη ε ζύγθξηζε γίλεηαη κόλν 

κεηαμύ ησλ αξρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ αθήλνληαο εθηόο πνιιέο άιιεο πηζαλέο 

πεγέο πιαγηαξηζκνύ (Bilic-Zulle et al., 2008).  

Copyspace 

Σν Copyspace ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε πιαγηαξηζκνύ ζε ηζηνζειίδεο, 

δηαδηθηπαθέο δεκνζηεύζεηο, blogs, ή νπνηνδήπνηε άιιν δηαδηθηπαθό πιηθό. Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί δσξεάλ ηνπνζεηώληαο ην URL ζην πξόγξακκα ην νπνίν αλαδεηάεη 

δηαδηθηπαθέο πεγέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θεηκεληθή ζύκπησζε. ην ηέινο 

παξέρνληαη νη πεγέο ζηηο νπνίεο αληρλεύζεθε ην ίδην πεξηερόκελν κε ηα αληηγξακκέλα 

ηκήκαηα λα ζεκαίλνληαη κε θάπνην ρξώκα.  

Παξάιιεια, ε ππεξεζία Copyspace Premium, ε νπνία δελ είλαη δσξεάλ, 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ γηα κε ςεθηαθό πιηθό απιώο ηνπνζεηώληαο ην 

πεξηερόκελό ηνπ αξρείνπ κε αληηγξαθή ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ. πγρξόλσο, κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν ζύγθξηζε κεηαμύ δύν θεηκέλσλ 

(http://www.copyscape.com/faqs.php#providers).  

http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/wordpress/software/wcopyfind/
http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/wordpress/software/wcopyfind-instructions/#brief
http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/wordpress/software/wcopyfind-instructions/#brief
http://www.copyscape.com/faqs.php#providers
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Σέινο, ε ππεξεζία Copysentry παξέρεη δηαξθή πξνζηαζία ειέγρνληαο 

απηόκαηα ην δηαδίθηπν γηα αληηγξαθή πξνζσπηθώλ ζειίδσλ νπνηεδήπνηε απηό 

ζπκβεί (http://www.copyscape.com/faqs.php#providers). 

Eve2 

Σν Eve2 είλαη έλα αθόκε εξγαιείν αλίρλεπζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ πνπ αμηνπνηείηαη γηα 

ηελ αλαδήηεζε δηαδηθηπαθώλ πεγώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα δέρεηαη εξγαζίεο 

ζε αξρείν Word θαη ν έιεγρνο παξέρεη ηηο ηζηνζειίδεο από ηηο νπνίεο νη καζεηέο 

άληιεζαλ ην πιηθό ηνπο. Παξ’ όηη είλαη αδύλαην λα γίλεη έιεγρνο ζε όιν ην δηαδίθηπν, 

εληνύηνηο ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θάλεη ην θαιύηεξν κε εμειηγκέλεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο γηα λα εληνπίζεη ηηο πηζαλέο πεγέο ηεο ινγνθινπήο. ην ηέινο παξέρεηαη 

κία έθζεζε κε ηηο ηζηνζειίδεο όπνπ βξέζεθε θεηκεληθή ζύκπησζε, ην πνζνζηό ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ θαη έλα αληίγξαθν ηεο εξγαζίαο κε όια ηα ζεκεία πνπ είλαη ύπνπηα λα 

παξνπζηάδνληαη κε θόθθηλν ρξώκα (http://www.canexus.com/abouteve.shtml).  

Viper 

Έλα άιιν εξγαιείν είλαη ην Viper ην νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δσξεάλ. 

Πξαγκαηνπνηεί ζύγθξηζε ελόο αξρείνπ κε 10 δηο πεγέο, δηαδηθηπθέο δεκνζηεύζεηο θαη 

εξγαζίεο ζηνλ πξνζσπηθό Η/Τ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνπλ 

έγρξσκα ηα ζεκεία ζηα νπνία εκθαλίδεηαη θεηκεληθή ζύκπησζε, ελώ παξέρεη κεγάιε 

αθξίβεηα (http://www.scanmyessay.com/features.php). 

iThenticate 

Έλα άιιν δηαζέζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ είλαη ην 

iThenticate ζην νπνίν κπνξεί θάπνηνο είηε λα αλεβάζεη έλα αξρείν είηε λα αληηγξάςεη 

ην θείκελό ηνπ ζην πιαίζην όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο. Γέρεηαη αξρεία ζε 

δηάθνξεο κνξθέο όπσο MS Word, Word XML, WordPerfect, PostScript, PDF, 

HTML, RTF, HWP, OpenOffice (ODT), αιιά απηά δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο 400 

ζειίδεο θαη ηα 40MBs. Η ζύγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο από ην δηαδίθηπν, κε 

πεξηζζόηεξα από 40 εθαηνκκύξηα άξζξα, ελώ ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ εξγαιείνπ 

πεξηέρεη πάξα πνιιέο πεξηιήςεηο θαη παξαπνκπέο, θαζώο θαη εξεπλεηηθνύο ηίηινπο. 

Tν πξόγξακκα δε δηαηεξεί ηελ ππό εμέηαζε εξγαζία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ, ελώ 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο δύν αξρείσλ κεηαμύ ηνπο. Χζηόζν, ην εξγαιείν 

απηό δελ εληνπίδεη ηελ ύπαξμε πιαγηαξηζκνύ, αιιά ην πνζνζηό ηεο θεηκεληθήο 

http://www.copyscape.com/faqs.php#providers
http://www.canexus.com/abouteve.shtml
http://www.scanmyessay.com/features.php
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ζύκπησζεο θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηεί πεξαηηέξσ έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

ύπαξμεο ινγνθινπήο (http://www.ithenticate.com/products/faqs).  

Plagiarism Checker 

Σν Plagiarism Checker είλαη έλα αθόκε εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

γηα ηελ αλίρλεπζε πιαγηαξηζκνύ. Ο ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αλεβάζεη έλα αξρείν ή 

λα αληηγξάςεη θαη επηθνιιήζεη ην θείκελν ζην πιαίζην ειέγρνπ. Ο έιεγρνο γίλεηαη 

κέζσ ζύγθξηζεο ηνπ αξρείνπ κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ εξγαιείνπ ε νπνία 

απνηειείηαη από εθαηακκύξηα αθαδεκατθά έξγα. ην ηέινο παξέρεηαη κηα έθζεζε κε 

ηηο πεγέο ηνπ πηζαλνύ πιαγηαξηζκνύ, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία όπνπ 

ρξεηάδεηαη παξαπνκπή (http://www.plagtracker.com/).  

Splat 

Σν Splat είλαη έλα εξγαιείν εηδηθό γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ. Ο 

έιεγρνο γίλεηαη κε ηελ ζύγθξηζε ελόο θεηκέλνπ κε άιια έξγα ηνπ ίδηνπ αηόκνπ 

αλαδεηώληαο ηα ζην δηαδίθηπν (Αβξακίδνπ, 2014) (http://splat.cs.arizona.edu/).  

Dupli Checker 

Έλα αθόκε εξγαιείν αλίρλεπζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ είλαη ην Dupli Checker ζην 

νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα αλεβάζεη αξρεία .txt θαη .docx, λα αληηγξάςεη θαη 

επηθνιιήζεη ην θείκελό ηνπ ζην πεδίν όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο γηα 

πιαγηαξηζκό, ή απιώο λα εηζάγεη ην URL. Η αλάιπζε γίλεηαη πνιύ γξήγνξα θαη 

παξέρεη όιεο ηηο δηαδηθηπαθέο πεγέο από ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ην πιηθό 

(http://www.duplichecker.com/).  

 

 Μειεηώληαο ηηο πηζαλέο πξνηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ δηαπηζηώλεηαη 

πσο ηα ινγηζκηθά αλίρλεπζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ, ζε γεληθέο γξακκέο, ιεηηνπξγνύλ κε 

παξόκνην ηξόπν (Αβξακίδνπ, 2014). Σα εξγαιεία απηά βαζίδνληαη θαηά θύξην ιόγν 

ζηε ζύγθξηζε ελόο αξρείνπ κε κία πιεζώξα δηαδηθηπαθώλ πεγώλ θαη αθνύ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε παξέρεηαη κηα έθζεζε απζεληηθόηεηαο όπνπ κπνξεί 

θάπνηνο λα ελεκεξσζεί γηα ηελ έθηαζε ηεο θεηκεληθήο ζύκπησζεο θαη ηηο πεγέο ηεο 

(Αβξακίδνπ, 2014). Παξ’ όια απηά, ε ζύγθξηζε πεξηνξίδεηαη από ην γεγνλόο όηη δελ 

θαιύπηεη ην ζύλνιν ηνπ δηαδηθηύνπ (Αβξακίδνπ, 2014), θαζώο θαη από ην όηη 

http://www.ithenticate.com/products/faqs
http://www.plagtracker.com/
http://splat.cs.arizona.edu/
http://www.duplichecker.com/
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βαζίδεηαη θπξίσο ζην δηαδηθηπαθό πιηθό αθήλνληαο εθηόο έληππεο πεγέο, όπσο 

βηβιία. Σέινο, ε έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεη ηηο πεγέο κε ηηο νπνίεο 

ππάξρεη θεηκεληθή ζύκπησζε ρσξίο λα ζπκπεξαίλεη αλαγθαία ηελ ύπαξμε ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ (Noynaert, 1997, όπ.αλαθ. ζην Αβξακίδνπ, 2014), γηα ην νπνίν πξέπεη 

θάπνηνο λα θάλεη πεξαηηέξσ πξνζσπηθό έιεγρν (Αβξακίδνπ, 2014). 

  



 

82 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

Λεηηνπξγηθόο νξηζκόο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ν πιαγηαξηζκόο νξίδεηαη σο θάζε ελέξγεηα 

νηθεηνπνίεζεο έξγνπ ηξίηνπ θαη ε παξνπζίαζή ηνπ σο πξνζσπηθό δεκηνύξγεκα ρσξίο 

λα πξνζδηνξηζηεί ν πξαγκαηηθόο δεκηνπξγόο ηνπ (Deckert, 1993; Howard, 1995; Joy 

et al., 2009; Park, 2004; Wan et al., 2011). Ο πιαγηαξηζκόο κπνξεί λα εθδεισζεί κε 

ηηο κνξθέο ηεο αληηγξαθήο (Handa & Power, 2005; Hayes & Introna, 2005; Pecorari, 

2003; Wan et al., 2011), ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο (Ehrich et al., 2014), ηεο 

ζπξξαθήο (Howard, 1995; Klausman, 1999), ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ (Cosma & Joy, 

2008; Ehrich et al., 2014),  ηεο ιήςεο αζέκηηεο βνήζεηαο (Cosma & Joy, 2008; Ehrich 

et al., 2014; Martin, 1994; Park, 2004; Selwyn, 2008; Walker, 1998) θαη ησλ ιαζώλ 

ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Howard, 1995, Patrick, 2014). 

Στόχοσ 
 

Η παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη ζηε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ 

θνηηεηώλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ αλαθνξηθά 

κε ηνλ πιαγηαξηζκό, θαζώο, επίζεο, ησλ απόςεώλ ηνπο γηα ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζε 

απηόλ θαη ηεο δηάδνζήο ηνπ ζηνλ θνηηεηηθό πιεζπζκό.  

Εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη εξσηήκαηα 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία παξνπζηάζηεθε 

ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο θαηαιήμακε ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

ην πιαίζην απηό, αλαθνξηθά κε ηε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ αλακέλνπκε όηη: 

- Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα θξίλνπλ πσο νη ελέξγεηεο ηεο αληηγξαθήο (Chuda et al., 

2012; Curtis & Popal, 2011; Gullifer & Tyson, 2014; Harries & Rutter, 2005; 

Hayes & Introna, 2005; Hu & Lei, 2012; Joy et al., 2011; Leonard et al., 2014; 

Marshall & Garry, 2006; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 2012; 

Zhang et al., 2013), ηεο ιήςεο βνήζεηαο (Curtis & Popal, 2011; Gullifer & 
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Tyson, 2014; Hayes & Introna, 2005; Joy et al., 2011; Leonard et al., 2014; 

Marshall & Garry, 2006; Zafarghandi et al., 2012; Zhang et al., 2013) θαη ηεο 

αλεπαξθνύο παξάθξαζεο (Curtis & Popal, 2011; Leonard et al., 2014; 

Marshall & Garry, 2006; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 2012)  είλαη 

ζνβαξέο θαη σο εθ ηνύηνπ ζα γλσξίδνπλ πσο πξόθεηηαη γηα αληηδενληνινγηθέο 

πξαθηηθέο. 

- Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα θξίλνπλ πσο νη ελέξγεηεο ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ (Curtis 

& Popal, 2011; Joy et al., 2011; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 2012; 

Zhang et al., 2013), ηεο ζπξξαθήο (Hu & Lei, 2014; Wan et al., 2011), ηα 

ιάζε θαη πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαη παξαπνκπώλ 

(Gullifer & Tyson, 2014; Hu & Lei, 2014; Joy et al., 2011; Zhang et al., 2013) 

δελ είλαη ζνβαξά θαη σο εθ ηνύηνπ δε ζα γλσξίδνπλ πσο πξόθεηηαη γηα 

αληηδενληνινγηθέο πξαθηηθέο. 

- Οη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ  ζα θξίλνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ σο ζνβαξέο θαη σο εθ ηνύηνπ ζα γλσξίδνπλ πσο πξόθεηηαη γηα 

αληηδενληνινγηθέο πξαθηηθέο ππεξέρνληαο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ησλ 

κηθξόηεξσλ εηώλ (Deckert, 1993; Harries & Rutter, 2005). 

- Σα θνξίηζηα ζα ππεξέρνπλ ζπγθξηηηθά κε ηα αγόξηα σο πξνο ηελ απνδηδόκελε 

ζνβαξόηεηα ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ ζηε γλώζε 

απηώλ (Hu & Lei, 2014). 

Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ηηο γλώζεηο δηαηππώζεθε ην εμήο εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- Θα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηνπ ΠΣΝ 

σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα πνπ απνδίδνπλ ζηηο ελέξγεηεο ηεο αληηγξαθήο, ηεο 

ιήςεο βνήζεηαο, ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο, ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ, ηεο 

ζπξξαθήο θαη ησλ ιαζώλ θαη πξνβιεκάησλ ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

παξαπνκπέο θαη σο εθ ηνύηνπ ζηηο γλώζεηο επ’ απηώλ; 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ, αλακέλνπκε όηη: 

- Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα θξίλνπλ πσο νη ελέξγεηεο ηεο αληηγξαθήο (Curtis & 

Popal, 2011; Foltýnek & Čech, 2012; Foltynek et al., 2014; Franklyn-Stokes 

& Newstead, 1995; Hayes & Introna, 2005; Kidwell & Laurel, 2003; Leonard 

et al., 2014; Lim & See, 2001; Maxwell et al., 2008; Rakovski & Levy, 2007; 

Stephens et al., 2007; Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012; Zafarghandi et 
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al., 2012), ηεο ιήςεο βνήζεηαο (Curtis & Popal, 2011; Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995; Hayes & Introna, 2005; Kidwell & Laurel, 2003; Leonard et 

al., 2014; Lim & See, 2001; Maxwell et al., 2008; Rakovski & Levy, 2007; 

Sims, 1995; Stephens et al., 2007; Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012; 

Zafarghandi et al., 2012), ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο (Curtis & Popal, 2011; 

Foltýnek & Čech, 2012; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Leonard et al., 

2014; Stephens et al., 2007; Sutton et al., 2012; Yeo, 2007; Zafarghandi et al., 

2012), ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ (Leonard et al., 2014; Sutton et al., 2012; 

Williams et al., 2012; Zafarghandi et al., 2012) θαη ηεο ζπξξαθήο (Leonard et 

al., 2014) σο ζνβαξέο πξαθηηθέο, ελώ ηα ιάζε ζηε ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ 

αλαθνξώλ θαη παξαπνκπώλ σο κε ζνβαξά (Sims, 1995; Yeo, 2007).  

Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο δηαηππώζεθε ην εμήο εξεπλεηηθό 

εξώηεκα: 

- Θα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ σο πξνο ην έηνο, 

ην θύιν θαη ην Σκήκα; 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεύλεζε ηεο δηάδνζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζηνπο θνηηεηέο 

αλακέλνπκε όηη: 

- Θα δηαπηζησζεί ε ύπαξμε πιαγηαξηζκνύ ζε πςειό πνζνζηό ζηηο 

κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο ησλ απνθνίησλ ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ (Bilic-Zulle et 

al., 2008; Bilić-Zulle et al., 2005; Ellery, 2008; Gilmore et al., 2010; Goh, 

2013; Guerin & Picard, 2012; Moore, 2014; Pecorari, 2003; Vieyra et al., 

2013; Αβξακίδνπ, 2014). 

- Θα δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ηεο αληηγξαθήο (Ellery, 2008; Gilmore et al., 2010; 

Goh, 2013; Howard, 2000; Pecorari, 2003; Vieyra et al., 2013; Αβξακίδνπ, 

2014), ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο (Ellery, 2008; Gilmore et al., 2010; 

Moore, 2014; Vieyra et al., 2013), ησλ ιαζώλ ζε ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο 

(Ellery, 2008; Moore, 2014; Vieyra et al., 2013) θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

(Moore, 2014) ζηηο κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ αληρλεύζεθε πιαγηαξηζκόο.  

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ αλακέλνπκε όηη νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα 

ππνδείμνπλ σο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ: 
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- Σελ έιιεηςε ρξόλνπ (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge 

Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; 

Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & Dick, 2003; Szabo & 

Underwood, 2004; Wan et al., 2011; Αβξακίδνπ, 2014), ηελ νηθνγελεηαθή 

πίεζε (Devlin & Gray, 2007; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard 

& Dick, 2003), ηνλ θόξην ησλ ππόινηπσλ καζεκάησλ (Akbulut, Şendağ, et 

al., 2008; Andrews et al., 2007; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; 

Ashworth et al., 1997; Devlin & Gray, 2007; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 

2014; McCabe, 1992; Sheard & Dick, 2003), ηνλ θόβν απνηπρίαο (Goh, 2013; 

Hu & Lei, 2014; McCabe, 1992; Szabo & Underwood, 2004) ιόγσ δπζθνιίαο 

ηεο εξγαζίαο (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; Foltynek 

et al., 2014; Riasati & Rahimi, 2013; Szabo & Underwood, 2004; Αβξακίδνπ, 

2014), ηελ επηζπκία απόθηεζεο πςειήο βαζκνινγίαο (Akbulut, Şendağ, et al., 

2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 

2005; Eret & Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Goh, 2013; Hu & 

Lei, 2014), ηελ εκπινθή ησλ ζπκθνηηεηώλ ζηνλ πιαγηαξηζκό (Andrews et al., 

2007; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Ashworth et al., 1997; Eret & 

Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Selwyn, 2008), ηελ έιιεηςε 

δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Ellery, 2008; Eret 

& Ok, 2014; Erkaya, 2009; Hu & Lei, 2014; Riasati & Rahimi, 2013), ηελ 

πεπνίζεζε απνπζίαο θπξώζεσλ (Andrews et al., 2007; Brimble & Stevenson-

Clarke, 2005; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Αβξακίδνπ, 2014), ηελ 

αδηαθνξία γηα ην κάζεκα (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Andrews et al., 2007; 

Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; 

McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 2013), ηελ απνπζία επρέξεηαο ρξήζεο ηεο 

μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο (Riasati & Rahimi, 2013; Wan et al., 2011), ηελ 

κε αθηέξσζε ρξόλνπ από ηνλ θαζεγεηή γηα ηε κειέηε ηεο εξγαζίαο (Akbulut, 

Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Hu & Lei, 2014; 

Riasati & Rahimi, 2013; Αβξακίδνπ, 2014), ηελ επθνιία ηεο αληηγξαθήο 

(Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Foltynek et al., 

2014; Riasati & Rahimi, 2013; Selwyn, 2008), ηελ απνπζία ζαθώλ νδεγηώλ 
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ηνπ ηξόπνπ γξαθήο (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; McCabe, 1992), 

ηελ πεπνίζεζε κε εληνπηζκνύ ηεο ελέξγεηαο (Ashworth et al., 1997; Brimble 

& Stevenson-Clarke, 2005), ηελ αδηαθνξία ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ πξσηνηππία 

ηεο εξγαζίαο (Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005), ηελ 

άπνςε όηη δε βιάπηεηαη θάπνηνο  από ηνλ πιαγηαξηζκό θαη ηελ πεπνίζεζε πσο 

ε αληηγξαθή είλαη άλεπ ζεκαζίαο (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; 

Foltynek et al., 2014; McCabe, 1992).  

Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο δηαηππώζεθε ην εμήο εξώηεκα: 

- Θα ππάξμνπλ δηαθνξέο ζηηο πξνηεηλόκελεο αηηίεο σο πξνο ην Σκήκα; 

 

Δείγκα  

 

Σν δείγκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ δύν 

Σκεκάησλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ηνπ 

Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΓΔ) θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ (ΠΣΝ), θαζώο θαη απόθνηηνη ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΜΠ) ηνπ ΠΣΓΔ. Δπίζεο, αμηνπνηήζεθαλ κεηαπηπρηαθέο 

δηαηξηβέο ηνπ ΠΣΓΔ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο απηώλ γηα ελδερόκελν 

πιαγηαξηζκό. Η επηινγή ησλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 

απνζθνπνύζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ πηζαλώλ αιιαγώλ ζηηο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

θνηηεηώλ σο απόξξνηα ηεο ζηαδηαθά κεγαιύηεξεο θαη ζπζηεκαηηθόηεξεο 

ελαζρόιεζεο κε δεηήκαηα αθαδεκατθήο δενληνινγίαο. 

Χο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο επειέγε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία κε θξηηήξην ηελ 

εύθνιε πξνζβαζηκόηεηα ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ελώ ε γελίθεπζε ζηνλ 

επξύηεξν πιεζπζκό δελ ήηαλ επηδίσμε ηεο παξνύζαο κειέηεο (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008∙ Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015).  

 ηελ πηινηηθή έξεπλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2015-16 ζπκκεηείραλ 228 πξσηνεηείο 

θνηηεηέο ησλ δύν Σκεκάησλ, ελώ ζηελ θύξηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

αξρή ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ 655 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ησλ ππόινηπσλ εηώλ (βι. 

πίλαθα 5). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο κε νθηώ απνθνίηνπο ηνπ 
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ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ, ελώ, επίζεο, ειέγρζεθαλ γηα πιαγηαξηζκό 155 κεηαπηπρηαθέο 

δηαηξηβέο ηνπ ΠΣΓΔ θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά επξήκαηα ελλέα εμ απηώλ νη 

νπνίεο εκθάληζαλ πςειό πνζνζηό πιαγηαξηζκνύ (άλσ ηνπ 30%).  

 Πεξηνξηζκνί ζηε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο απνηέιεζαλ ε δπζθνιία ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ δείγκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεδνκέλνπ όηη ε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ 2015-16, θαζώο θαη ηεο επηζπκίαο έγθαηξεο 

νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Αθόκε, ε 

ζηόρεπζε ζηε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα δύν Σκήκαηά ηεο, ην 

ΠΣΓΔ θαη ην ΠΣΝ, ζπληζηά έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκό ηεο κειέηεο δηόηη ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ππνθείκελα κε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπηπξόζζεηα, ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεύμεσλ κόλν κε έλαλ κηθξό αξηζκό 

απνθνίησλ ηνπ ΜΠ θαζώο δελ θαηέζηε εθηθηή ε αλεύξεζε θαη επηθνηλσλία κε 

πεξηζζόηεξα άηνκα απνηειεί έλαλ αθόκε πεξηνξηζκό.  

Πίνακασ 5:Τα χαρακτηριςτικά του δείγματοσ τησ ζρευνασ. 

 

                Σκήκα 

ΠΣΓΔ ΠΣΝ 

N   % N % 

Έηνο ζπνπδώλ Α έηνο 0 0,0% 2 0,8% 

Β έηνο 120 30,2% 72 28,8% 

Γ έηνο 111 27,9% 108 43,2% 

Γ έηνο 162 40,7% 63 25,2% 

Άιιν 5 1,3% 5 2,0% 

Φύιν Αγόξη 64 16,1% 14 5,6% 

 Κνξίηζη 334 83,9% 236 94,4% 

 

Τα ερευνητικϊ εργαλεύα 

1. Τν Εξσηεκαηνιόγην  

1.1.Εξσηεκαηνιόγην γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο γλώζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

θνηηεηώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό  

 

ηελ παξνύζα έξεπλα δεκηνπξγήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

εξσηεκαηνιόγην πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 
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θνηηεηώλ γηα  ηνλ πιαγηαξηζκό, θαζώο ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ 

εληνπίζηεθε θάπνην ην νπνίν θαιύπηεη όιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Σν 

εξγαιείν απνηειείηαη από ζελάξηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ δηάθνξεο ελέξγεηεο 

πιαγηαξηζκνύ (βι. Παξάξηεκα 5) θαη νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ 

σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα απηώλ κε βάζε θάπνηεο θιίκαθεο. Η δηαπίζησζε ηεο γλώζεο 

ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηηο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ βαζίζηεθε ζηηο ηηκέο ηεο θιίκαθαο 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ύπαξμε πξνβιήκαηνο ζηα αληίζηνηρα ζελάξηα. 

H ρξήζε ησλ ζελαξίσλ παξέρεη έλα πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα ππνθείκελα  

δηαρσξίδνληαη από ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζέζε ράξε ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ξόινπο θαη 

νπηηθέο πνπ εθθξάδνληαη ζε απηά (Emerson & Conroy, 2002, Wood et al., 1988, 

όπ.αλαθ. ζην Marshall & Garry, 2006). Παξάιιεια, ηα ζελάξηα παξέρνπλ ην πιαίζην 

κέζσ ηνπ νπνίνπ θάπνηνο κπνξεί λα θαληαζηεί ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

βξεζεί (Barrett & Cox, 2005).  

Σα πεξηζζόηεξα ζελάξηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληιήζεθαλ από 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο επί ηνπ ζέκαηνο (βι. Παξάξηεκα 5), ελώ πξνζηέζεθαλ κεξηθά 

επηπιένλ γηα ηελ θαιύηεξε θάιπςε ησλ πνηθίισλ εθθάλζεσλ ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Σα 

ζελάξηα νξγαλώζεθαλ ζε ελόηεηεο κε βάζε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ αμηνπνηήζεθε 

ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα από ηελ νπνία αληιήζεθαλ νη ηδέεο. Χο εθ ηνύηνπ ζηελ 

πξώηε ελόηεηα ηνπ εξγαιείνπ (1-9) δόζεθε ε θιίκαθα Α= δελ ππάξρεη θαλέλα 

πξόβιεκα, Β= αζήκαλην πξόβιεκα, Γ= δελ ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα , Γ= ζνβαξό 

πξόβιεκα,   Δ = πνιύ ζνβαξό πξόβιεκα (Sutton et al., 2012), ζηε δεύηεξε (10-12) 

ε θιίκαθα Α= δελ ππάξρεη ζίγνπξα πξόβιεκα, Β= λνκίδσ δελ ππάξρεη πξόβιεκα, 

αιιά δελ είκαη εληειώο ζίγνπξνο/ε, Γ= δελ μέξσ, Γ= λνκίδσ ππάξρεη πξόβιεκα, αιιά 

δελ είκαη εληειώο ζίγνπξνο/ε, Δ= ππάξρεη ζίγνπξα πξόβιεκα (Zhang et al., 2013), 

ζηελ ηξίηε (13-17) ε θιίκαθα Α= δελ είλαη ζίγνπξα πξόβιεκα, Β= πηζαλώο δελ 

είλαη πξόβιεκα, Γ= είκαη αβέβαηνο/ε, Γ= πηζαλώο είλαη πξόβιεκα, Δ= ζίγνπξα είλαη 

πξόβιεκα (Hu & Lei, 2014), ζηελ ηέηαξηε (18-21) ε θιίκαθα  Α= δελ ππάξρεη 

πξόβιεκα, Β= αζήκαλην πξόβιεκα, Γ= κεηξίσο ζνβαξό πξόβιεκα, Γ= ζνβαξό 

πξόβιεκα (Leonard et al., 2014), ζηελ πέκπηε (22) ε θιίκαθα Α= δελ ππάξρεη 

ζίγνπξα πξόβιεκα, Β= λνκίδσ δελ ππάξρεη πξόβιεκα, αιιά δελ είκαη εληειώο 

ζίγνπξνο/ε, Γ= δελ μέξσ, Γ= λνκίδσ  ππάξρεη πξόβιεκα, αιιά δελ είκαη εληειώο 

ζίγνπξνο/ε, Δ= ππάξρεη νπσζδήπνηε πξόβιεκα (Zhang et al., 2013) θαη ζηελ 

ηειεπηαία ελόηεηα (23-24) ε θιίκαθα Α= δελ ππάξρεη πξόβιεκα, Β= αζήκαλην 
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πξόβιεκα, Γ= κεηξίσο ζνβαξό πξόβιεκα, Γ= ζνβαξό πξόβιεκα (Leonard et al., 

2014). 

ην εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλνληαη ζελάξηα πνπ αθνξνύλ ηηο κνξθέο ηεο 

αληηγξαθήο, ηεο ιήςεο βνήζεηαο, ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο, ηνπ 

απηνπιαγηαξηζκνύ, ηεο ζπξξαθήο, θαζώο, επίζεο, ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Δλδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο είλαη νη εμήο: 

Αληηγξαθή  

Σ2- Α1: Έλαο εξεπλεηήο θαιείηαη λα εηνηκάζεη κηα δεκνζίεπζε γηα έλα επηζηεκνληθό 

πεξηνδηθό. Σην πιαίζην ηεο ζπγγξαθήο εληάζζεη έλα ηκήκα θεηκέλνπ από θάπνην 

πεξηνδηθό απηνιεμεί, αιιά δελ παξαζέηεη ηελ πεγή ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ καδί κε 

ηηο ππόινηπεο (Sutton et al., 2012). 

Λήςε βνήζεηαο 

Σ12- ΛΒ5: Έλαο δηδαθηνξηθόο θνηηεηήο αλέζεζε ζε θάπνηνλ εηδηθό ζην αληηθείκελό ηνπ 

ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ηνπ (Zhang et al., 2013). 

Αλεπαξθήο παξάθξαζε 

Σ1- ΑΠ1: Ο Κ., θνηηεηήο Ηζηνξίαο, ζην πιαίζην ελόο καζήκαηνο έρεη λα εθπνλήζεη κηα 

εξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα ηελ νινθιεξώζεη απνθαζίδεη λα αληηγξάςεη πξνηάζεηο από 

κία πεγή, θάλνληαο κηθξέο αιιαγέο ζε απηέο, ρσξίο λα αλαθεξζεί ζην θείκελν από ην 

νπνίν ηηο πήξε (Sutton et al., 2012). 

Απηνπιαγηαξηζκόο 

Σ10- ΑΥ2: Ο Μ. πξέπεη λα παξαδώζεη κηα εξγαζία γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Τειηθά 

αληηγξάθεη πξνεγνύκελε εξγαζία ηνπ, ρσξίο λα αλαθέξεη όηη ηελ αμηνπνίεζε (Zhang et 

al., 2013). 

Σπξξαθή 

Σ18- Σ2: Ο Τ. έρεη κηα εξγαζία ζην κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

νινθιεξώζεη, ζπληάζζεη ην θείκελν αληηγξάθνληαο θαη επηθνιιώληαο από δηάθνξεο 

πεγέο, ζπλδπάδνληάο ηεο ζε κία παξάγξαθν ρσξίο λα αλαθέξεη ηηο πεγέο (Leonard et 

al., 2014). 

Λάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 
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Σ13- ΒΑΠ1: Ζ Ο. ζηελ εξγαζία πνπ παξέδσζε είρε πεγέο ζηε βηβιηνγξαθία ηηο νπνίεο 

δελ είρε εληόο ηνπ θεηκέλνπ (Hu & Lei, 2014). 

Δθηόο απηώλ, ζην εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλεηαη κηα πεξίπησζε απνδεθηήο 

ελέξγεηαο: 

Σ11: Ο Π. αληέγξαςε ηκήκαηα από κία πξνεγνύκελε εξγαζία ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

γξάςεη κία λέα, αιιά αλαθέξζεθε ζηελ αξρηθή. 

Δπίζεο, ζην εξσηεκαηνιόγην ζπκπεξηειήθζεζαλ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

θύιν, έηνο ζπνπδώλ θαη Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν δηαθνξνπνηεηηθόο 

ξόινο ηνπο ζηηο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ (βι. θαη ζρεηηθά εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα). 

ρεηηθά ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζηα ζελάξηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ελώ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

ππνινγίζηεθε ν δείθηεο cronbach alpha γηα όιν ην εξσηεκαηνιόγην θαη γηα ηνπο 

επηκέξνπο παξάγνληεο.  

Σν απαληεηηθό δειηίν πνπ ζπλόδεπε ην εξσηεκαηνιόγην δηακνξθώζεθε κε ην 

ινγηζκηθό OMR πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε κνξθή ηέηνηα νύησο ώζηε λα ζθαλαξηζηεί 

θαη λα ζπγθεληξσζνύλ γξήγνξα ηα απνηειέζκαηα 

(http://remarksoftware.com/products/office/). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε 

επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ θαηά αληηπαξαβνιή κε ηα ζπκπιεξσκέλα απαληεηηθά 

δειηία γηα λα δηνξζσζνύλ, όπνπ ήηαλ επδηάθξηηε, ε επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε 

πεξηπηώζεηο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο επηινγήο ζηελ αληίζηνηρε θιίκαθα 

(http://remarksoftware.com/products/office/). Σέινο, ην δηνξζσκέλν αξρείν 

κεηαηξάπεθε ζε αξρείν ηνπ spss πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο 

(http://remarksoftware.com/products/office/). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2015-16 

πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα ηνπ εξγαιείνπ κε ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ 

ΠΣΓΔ θαη ηνπ ΠΣΝ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο, 

θαζώο θαη λα δηαπηζησζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. Καηόπηλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θάπνηεο αιιαγέο θαη πξνζηέζεθαλ νξηζκέλα ζελάξηα. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε κία 

αθόκε πηινηηθή έξεπλα κε νξηζκέλνπο πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο 
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ηνπ ΠΣΓΔ κε ηε κνξθή αλνηρηήο ζπδήηεζεο επί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην ηέινο ηνπ 

ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ. 

Αθνύ ζπγθεληξώζεθαλ ηα ζπκπιεξσκέλα απαληεηηθά δειηία, αξρηθά, 

ππνινγίζηεθαλ νη ζπρλόηεηεο ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα δηάθνξα 

ζελάξηα θαη έπεηηα αθνινύζεζε ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. ην πιαίζην απηήο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κε παξακεηξηθνί έιεγρνη Mann Whitney U θαη Kruskall 

Wallis, θαζώο δελ πιεξνύληαλ ην θξηηήξην ηεο θαλνληθόηεηαο γηα λα αθνινπζεζνύλ 

νη παξακεηξηθνί έιεγρνη, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ πηζαλέο ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε γλώζε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε βάζε ην 

Σκήκα, ην θύιν θαη ην έηνο ζπνπδώλ.  

 

1.2.Εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

 

ηελ παξνύζα έξεπλα δεκηνπξγήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε, επίζεο, έλα εξσηεκαηνιόγην 

γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ γηα ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ, νύησο ώζηε λα θαιπθζνύλ νη πην ζπρλνί ζπληειεζηηθνί ζε απηόλ 

παξάγνληεο κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Σν εξγαιείν απνηειείηαη από έλα 

ζελάξην ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη κία ελέξγεηα απηνιεμεί αληηγξαθήο ρσξίο 

παξαπνκπή ζηηο πεγέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα ηνπνζεηεζνύλ σο πξνο κηα 

ζεηξά πηζαλώλ αηηίσλ γηα απηήλ ηελ πξάμε. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

ειεύζεξνπ ζρνιηαζκνύ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην ππνθείκελν ζθέθηνληαλ κία 

επηπιένλ πηζαλή αηηία. Οη θνηηεηέο ηνπνζεηήζεθαλ επηιέγνληαο λαη ή όρη αλάινγα κε 

ην εάλ έθξηλαλ ηελ θάζε αηηία σο πηζαλή βαζηδόκελνη ζηελ πξνζσπηθή, ππνθεηκεληθή 

ηνπο θξίζε. Σν ζρεηηθό εξγαιείν παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ζπλνδεπόκελν από 

ηηο πεγέο από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ νη ζρεηηθέο αηηίεο (βι. Παξάξηεκα 6). Γηα ηνλ 

έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε ν δείθηεο cronbach alpha. 

 Παξαθάησ αθνινπζνύλ ην ζελάξην πνπ δόζεθε ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη 

νξηζκέλεο από ηηο πηζαλέο αηηίεο πνπ ζα νδεγνύζαλ θάπνηνλ ζε απηήλ ηελ πξαθηηθή 

(γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε δεο Παξάξηεκα 6): 

Ο Κ., θνηηεηήο Φηινινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία ηνπ αληηγξάθεη 

απηνιεμεί απνζπάζκαηα από δηάθνξεο πεγέο ρσξίο λα παξαπέκςεη ζε απηέο.  



 

92 

1. Γελ έρεη αξθεηό ρξόλν γηα λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία (Arce Espinoza & 

Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 

2007; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & Dick, 2003; Szabo & 

Underwood, 2004; Wan et al., 2011; Αβξακίδνπ, 2014). 

2. Η νηθνγέλεηα ηνλ πηέδεη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη επηηπρώο ηηο ζπνπδέο 

ηνπ (Devlin & Gray, 2007; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & 

Dick, 2003). 

ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξέρνληαη επραξηζηίεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ θνηηεηώλ ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ελεκέξσζήο ηνπο γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηελ αλαγξαθή ηνπ email ηνπο. 

2. Έιεγρνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ γηα πιαγηαξηζκό 

 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο κειέηεο, εμεηάζηεθαλ 155 κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο ησλ 

απνθνίησλ ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε (ελδερόκελε) έθηαζε 

ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Η αλάιπζε έγηλε κε ην ινγηζκηθό αλίρλεπζεο Turnitin ην νπνίν 

παξνπζηάδεη ην πνζνζηό θεηκεληθήο ζύκπησζεο απνζπαζκάησλ ηεο εξγαζίαο κε 

δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο πεγέο 

(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_G

uide). Αθνύ έγηλε ν έιεγρνο κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, αθνινύζεζε ε 

αληηπαξαβνιή ησλ ζεκείσλ όπνπ εκθαλίδνληαλ ζύκπησζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξσηνγελείο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ όλησο ππάξρεη πιαγηαξηζκόο 

(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart

_Guide). 

 Οη εξγαζίεο νη νπνίεο ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηε κειέηε 

είλαη απηέο νη νπνίεο εκθάληζαλ πςειό πνζνζηό πιαγηαξηζκνύ κεηά από ηνλ έιεγρν 

κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηελ πξνζσπηθή εμέηαζε. Χο εθ ηνύηνπ, πνιιέο δελ 

παξνπζίαζαλ ελδείμεηο πιαγηαξηζκνύ κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνύ, ελώ θάπνηεο εκθάληζαλ πιαγηαξηζκό ζε δηαθνξεηηθή έθηαζε. Η εμέηαζε 

ησλ δηαηξηβώλ κε πιαγηαξηζκό έγηλε κέρξηο όηνπ εκθαληζηεί θνξεζκόο ζηηο κνξθέο 

πιαγηαξηζκνύ πνπ απαληώληαη. ην πιαίζην απηό παξνπζηάδνληαη ελλέα πεξηπηώζεηο 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor/Instructor_QuickStart_Guide
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νη νπνίεο πξνέξρνληαη από θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δηαθνξεηηθώλ εηδηθεύζεσλ ζην 

ΜΠ θαη δηαθνξεηηθώλ αθαδεκατθώλ εηώλ θνίηεζεο. 

 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώζεθε πιαγηαξηζκόο, θαηαγξάθεθαλ νη κνξθέο 

νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβέο θαη ζηε ζπλέρεηα 

νκαδνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνύλ ζε νκάδεο.  

3. Σπλεληεύμεηο 

 

Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο κε απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ 

Ισαλλίλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη εκπεηξίεο ηνπο θαη νη απόςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη από θνηηεηέο ζην πιαίζην εθπόλεζεο 

εξγαζηώλ, ηε γλώζε θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα πνηθίιεο ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ, ηηο 

αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ, θαζώο θαη ηελ εκπινθή ησλ ίδησλ ή ηξίησλ ζε ηέηνηεο 

πξαθηηθέο. Δμάιινπ, αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζπλέληεπμεο απαληώληαη ε 

δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη απόςεσλ αηόκσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνύλ 

πνηθίια ζέκαηα κέζα από ηε δηθή ηνπο «καηηά» (Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015).  

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, email) 

ησλ αηόκσλ, ν κόλνο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ήηαλ κέζσ ηεο ζειίδαο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο facebook. Οη απόθνηηνη αλαδεηήζεθαλ κέζσ ηεο ζειίδαο απηήο θαη ηνπο 

απεζηάιε πξόηαζε ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο ήηαλ λα 

επηιεγνύλ νη απόθνηηνη ζηηο εξγαζίεο ησλ νπνίσλ δηαπηζηώζεθε πςειό πνζνζηό 

πιαγηαξηζκνύ, σζηόζν θάηη ηέηνην δελ θαηέζηε εθηθηό δηόηη δελ εληνπίζηεθαλ ζην 

facebook ή δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόηαζε θαη ζπκκεηείρε κόλν έλαο εμ απηώλ. Η 

δπζθνιία αλεύξεζεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε ζην 

λα επηιεγνύλ άηνκα ηα νπνία ήηαλ πξόζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία θη έηζη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο κε 8 ππνθείκελα.  

Οη ζπλεληεύμεηο ήηαλ εκηδνκεκέλεο θάηη πνπ απνζθνπεί ζην λα ππάξμεη ηόζε 

ειεπζεξία ζηα ππνθείκελα όζε ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ νη 

ζρεηηθέο κε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο πιεξνθνξίεο (Βάκβνπθαο, 2000). Ο 

ζπλεληεπθηήο θξνληίδεη ώζηε λα πεξηνξίζεη ηπρόλ παξεκβάζεηο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

νύησο ώζηε ην ππνθείκελν λα έρεη ηελ πξσηνβνπιία λα απαληήζεη όπσο λνκίδεη 
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(Βάκβνπθαο, 2000). Χζηόζν, ν ίδηνο θαηεπζύλεη ην άηνκν γηα λα κηιάεη γηα ηα 

επηζπκεηά ζέκαηα εληόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ (Βάκβνπθαο, 2000). 

Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο είραλ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ 

ε ζεηξά, όκσο, δύλαηαη λα αιιάμεη αλάινγα κε ην ηη πηζηεύεη ν εξεπλεηήο όηη είλαη 

θαιύηεξν (Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015∙ Robson, 2010). πγρξόλσο, κπνξεί λα αιιάμεη ν 

ηξόπνο δηαηύπσζεο ησλ εξσηήζεσλ, λα παξαιεηθζνύλ ή πξνζζεζνύλ νξηζκέλεο 

(Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015. Robson, 2010). Δπίζεο, απηνύ ηνπ ηύπνπ ε ζπλέληεπμε 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ζπλεληεπθηή λα μεθηλήζεη από θάπνην ζέκα θαη έπεηηα 

παίξλνληαο αθνξκή από ηηο απαληήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ζην επόκελν 

θαζνδεγνύκελνο θάζε θνξά από ην ιόγν ηνπ άιινπ (Robson, 2010). ην πιαίζην 

απηό αλαπηύρζεθαλ θάπνηνη βαζηθνί άμνλεο- εξσηήζεηο νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην 

ζρέδην ηεο ζπδήηεζεο (βι. Παξάξηεκα 7), ελώ παξάιιεια ππνινγίζηεθε ν δείθηεο 

θάππα γηα ηελ αμηνπηζηία κεηαμύ παξαηεξεηώλ (Γαιάλεο, 2013∙Οπδνύλε & 

Ναθάθεο, 2011).  

Δλδεηθηηθά, νξηζκέλεο από ηηο εξσηήζεηο νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεληεύμεηο είλαη νη εμήο: 

- Πνην είλαη ην πξώην ζνπ πηπρίν; 

- Δίρεο εξγαζίεο (πξναηξεηηθέο- ππνρξεσηηθέο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΠΠ; 

- Παξαθνινύζεζεο κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ζπγγξαθήο 

ησλ εξγαζηώλ; Αλ λαη, έκεηλεο ηθαλνπνηεκέλνο; 

- ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ζπρλά ιόγνο γηα θνηηεηέο πνπ θαηαθεύγνπλ ζηελ 

αληηγξαθή (αλαθέξζεθαλ πνηθίιεο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ γηα ζρνιηαζκό) 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γη’ 

απηό; 

- Έρεηο ζθεθηεί ή εκπιαθεί ζε θάπνηα από ηηο πξνεγνύκελεο ελέξγεηεο; Γηαηί 

λαη/όρη; 

ηηο ζπλεληεύμεηο ζπκκεηείραλ απόθνηηνη ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ από δηάθνξεο 

θαηεπζύλζεηο θαη δηάθνξα αθαδεκατθά έηε (βι. Παξάξηεκα 8). Οη ζπλεληεύμεηο 

δηεμήρζεζαλ αηνκηθά είηε κέζσ ηνπ skype είηε κέζσ ηειεθώλνπ. Οη ζπδεηήζεηο πνπ 

δηήξθεζαλ πεξίπνπ 20-25 ιεπηά ερνγξαθήζεθαλ θαη έπεηηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. 

Βαζηθό πιενλέθηεκα ησλ ηειεθσληθώλ ζπλεληεύμεσλ είλαη όηη θαζηζηνύλ εθηθηή ηελ 

επηθνηλσλία κε ην δείγκα πνπ είλαη γεσγξαθηθά δηαζπαξκέλν, ελώ παξάιιεια ε 
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δηαδηθαζία θνζηίδεη ιηγόηεξν αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπάζεηα, ηνλ ρξόλν θαη ην θόζηνο 

(Robson, 2010). πλάκα, έρεη θάπνηα θνηλά κε ηελ πξόζσπν κε πξόζσπν ζπλέληεπμε, 

όπσο ην πςειό πνζνζηό απόθξηζεο, ηε δηόξζσζε παξεξκελεηώλ, θ.α., ελώ θξίλεηαη 

ζεηηθό ην γεγνλόο όηη ν ζπλεληεπθηήο έρεη κηθξή επηξξνή ζηα ππνθείκελα ηα νπνία 

δύλαληαη λα απνθύγνπλ ηηο θνηλσληθά επηζπκεηέο απαληήζεηο (Bradburn & Sudman, 

1979, όπ.αλαθ. ζην Robson, 2010). Παξάιιεια, νη Borg & Gall (1996, όπ.αλαθ. ζην 

Cohen et al., 2008) ηζρπξίδνληαη πσο κπνξεί λα ππάξρεη ε ίδηα επηηπρία ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο απαληήζεηο κε ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπλεληεύμεηο.   

 ρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ, αμηνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ Βάκβνπθα (2000) απνηειεί ηε δηαδηθαζία 

ηαμηλόκεζεο ή θσδηθνπνίεζεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε ηνπ ιόγνπ 

ππνθαζηζηώληαο ηελ πξώηε, ππνθεηκεληθή εληύπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη από απηόλ. Η 

θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο αθνινπζεί ακέζσο κεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο θαη απνηειεί ηε δηαδηθαζία απόδνζεο ηακπέιαο ή απιώο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ (Cohen et al., 2008). Αλάκεζα ζηνπο ζθνπνύο ρξήζεο ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνκπνύ 

ηεο επηθνηλσλίαο, όπσο ησλ ζηάζεσλ, αμηώλ, πεπνηζήζεσλ, θόβσλ, θ.α. (Βάκβνπθαο, 

2000). 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ιόγνπ κε ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε ελόηεηεο (Βάκβνπθαο, 2000). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο ελόηεηα επειέγε ην ζέκα θαη σο εθ ηνύηνπ ε ζεκαηηθή ή 

ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηελ νπνία «σο ελόηεηα ιακβάλεηαη ε 

ζεκαζία ηεο νκάδαο ησλ ιέμεσλ» πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κηα ηδέα (Βάκβνπθαο, 

2000:271). ην πιαίζην απηό αμηνπνηήζεθε ε δηαηκεκαηηθή/ θαηεγνξηθή νξγάλσζε 

(Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015) ζηελ νπνία ε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ θεηκέλσλ 

αθνινπζείηαη από ηελ νξγάλσζε ησλ απνζπαζκάησλ ζε νκάδεο νη νπνίεο ζηνρεύνπλ 

ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ (Brown & Clarke, 2006, όπ.αλαθ. ζην 

Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015). ηε ζπλέρεηα ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα νξίζεη επηκέξνπο 

θσδηθνύο/ θαηεγνξίεο ζε ηκήκαηα ησλ απνζπαζκάησλ ηηο νπνίεο έπεηηα νκαδνπνηεί 

ζε έλα επξύηεξν ζέκα (Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015). 

Σα ζέκαηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ έλσζε ησλ θσδηθώλ είλαη ηα 

«γλώζε ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό», «αληηιήςεηο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό», 
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«αηηίεο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό» θαη «δηάδνζε- επηηέιεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ». 

πγθεθξηκέλα, ζην ζέκα «γλώζε γηα ηνλ πιαγηαξηζκό» εληάρζεθαλ νη θσδηθνί 

αλαθνξέο ζηε ινγνθινπή, ραξαθηεξηζκνί γηα ηηο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ, 

ελαζρόιεζε-ελεκέξσζε κε ηνλ πιαγηαξηζκό ζην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ, ελώ ζην ζέκα 

«αληηιήςεηο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό» εληάρζεθαλ ηα ππνζέκαηα αληηιήςεηο γηα ηελ 

αληηγξαθή, αληηιήςεηο γηα ηελ ιήςε βνήζεηαο, αληηιήςεηο γηα ηελ αλεπαξθή 

παξάθξαζε, αληηιήςεηο γηα ηελ ζπξξαθή, αληηιήςεηο γηα ηνλ απηνπιαγηαξηζκό θαη 

αληηιήςεηο γηα ηα ιάζε ζηηο παξαπνκπέο θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Οη 

ππνθαηεγνξίεο απηέο ζπλδέζεθαλ κε κηα ζεηξά ραξαθηεξηζκώλ πνπ απέδσζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο αληίζηνηρεο κνξθέο. Δπίζεο, ζην ζέκα «αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ» 

νκαδνπνηήζεθαλ νη θσδηθνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηηο ζρεηηθέο κε ηηο αηηίεο 

αλαθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ, ελώ ζην ζέκα «δηάδνζε-επηηέιεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ» νη 

θσδηθνί επηηέιεζε από ηνπο ίδηνπο θαη επηηέιεζε από ηξίηνπο. 
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Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων 

 

ηελ παξνύζα ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο νξγαλσκέλα ζε 

ππνελόηεηεο κε βάζε ηνπο εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο. ην πιαίζην απηό παξνπζηάδνληαη 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ, γηα ηηο γλώζεηο 

θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό, ηε δηάδνζή ηνπ, ηηο απόςεηο γηα 

ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζε απηόλ θαζώο θαη ε δηκεηαβιεηή αλάιπζε. 

Εγκυρότητα και αξιοπιςτύα ερωτηματολογύου 
 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη γηα ηελ εγθπξόηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ειέγρζεθαλ ε εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ θαη ε 

εγθπξόηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο. Η εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θάιπςεο όισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ππό κειέηε θαηλνκέλνπ 

βάζεη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Γαιάλεο, 2013∙ Οπδνύλε & Ναθάθεο, 2011) θαη 

θξίλεηαη πσο ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο θαιύπηεη όιν ηηο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ 

ζύκθσλα κε ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία κεηά από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εξεπλεηή 

θαη ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο 

θαηαζθεπήο, εθαξκόζηεθε ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ ην εξγαιείν κεηξάεη πξάγκαηη απηό γηα ην νπνίν αλαπηύρζεθε 

(Γαιάλεο, 2013∙ Οπδνύλε & Ναθάθεο, 2011). ην πιαίζην απηό από ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε ησλ ζελαξίσλ βξέζεθαλ επηά παξάγνληεο: ε αληηγξαθή γξαπηνύ πιηθνύ 

(2-Α1, 6-Α3, 9-Α4, 14-Α5, 24-Α7
7
) (KMO=0,720, Bartlett's Test of Sphericity 

p<0.05), ε αληηγξαθή κε γξαπηνύ πιηθνύ (3-Α2, 21-Α6) (KMO=0,720, Bartlett's 

Test of Sphericity p<0,05), ε ιήςε βνήζεηαο (4-ΛΒ1, 5-ΛΒ2, 7-ΛΒ3, 8-ΛΒ4, 

12-ΛΒ5, 15-ΛΒ6, 19-ΛΒ7) (KMO=0,774, Bartlett's Test of Sphericity  p<0,05), 

ε αλεπαξθήο παξάθξαζε (1-ΑΠ1, 22-ΑΠ2, 23-ΑΠ3) (KMO=0,538, Bartlett's 

Test of Sphericity  p<0.05), ν απηνπιαγηαξηζκόο (10-ΑΤ1, 17-ΑΤ2) (KMO=0,500, 

                                                           
7
 Οι αρχικοί κωδικοί Σ1-Σ24 δθλϊνουν τον αρικμό του Σεναρίου βάςει τθσ ςειράσ με τθν οποία 

παρουςιάηεται ςτο ερωτθματολόγιο. Οι κωδικοί Α1-Α7 δθλϊνουν τα ςενάρια Αντιγραφισ, οι κωδικοί 
ΛΒ1-ΛΒ7 τα ςενάρια τθσ Λιψθσ Βοικειασ, οι κωδικοί ΑΠ1-ΑΠ3 τα ςενάρια τθσ Ανεπαρκοφσ 
Παράφραςθσ, οι κωδικοί ΑΥ1-ΑΥ2 τα ςενάρια του Αυτοπλαγιαριςμοφ, οι κωδικοί Σ1-Σ2 τα ςενάρια 
τθσ Συρραφισ και οι κωδικοί ΒΑΠ1-ΒΑΠ2 τα ςενάρια για τα λάκθ ςτισ Παραπομπζσ και 
Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ.  
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Bartlett's Test of Sphericity p<0.05), ε ζπξξαθή (16-1, 18-2) (KMO=0,500, 

Bartlett's Test of Sphericity  p<0.05) θαη έλαο παξάγνληαο ζρεηηθόο κε ηα ιάζε ζε 

παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (13-ΒΑΠ1, 20-ΒΑΠ2) (KMO=0,500, 

Bartlett's Test of Sphericity  p<0.05) θαη έηζη ζπκπεξαίλεηαη πσο ππάξρεη εγθπξόηεηα 

(βι. πίλαθα 6). 

Πίνακασ 6:Παραγοντική ανάλυςη 

Item Factor Loadings  

Αληηγξαθή γξαπηνύ πιηθνύ  

2-Α1 0,777 

6-Α3 0,525 

9-Α4 0,591 

14-Α5 0,787 

24-Α7 0,450 

Αληηγξαθή κε γξαπηνύ πιηθνύ  

3-Α2 0,700 

21-Α6 0,764 

Λήςε βνήζεηαο  

4-ΛΒ1 0,581 

5-ΛΒ2 0,580 

7-ΛΒ3 0,655 

8-ΛΒ4 0,672 

12-ΛΒ5 0,671 

15-ΛΒ6 0,489 

19-ΛΒ7 0,550 

Αλεπαξθήο παξάθξαζε  

1-ΑΠ1 0,747 

22-ΑΠ2 0,637 

23-ΑΠ3 0,571 

Απηνπιαγηαξηζκόο  

10-ΑΤ1 0,759 

17-ΑΤ2 0,759 

πξξαθή  

16-1 0,831 

18-2 0,831 

Λάζε ζε παξαπνκπέο θαη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

 

13-ΒΑΠ1 0,794 

20-ΒΑΠ2 0,794 
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 Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ειέγρζεθαλ ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

γηα ην εξσηεκαηνιόγην θαη ε αμηνπηζηία κεηαμύ παξαηεξεηώλ γηα ηνπο άμνλεο ηεο 

ζπλέληεπμεο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο cronbach’s alpha γηα ην 

εξσηεκαηνιόγην κε ηα ζελάξηα είλαη a= 0,818, δειαδή άλσ ηνπ 0,7 θαη έηζη ε 

αμηνπηζηία θξίλεηαη θαιή (Γαιάλεο, 2013). πγρξόλσο, γηα ηνπο επηκέξνπο 

παξάγνληεο ν δείθηεο a έρεη σο εμήο: αληηγξαθή γξαπηνύ πιηθνύ a= 0,639, γηα ηελ 

αληηγξαθή κε γξαπηνύ πιηθνύ a= 0,287, γηα ηελ ιήςε βνήζεηαο a= 0,700, γηα ηελ 

αλεπαξθή παξάθξαζε a= 0,332, γηα ηνλ απηνπιαγηαξηζκό a= 0,262, γηα ηελ ζπξξαθή 

a= 0,519 θαη γηα ηα ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο a= 0,399. 

Όζεο ηηκέο βξίζθνληαη θάησ ηνπ 0,5 δε ζεσξνύληαη απνδεθηέο (Γαιάλεο, 2013). 

Δπίζεο, ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ζπλνιηθά γηα ην εξσηεκαηνιόγην πνπ 

αθνξά ηηο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ βξέζεθε a= 0,539. Σέινο, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο 

κεηαμύ παξαηεξεηώλ θάππα πνπ αθνξά ηε ζπλέπεηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ 

εξσηήζεσλ κεηαμύ δύν αηόκσλ βξέζεθε κέζσ ηεο παξάζηαζεο δείθηεο θάππα= o-

c/1-c, όπνπ κε ν ζπκβνιίδεηαη ε παξαηεξεζείζα ζπκθσλία, κε c ε ηπραία ζπκθσλία, 

ελώ κε 1 ε πιήξεο ζπκθσλία (Γαιάλεο, 2013). Γηαπηζηώζεθε πσο ε ζπκθσλία ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ βαζκνινγεηώλ είλαη  0,8, ηηκή πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη 

απνδεθηή (Γαιάλεο, 2013). 

 

Γνώςεισ των φοιτητών για τον πλαγιαριςμό 
 

Η δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλεληεύμεσλ. ην 

εξσηεκαηνιόγην νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ κνξθώλ ηνπ πιαγηαξηζκνύ (αληηγξαθή, ιήςε βνήζεηαο, αλεπαξθή 

παξάθξαζε, ζπξξαθή, ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, 

απηνπιαγηαξηζκόο) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε γλώζε ηνπο γηα απηό ην ζέκα βάζεη 

ηεο ζνβαξόηεηαο πνπ απέδσζαλ ζε απηέο. πγρξόλσο, ε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζπλεληεύμεσλ κε απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ όπνπ ν 

ιόγνο ηνπο νξγαλώζεθε ζε θσδηθνύο θαη νη θσδηθνί εληάρζεθαλ ζην επξύηεξν ζέκα 

ησλ γλώζεσλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά 
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απνηειέζκαηα ζπλδπαζηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ, θαζώο θαη 

απηνιεμεί απνζπάζκαηα από ηηο ζπλεληεύμεηο.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ αληηγξαθή, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ε πιεηνλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ έθξηλε ηηο πεξηγξαθόκελεο 

ελέξγεηεο σο ζνβαξό πξόβιεκα, πξόβιεκα θαη αζήκαλην πξόβιεκα (βι. Πίλαθα 7
8
 

θαη γξαθήκαηα 1, 2). Παξόκνηα εηθόλα δηακνξθώζεθε θαη από ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ απηνιεμεί αληηγξαθή ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεύμεσλ, 

όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ραξαθηήξηζαλ ηελ ελέξγεηα σο απαξάδεθηε, ιαλζαζκέλε, 

αληηδενληνινγηθή, αληηεπηζηεκνληθή, αζέκηηε, απαξάδεθηε θαη θινπή πλεπκαηηθώλ 

δηθαησκάησλ, όπσο ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζηα εμήο απνζπάζκαηα: 

Φ03: «Δληάμεη απηό είλαη […] έηζη θη αιιηώο θαη αληηδενληνινγηθό. […]» 

Φ04: «[…] Θεσξώ όηη είλαη αξθεηά αζέκηην πξώηνλ γηαηί είλαη θαη θινπή 

δηθαησκάησλ… έρεη λα θάλεη κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Οπόηε δε ζεσξώ όηη είλαη 

αξθεηά ζεκηηό θαη δελ είλαη θαη επηζηεκνληθό, επίζεο.» 

πγρξόλσο, παξνπζηάζηεθε από ηνπο ίδηνπο ηνπο απνθνίηνπο ε έλλνηα ηεο 

ινγνθινπήο ζρνιηάδνληαο ηελ ζρεηηθή ελέξγεηα:  

Φ06: «Όηη είλαη ινγνθινπή». 

Φ07: «Φαληάδνκαη κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο όπσο πξέπεη, αιιηώο κηιάκε γηα 

ινγνθινπή. […]».  

Έηζη, θαίλεηαη πσο νη πεξηζζόηεξνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη απόθνηηνη ηνπ ΜΠ 

έθξηλαλ πσο ε αληηγξαθή είλαη κηα ζνβαξή θαη κε απνδεθηή ελέξγεηα θη σο εθ ηνύηνπ 

δηαπηζηώλεηαη πσο γλώξηδαλ γηα ηνλ αληηδενληνινγηθό ραξαθηήξα ηεο.  

Παξ’ όια απηά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε έλα ζεκαληηθό 

πνζνζηό θνηηεηώλ λα έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε. Πην ζπγθεθξηκέλα έλα ζώκα 

ππνθεηκέλσλ έθξηλε πσο ηα ζελάξηα 3-Α2 (64, 9,8%), 21-Α6 (55, 8,5%) θαη 24-

Α7 (47, 7,2%) πεξηγξάθνπλ ελέξγεηεο πνπ δελ εκθαλίδνπλ θάπνην πξόβιεκα 

ππνδειώλνληαο άγλνηα επί ηνπ ζέκαηνο (βι. πίλαθα 7). 

                                                           
8
 Οη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο ελόηεηαο πξνέξρνληαη από επαλαθσδηθνπνίεζε ησλ 

αξρηθώλ γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζή ηνπο. 
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Πίνακασ 7:Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότητεσ για  την Αντιγραφή. 

Μεταβλθτζσ N % 

Σ2-Α1   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 12 1,8 
Αςιμαντο πρόβλθμα 104 16 
Σοβαρό πρόβλθμα 534 82,2 
Σ3-Α2   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 64 9,8 
Αςιμαντο πρόβλθμα 315 48,3 
Σοβαρό πρόβλθμα 273 41,9 
Σ6-Α3   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 11 1,7 
Αςιμαντο πρόβλθμα 184 28,4 
Σοβαρό πρόβλθμα 454 70 
Σ9-Α4   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 19 2,9 
Αςιμαντο πρόβλθμα 165 25,4 
Σοβαρό πρόβλθμα 465 71,6 
Σ14-Α5   
Δεν είναι  πρόβλθμα 29 4,4 
Είμαι αβζβαιοσ/θ 44 6,7 
Είναι πρόβλθμα 579 88,8 
Σ21-Α6   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 55 8,5 
Αςιμαντο πρόβλθμα 204 31,4 
Σοβαρό πρόβλθμα 390 60,1 
Σ24-Α7   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 47 7,2 
Αςιμαντο πρόβλθμα 115 17,7 
Σοβαρό πρόβλθμα 488 75,1 
 

 

Γράφθμα 1:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Αντιγραφι. 
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Γράφθμα 2:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Αντιγραφι. 

 Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηελ ιήςε βνήζεηαο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ έθξηλε ηηο πεξηγξαθόκελεο 

ελέξγεηεο σο πξόβιεκα, ζνβαξό πξόβιεκα θαη αζήκαλην πξόβιεκα (βι. Πίλαθα 8 

θαη γξαθήκαηα 3, 4, 5). Παξόκνηα εηθόλα δηακνξθώζεθε από ηνπο ραξαθηεξηζκνύο 

θαη ηηο απόςεηο ησλ απνθνίησλ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ απόθηεζε 

έηνηκεο εξγαζίαο θαη ηελ άληζε ζπκβνιή κέινπο ζε νκαδηθή εξγαζία. Γηα ηηο δύν 

πξώηεο ελέξγεηεο αλαθέξζεθε πσο απνηεινύλ πξόβιεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή θαζώο 

ράλεηαη ην λόεκα ησλ ζπνπδώλ, ππνζηεξίρζεθε ε δηαθσλία κε ηηο πξαθηηθέο  όπσο, 

επίζεο, θαη ην ιαλζαζκέλν ηεο ελέξγεηαο: 

Φ06: «[…]Δ, νύηε απηό είλαη ζσζηό. Γελ ην ζεσξώ ζσζηό. Γηαηί ζηελ νπζία 

αλαθπθιώλνπλ ην ίδην θαη ην ίδην θαη δελ είλαη δηθηά ζνπ εξγαζία. Δληάμεη λαη κελ ηελ 

πιεξώλεη αιιά δελ ζεκαίλεη όηη είλαη δηθηά ζνπ εξγαζία. Δίλαη εξγαζία θάπνηνπ άιινπ. 

Έρεη γίλεη ήδε. Οπόηε…» 

Φ04: «Όρη δε ζπκθσλώ ζε θακία πεξίπησζε κε θάηη ηέηνην […]». 

πγρξόλσο, γηα ηελ άληζε ζπκβνιή ζε νκαδηθή εξγαζία νη απόθνηηνη ππνζηήξημαλ ην 

κε απνδεθηό ηεο πξαθηηθήο θαη εμέθξαζαλ ηελ αδηθία πνπ βηώλνπλ σο ζπλέπεηα ηα 

ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο: 

Φ08: «[…] Γελ έθαλαλ όινη ηελ ίδηα δνπιεηά θαη σζηόζν πήξαλ όινη ηνλ ίδην βαζκό. 

Απηό είλαη ζεσξώ ιίγν άδηθν. Δίλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη 

πάληα θάπνηνο αλαιακβάλεη λα θάλεη πεξηζζόηεξα θαη απηό…» 

Φ06: «[…]Αιιά ην λα απέρεη εληειώο όρη, απηό δελ ην ζεσξώ απνδεθηό.» 
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Έηζη, δηαπηζηώλεηαη πσο γλσξίδνπλ ηνλ αληηδενληνινγηθό ραξαθηήξα απηώλ ησλ 

ελεξγεηώλ. 

Χζηόζν, εληνπίζηεθαλ ελέξγεηεο ζην εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο νπνίεο έλα 

ζεκαληηθό ηκήκα ησλ ζπκκεηερόλησλ είρε δηαθνξεηηθή άπνςε. Έηζη, ζην ζελάξην 

12-ΛΒ5 ην 23,8% ησλ θνηηεηώλ ππνζηήξημε είηε πσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα (87, 

13,4%) είηε πσο δε γλσξίδεη (68, 10,4%). Δπίζεο, ζην ζελάξην 15-ΛΒ6 ην 39,6% 

ππνζηήξημε πσο είηε δελ πεξηγξάθεηαη πξνβιεκαηηθή ελέξγεηα (148, 22,7%) είηε πσο 

είλαη αβέβαην (110, 16,9%).  

Πίνακασ 8:Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότητεσ για την Λήψη Βοήθειασ. 

Μεταβλθτζσ N % 

Σ4-ΛΒ1   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 43 6,6 
Αςιμαντο πρόβλθμα 255 39,3 
Σοβαρό πρόβλθμα 351 54,1 
Σ5-ΛΒ2   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 9 1,4 
Αςιμαντο πρόβλθμα 93 14,3 
Σοβαρό πρόβλθμα 548 84,3 
Σ7-ΛΒ3   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 32 4,9 
Αςιμαντο πρόβλθμα 212 32,8 
Σοβαρό πρόβλθμα 403 62,3 
Σ8-ΛΒ4   
Δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα 57 8,8 
Αςιμαντο πρόβλθμα 269 41,3 
Σοβαρό πρόβλθμα 325 49,9 
Σ12-ΛΒ5   
Δεν υπάρχει  πρόβλθμα 87 13,4 
Δεν ξζρω 68 10,4 
Υπάρχει πρόβλθμα 496 76,2 
Σ15-ΛΒ6   
Δεν είναι πρόβλθμα 148 22,7 
Είμαι αβζβαιοσ/θ 110 16,9 
Είναι πρόβλθμα 393 60,4 
Σ19-ΛΒ7   
Δεν υπάρχει πρόβλθμα 12 1,9 
Αςιμαντο πρόβλθμα 40 6,2 
Σοβαρό πρόβλθμα 595 92 
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Γράφθμα 3:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Λιψθ Βοικειασ. 

 

 

 

Γράφθμα 5:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Λιψθ Βοικειασ. 
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Γράφθμα 4:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Λιψθ Βοικειασ. 
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 Αλαθνξηθά κε ηελ αλεπαξθή παξάθξαζε, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ε πιεηνλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ έθξηλε ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο 

σο πξόβιεκα, ζνβαξό πξόβιεκα θαη αζήκαλην πξόβιεκα (βι. Πίλαθα 9 θαη 

γξαθήκαηα 6, 7, 8). Παξόκνηα εηθόλα δεκηνπξγήζεθε από ηηο ζπλεληεύμεηο όπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ ηελ ζρεηηθή πξαθηηθή σο αληηδενληνινγηθή, αζέκηηε, κε 

απνδεθηή, ιαλζαζκέλε, ζνβαξή θαζώο, επίζεο, ππνζηήξημαλ πσο ππάξρεη δήηεκα 

εζηθήο: 

Φ02: «Τν γεγνλόο όηη δε βάδνπλ ηελ  παξαπνκπή ζηελ πεγή απηό γηα κέλα είλαη ην πην 

ζεκαληηθό θαη ην πην ζνβαξό ιάζνο γηαηί είλαη δηαθνξεηηθά λα ην αληηγξάθεηο θαη 

ηνπιάρηζηνλ λα βάδεηο από πνύ ην πήξεο θαη άιιν ην λα ην αληηγξάθεηο έζησ θαη κε 

πνιιέο κηθξέο αιιαγέο θαη λα κε βάδεηο ηελ παξαπνκπή. Απηό γηα κέλα είλαη ην πην 

ζνβαξό.» 

Φ05: «[…] Ννκίδεη όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξέζεη έηζη λα ην πεξάζεη γηα δηθό ηνπ 

θαη γηα έιιεηςε ίζσο θαη ήζνπο γηαηί κηιάκε ηώξα παίδεη ξόιν θαη ε εζηθή ηνπ θάζε 

αηόκνπ. […]» 

Δπνκέλσο, δηαπηζηώλεηαη από ηνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ απέδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηηο ελέξγεηεο ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο πσο ε πιεηνςεθία έρεη ηε γλώζε ηνπ 

αληηδενληνινγηθνύ ραξαθηήξα απηώλ. 

Όκσο, θαη ζε απηήλ ηε κνξθή πιαγηαξηζκνύ εληνπίζηεθαλ απνθιίζεηο από ηε 

γεληθή ηάζε ζηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην εξσηεκαηνιόγην. πγθεθξηκέλα, 

ην 31,5% ησλ θνηηεηώλ (205) έθξηλε πσο ζην ζελάξην 22-ΑΠ2 δελ ππάξρεη 

πξόβιεκα, ελώ ζπγρξόλσο ην 14,9% (97) απάληεζε πσο δε γλσξίδεη.  

Πίνακασ 9:Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότητεσ για την Ανεπαρκή Παράφραςη. 

Μεηαβιεηέο N % 

1-ΑΠ1   

Γελ ππάξρεη 

θαλέλα πξόβιεκα 

36 5,5 

Αζήκαλην 

πξόβιεκα 

177 27,2 

νβαξό 

πξόβιεκα 

437 67,2 

22-ΑΠ2   

Γελ ππάξρεη 

πξόβιεκα 

205 31,5 

Γελ μέξσ 97 14,9 

Τπάξρεη 

πξόβιεκα 

348 53,1 
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23-ΑΠ3   

Γελ ππάξρεη 

πξόβιεκα 

73 11,3 

Αζήκαλην 

πξόβιεκα 

137 21,1 

νβαξό 

πξόβιεκα 

438 67,6 

 

 

Γράφθμα 6:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Ανεπαρκι Παράφραςθ. 

 

Γράφθμα 7:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Ανεπαρκι Παράφραςθ. 
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Γράφθμα 8:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Ανεπαρκι Παράφραςθ. 

 Η επόκελε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ εμεηάζηεθε είλαη ν απηνπιαγηαξηζκόο 

γηα ηνλ νπνίν ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη πεξηζζόηεξνη 

θνηηεηέο έθξηλαλ πσο ππάξρεη πξόβιεκα (βι. Πίλαθα 10 θαη γξαθήκαηα 9, 10). 

Αλάινγε εηθόλα δηακνξθώζεθε θαη ζηηο ζπλεληεύμεηο όπνπ ππνζηεξίρζεθε ην κε 

απνδεθηό ηεο ελέξγεηαο απηήο: 

Φ01: «[…]Πξέπεη λα έρεηο πνιύ ζξάζνο γηα ην θάλεηο απηό ην πξάγκα αιιά θαη απηό 

απαξάδεθην κνπ θαίλεηαη.» 

Έηζη, θαίλεηαη πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο γλώξηδαλ γηα ην αλέληηκν ηνπ 

απηνπιαγηαξηζκνύ. 

Παξ’ όια απηά, αξθεηνί απνθξίζεθαλ είηε πσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα είηε 

πσο δε γλσξίδνπλ ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθώλ ζελαξίσλ (βι. πίλαθα 10). 

Πίνακασ 10:Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότητεσ για τον Αυτοπλαγιαριςμό. 

Μεηαβιεηέο N % 

10-ΑΤ1   

Γελ ππάξρεη πξόβιεκα 121 18,6 

Γελ μέξσ 75 11,6 

Τπάξρεη πξόβιεκα 453 69,8 

17-ΑΤ2   

Γελ είλαη πξόβιεκα 103 15,8 

Δίκαη αβέβαηνο/ε 169 26 

Δίλαη πξόβιεκα 379 58,2 
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Γράφθμα 9:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τον Αυτοπλαγιαριςμό. 

 

Γράφθμα 10:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τον Αυτοπλαγιαριςμό. 

 Μηα άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ εμεηάζηεθε είλαη ε ζπξξαθή κε ηα 

ζρεηηθά επξήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα δείρλνπλ, επίζεο, ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

θνηηεηέο λα ζεσξνύλ πσο νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο είλαη πξνβιεκαηηθέο (βι. πίλαθα 

11 θαη γξαθήκαηα 11, 12). Παξόκνηα, νη απόθνηηνη ππνζηήξημαλ πσο πξόθεηηαη γηα 

κε απνδεθηή θαη ιαλζαζκέλε πξαθηηθή, όπσο, επίζεο, ηελ ραξαθηήξηζαλ σο 

ινγνθινπή: 

Φ01: «Σίγνπξα είλαη απαξάδεθην. […] Απηό όκσο δελ είλαη ζσζηό.» 
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Φ06: «Όηη είλαη ινγνθινπή.»  

Έηζη, δηαπηζηώλεηαη πσο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο γλώξηδαλ γηα ην 

αληηδενληνινγηθό ησλ ελεξγεηώλ ηεο ζπξξαθήο. 

Δληνύηνηο, ζην ζελάξην 16-1 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έλα αξθεηό πςειό 

πνζνζηό ππνθεηκέλσλ θαίλεηαη λα έρεη άγλνηα (17,1% θαη 21,9%). 

Πίνακασ 11:Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότητεσ για  την Συρραφή. 

Μεηαβιεηέο N % 

16-1   

Γελ είλαη πξόβιεκα 111 17,1 

Δίκαη αβέβαηνο/ε 142 21,9 

Δίλαη πξόβιεκα 396 61 

18-2   

Γελ ππάξρεη πξόβιεκα 17 2,6 

Αζήκαλην πξόβιεκα 59 9,1 

νβαξό πξόβιεκα 571 88,3 

 

 

 

Γράφθμα 11:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Συρραφι. 
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Γράφθμα 12:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Συρραφι. 

 Παξάιιεια, νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζρεηηθά κε ηα ιάζε θαη 

ηα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαη παξαπνκπώλ όπνπ 

παξαηεξήζεθε ηάζε ζεώξεζεο ησλ ζρεηηθώλ ζελαξίσλ σο πξνβιεκαηηθώλ (βι. 

Πίλαθα 12 θαη γξαθήκαηα 13, 14). Παξόκνηα, ζηηο ζπλεληεύμεηο από ηε κία 

αλαδείρζεθε ε άπνςε ηνπ κε απνδεθηνύ θαη αλήζηθνπ ηέηνησλ ελεξγεηώλ, αιιά, 

παξάιιεια, παξνπζηάζηεθε ην ζθόπηκν ζε αληηδηαζηνιή κε ην αζπλείδεην θαη ε 

επηηέιεζε ηεο ελέξγεηαο ζην πξνπηπρηαθό ζε αληηδηαζηνιή κε ην κεηαπηπρηαθό 

δηθαηνινγώληαο ελ κέξεη ηελ εκθάληζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ ζην πξνπηπρηαθό 

πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ηελ επηηέιεζή ηνπο ρσξίο πξόζεζε: 

Φ02: «[…] Θεσξώ από ηελ πιεπξά ηνπ, ζην κεηαπηπρηαθό ζα ήηαλ απαξάδεθην λα 

θάλεη ιάζε. […]» 

Φ01: «[…]Να κνπ πεηο όηη έλαο πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο κπνξεί λα θάλεη ιάζε, λαη ζα 

ην δερηώ. Σε κεηαπηπρηαθό επίπεδν αλ είλαη ιάζνο νη παξαπνκπέο ή ε βηβιηνγξαθία λα 

κελ είλαη αιθαβεηηθά, ή λα ιείπνπλ ηειείεο, θόκκαηα, θιπ. γηα κέλα απηό είλαη 

απαξάδεθην. […] Πξώηα απ’ όια ην δηθαηνινγεί ην γεγνλόο όηη δελ έρεη μαλά 

αζρνιεζεί κε θάηη ηέηνην
9
.»  

Έηζη, δηαπηζηώλεηαη πσο γλώξηδαλ όηη ηα ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη ηε βηβιηνγξαθία 

δελ είλαη ζσζηά θη σο εθ ηνύηνπ κε απνδεθηά. 
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 Απαληώληαο ζην εξώηεκα ηη δηθαηνινγεί ηνλ πξνπηπρηαθό ζε ζρέζε κε ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή. 
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Χζηόζν, ην πνζνζηό όζσλ έθξηλαλ ηα αληίζηνηρα ζελάξηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ σο κε πξνβιεκαηηθά είλαη πςειό (βι. Πίλαθα 12) θάηη πνπ 

ππνδειώλεη πσο δελ έρνπλ όινη ηε ζρεηηθή γλώζε.  

Πίνακασ 12:Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότητεσ για τα  Λάθη ςε Παραπομπζσ και Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ. 

Μεηαβιεηέο N % 

13-ΒΑΠ1   

Γελ είλαη πξόβιεκα 143 21,9 

Δίκαη αβέβαηνο/ε 113 17,3 

Δίλαη πξόβιεκα 396 60,7 

20-ΒΑΠ2   

Γελ ππάξρεη πξόβιεκα 90 13,9 

Αζήκαλην πξόβιεκα 180 27,7 

νβαξό πξόβιεκα 379 58,4 

 

 

 

Γράφθμα 13:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τα Λάκθ ςε Παραπομπζσ και Βιβλιογραφικζσ 
Αναφορζσ. 
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Γράφθμα 14:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τα Λάκθ ςε Παραπομπζσ και Βιβλιογραφικζσ 
Αναφορζσ. 

 Σέινο, ζην εξσηεκαηνιόγην παξνπζηάζηεθε έλα ζελάξην (11) ην νπνίν 

πεξηγξάθεη κία απνδεθηή ελέξγεηα ε νπνία δε ζπληζηά πιαγηαξηζκό (βι. πίλαθα 13 

θαη γξάθεκα 15). Μνινλόηη ε πιεηνλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα έθξηλε 

κελ πσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα (390, 59,8%), ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ πσο 

ππάξρεη πξόβιεκα ήηαλ πςειό (181, 27,8%), ελώ, ζπγρξόλσο, αξθεηνί απάληεζαλ 

πσο δελ είραλ ζρεηηθή γλώζε επί ηνπ ζέκαηνο (81, 12,4%). πλεπώο, ζε έλα κέξνο 

ησλ ππνθεηκέλσλ επηθξαηεί ζύγρπζε. 

Πίνακασ 13:Απόλυτεσ και ςχετικζσ ςυχνότητεσ για  την αποδεκτή ενζργεια. 

Μεηαβιεηέο N % 

11-Με πιαγηαξηζκόο   

Γελ ππάξρεη πξόβιεκα 390 59,8 

Γελ μέξσ 81 12,4 

Τπάξρεη πξόβιεκα 181 27,8 
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Γράφθμα 15:Απεικόνιςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων για τθν Αποδεκτι ενζργεια. 

 Παξάιιεια, ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεύμεσλ θάλεθε πσο νη απόθνηηνη ηνπ 

ΜΠ είραλ ηε ζρεηηθή γλώζε γηα ηνλ πιαγηαξηζκό ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

ελεκέξσζε πνπ είραλ ζην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ ηνπο, ηελ απνζηξνθή ηνπο ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ εξεπλεηή πσο νη πεξηγξαθόκελεο ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ πνπ 

θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ είλαη ηέηνηεο, θαζώο θαη ηα γεληθόηεξα ζρόιηα επί ηνπ 

ζέκαηνο: 

Φ03: «Ναη, αξθεηά. Ναη ππήξρε έληνλα ζηα θνκκάηηα αλαθνξά ηεο ινγνθινπήο ην 

νπνίν πξαγκαηηθά είλαη αληηδενληνινγηθό, δελ είλαη εζηθό. […]»
10

 

Φ04: «Θα ήηαλ ζίγνπξα απαξάδεθην, ζεσξώ όηη είλαη. Γηαηί ππνηίζεηαη όηη όηαλ 

μεθηλάο κηα κεηαπηπρηαθή εξγαζία, έλα κεηαπηπρηαθό, δηδαθηνξηθό θάλεηο κηα πην 

επηζηεκνληθή δνπιεηά. Γειαδή θαηά θάπνηνλ ηξόπν δελ είζαη έλαο απιόο θνηηεηήο 

όπσο ην πξνπηπρηαθό αιιά αζρνιείζαη κε πνλήκαηα πην επηζηεκνληθά. Οπόηε εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζίγνπξα δελ είλαη θαιό λα θάλεηο θάηη ηέηνην θαη ζίγνπξα δελ είλαη 

επηζηεκνληθό.» 

 πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα από ην 

εξσηεκαηνιόγην θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ιόγνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ ΜΠ δηαπηζηώλεηαη 

πσο ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ θνηηεηώλ ππάξρεη ε ζρεηηθή γλώζε γηα ην 

αληηδενληνινγηθό ησλ ελεξγεηώλ ηνπ πιαγηαξηζκνύ, ρσξίο, σζηόζν, λα απνπζηάδνπλ 

νη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί ζύγρπζε επί ηνπ ζέκαηνο. Έηζη, επηβεβαηώλεηαη 
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 Απαληώληαο ζε εξώηεκα γηα ελαζρόιεζε κε ηε ινγνθινπή ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπ ΜΠ. 
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ε ππόζεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη θνηηεηέο ζα θξίλνπλ ηηο ελέξγεηεο ηεο 

αληηγξαθήο, ηεο ιήςεο βνήζεηαο θαη ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο σο ζνβαξέο θαη σο 

εθ ηνύηνπ ζα έρνπλ ηελ ζρεηηθή γλώζε. Αληηζέησο, δελ επηβεβαηώλεηαη ε ππόζεζε 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα ππνθείκελα δε ζα θξίλνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

απηνπιαγηαξηζκνύ, ηεο ζπξξαθήο θαη ηα ιάζε ζηηο παξαπνκπέο θαη ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο σο ζνβαξέο θαη έηζη δε ζα γλσξίδνπλ πσο πξόθεηηαη γηα 

αληηδενληνινγηθέο πξαθηηθέο. 

Αντιλόψεισ για τον πλαγιαριςμό 
 

Η δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλεληεύμεσλ. ην 

πιαίζην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ σο πξνο ηε 

ζνβαξόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ κνξθώλ ηνπ πιαγηαξηζκνύ (αληηγξαθή, ιήςε βνήζεηαο, 

αλεπαξθή παξάθξαζε, απηνπιαγηαξηζκόο, ζπξξαθή, ζπξξαθή, ιάζε ζε παξαπνκπέο 

θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο) γηα ηηο νπνίεο, παξάιιεια, εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο 

ηνπο νη απόθνηηνη ηνπ ΜΠ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ζπλδπαζηηθά παξαζέηνληαο ηνπο πίλαθεο κε ηηο απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο, 

όπσο, επίζεο, θαη απηνιεμεί απνζπάζκαηα από ηηο ζπλεληεύμεηο.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ αληηγξαθή, από ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθώλ ζελαξίσλ 

θαίλεηαη όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ έθξηλε πσο νη πεξηγξαθόκελεο ελέξγεηεο 

απνηεινύλ ζνβαξό πξόβιεκα ή απιώο πξόβιεκα (βι. πίλαθα 7 θαη γξαθήκαηα 1, 2). 

Παξόκνηα εηθόλα δηακνξθώζεθε από ηηο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο απνθνίηνπο λα 

απνδίδνπλ ζηελ ελέξγεηα κηα ζεηξά ραξαθηεξηζκώλ γηα ηε ζνβαξόηεηα θαη ην κε 

απνδεθηό απηήο: 

Φ02: «Δίλαη πάξα πνιύ ζνβαξή γηαηί θαίλεηαη όηη δελ έρνπλ γλώζε ηνπ ηη εζηί λα 

θάλεηο θάηη δηθό ζνπ. Να γξάςεηο έλα δηθό ζνπ θείκελν, κηα δηθή ζνπ εξγαζία.» 

Φ03: «Δληάμεη απηό είλαη ινγνθινπή έηζη θη αιιηώο θαη αληηδενληνινγηθό θαη δελ μέξσ 

αλ όιν απηό βνεζάεη θαη ηνπο ίδηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη αθξηβώο γξάθνπλ. […]» 

πλεπώο, θαίλεηαη πσο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη 

ηηο ελέξγεηεο αληηγξαθήο σο ζνβαξέο, πξνβιεκαηηθέο θαη κε απνδεθηέο. 
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Παξ’ όια απηά, απαληώληαη πεξηπηώζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην, όπνπ αξθεηνί 

ππνζηεξίδνπλ πσο λαη κελ ππάξρεη πξόβιεκα, αιιά απηό είλαη αζήκαλην. 

πγθεθξηκέλα, ηέηνηα αληίιεςε εμέθξαζαλ γηα ηα ζελάξηα 3-Α2, 6-Α3, 9-Α4, 

21-Α6 θαη 24-Α7 (βι. πίλαθα 7). 

 Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηε ιήςε βνήζεηαο ε πιεηνλόηεηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ ππνζηήξημε ζην εξσηεκαηνιόγην πσο ηα ζρεηηθά ζελάξηα πεξηγξάθνπλ 

ελέξγεηεο ηηο νπνίεο θξίλεη σο ζνβαξό πξόβιεκα ή απιώο πξόβιεκα (βι. πίλαθα 8 θαη 

γξαθήκαηα 3, 4, 5). Παξόκνηα εηθόλα δηακνξθώζεθε ζηηο ζπλεληεύμεηο, όπνπ ηα 

ππνθείκελα ζρνιίαζαλ ηξεηο εθθάλζεηο απηήο ηεο κνξθήο, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε 

ιήςε έηνηκεο εξγαζίαο θαη ηελ άληζε ζπκβνιή κέινπο ζε νκαδηθή εξγαζία. Η 

αλάιπζε ηνπ ιόγνπ ησλ αηόκσλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα ηεο κε απνδνρήο ηέηνησλ 

ηαθηηθώλ θαζώο ππνζηεξίρζεθε ε επαθόινπζε αδηθία ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο πξνηείλνληαο, παξάιιεια, ηξόπνπο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο όπσο ηελ 

θαηάξγεζε ησλ νκαδηθώλ αζθήζεσλ θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ δηδάζθνληα: 

Φ06: «Απηό ζα έπξεπε θάπσο ν θαζεγεηήο λα ήζειε λα βιέπεη ηελ πξόνδν θαη γηα ηνπο 

ηξεηο έηζη ώζηε ελ ηέιεη λα κελ πάξεη ηνλ ίδην βαζκό κε ηνπο άιινπο δύν.» 

Φ07: «Θεσξώ ζε έλα βαζκό λαη. Γειαδή, επεηδή θάπνηνο θαξπώζεθε έλα βαζκό 

νπζηαζηηθά ρσξίο λα θάλεη ηίπνηα. Ναη σο έλα βαζκό ην ζεσξώ άδηθν. Τώξα εληάμεη νη 

νκάδεο έηζη ιεηηνπξγνύλ. Θα πξέπεη λα ηα βξίζθνπκε θαη εκείο κόλνη καο. Έγθεηηαη θαη 

ζηελ, πώο λα ην πσ, ζηελ επαηζζεζία, ζηελ ππεπζπλόηεηα.» 

ηηο πεξηπηώζεηο, δε, ηεο απόθηεζεο νινθιεξσκέλεο εξγαζίαο, έγηλε ιόγνο γηα ην 

κάηαην ηεο ζπνπδήο σο ζπλέπεηαο ηέηνησλ πξαθηηθώλ θαη εθθξάζηεθε αληίζεζε ζε 

απηέο: 

Φ03: «Δληάμεη απηό δε βξίζθσ απιά ην λόεκα λα κπεη ζε επίπεδν ζπνπδώλ αλ είλαη λα 

ην θάλεηο, δειαδή… δε βξίζθσ θαλ ην λόεκα. Πνηνο είλαη ν ιόγνο λα ην θάλεηο απηό; 

Έλα κεηαπηπρηαθό κεηά; […]» 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ ηηο ζρεηηθέο 

πξαθηηθέο σο ζνβαξέο θαη άδηθεο. 

Χζηόζν, απαληώληαη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο αξθεηνί έθξηλαλ πσο ε 

πεξηγξαθόκελε ελέξγεηα ησλ ζρεηηθώλ ζελαξίσλ, λαη κελ είλαη πξόβιεκα, αιιά 



 

116 

αζήκαλην, όπσο ζην 4-ΛΒ1 (255, 39,3%), ην 7-ΛΒ3 (212, 32,8%), ην 8-ΛΒ4 

(269, 41,3%).  

 Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα θξίλνπλ ζελάξηα ηα νπνία 

πεξηέγξαθαλ πεξηπηώζεηο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο, όπνπ βξέζεθε πσο νη 

πεξηζζόηεξνη έθξηλαλ ηηο πξαθηηθέο σο πξόβιεκα ή ζνβαξό πξόβιεκα (βι. πίλαθα 9 

θαη γξαθήκαηα 6, 7, 8). Παξόκνηα, νη ζπλεληεπμηαδόκελνη ππνζηήξημαλ ην 

ιαλζαζκέλν, κε απνδεθηό θαη ην κε εζηθό ηέηνησλ πξαθηηθώλ παξνπζηάδνληαο 

νξηζκέλνη, ζπλάκα, θάπνηα κηθξή αλνρή δηθαηνινγώληαο ηα ιάζε σο απόξξνηα ηεο 

ππεξβνιηθήο ελαζρόιεζεο κε ην πόλεκα: 

Φ03: «[…] Δίλαη αληηδενληνινγηθό γηαηί δελ κπνξώ λα έρσ πάξεη έλα θνκκάηη από κία 

πηπρηαθή ελόο αηόκνπ θαη λα βάδσ ηελ πξσηνγελή πεγή πνπ δελ έρσ δηαβάζεη 

θαζόινπ. Τώξα, λαη, νπόηε είλαη πξαγκαηηθά αλήζηθν όιν απηό ην θνκκάηη. […] Από 

εθεί θαη πέξα, όκσο, αλ γίλεη θαηά ιάζνο ίζα-ίζα ζεσξώ όηη πξαγκαηηθά ν θνηηεηήο 

κπνξεί αλ έρεη πξνζπαζήζεη πνιύ κε ηελ έλλνηα όηη αλ εγώ έρσ δηαβάζεη 15 άξζξα θαη 

από ηα 15 άξζξα έρσ θξαηήζεη ζεκεηώζεηο, ηη κνπ ιέεη ην θάζε άξζξν πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζσ εγώ έλα θείκελν δηθό κνπ ζεσξώ πνιύ πηζαλό θαη ην λα γίλεη θάπνην 

ιάζνο.» 

πλεπώο, δηαπηζηώλεηαη πσο έλα κεγάινο κέξνο ησλ ππνθεηκέλσλ αληηιακβάλεηαη 

ηελ αλεπαξθή παξάθξαζε σο αληηδενληνινγηθή πξαθηηθή. Χζηόζν, ην πνζνζηό όζσλ 

ζεώξεζαλ πσο ηα ζελάξηα 1-ΑΠ1 θαη 23-ΑΠ3 πεξηγξάθνπλ αζήκαληεο ελέξγεηεο 

ήηαλ πςειό (βι. πίλαθα 9).  

  Η επόκελε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ εμεηάζηεθε είλαη ν απηνπιαγηαξηζκόο, 

όπνπ ηα πεξηζζόηεξα ππνθείκελα έθξηλαλ ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ σο πξνβιεκαηηθέο, κνινλόηη αξθεηνί ήηαλ όζνη είραλ δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε (βι. πίλαθα 10 θαη γξαθήκαηα 9, 10). Παξόκνηα, από ηηο ζπλεληεύμεηο 

παξνπζηάζηεθε ε ζέζε ηεο κε απνδνρήο ηέηνησλ πξαθηηθώλ: 

Φ01: «[…] Πξέπεη λα έρεηο πνιύ ζξάζνο γηα ην θάλεηο απηό ην πξάγκα αιιά θαη απηό 

απαξάδεθην κνπ θαίλεηαη.» 

 Παξόκνηα εηθόλα δηακνξθώζεθε γηα ηελ ζπξξαθή, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο λα 

ζεσξνύλ πσο νη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα ζελάξηα είλαη είηε 

πξόβιεκα είηε ζνβαξό πξόβιεκα (βι. πίλαθα 11 θαη γξαθήκαηα 11, 12). Παξάιιεια, 
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νη απόθνηηνη αληηιακβάλνληαλ ηε ζρεηηθή ελέξγεηα σο ιαλζαζκέλε, 

αληηδενληνινγηθή, απαξάδεθηε θαη ζνβαξή: 

Φ02: «Δίλαη πάξα πνιύ ζνβαξή γηαηί θαίλεηαη όηη δελ έρνπλ γλώζε ηνπ ηη εζηί λα 

θάλεηο θάηη δηθό ζνπ. Να γξάςεηο έλα δηθό ζνπ θείκελν, κηα δηθή ζνπ εξγαζία.» 

 Δπηπξόζζεηα, νη θνηηεηέο έθξηλαλ πσο νη ζρεηηθέο κε ιάζε θαη πξνβιήκαηα 

ζηε ρξήζε παξαπνκπώλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ ελέξγεηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην είλαη ζνβαξέο ή πξνβιεκαηηθέο (βι. πίλαθα 12 

θαη γξαθήκαηα 13, 14). Παξόκνηα, ζηηο ζπλεληεύμεηο έθξηλαλ απηέο ηηο πξαθηηθέο σο 

απαξάδεθηεο, αλήζηθεο, αληηδενληνινγηθέο, ελώ, ζπγρξόλσο, ηηο δηθαηνιόγεζαλ ελ 

κέξεη ζε πεξίπησζε πνπ αθνξνύλ αθνύζηεο ελέξγεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

πξνπηπρηαθό επίπεδν ζε αληίζεζε κε ην κεηαπηπρηαθό θαη δηδαθηνξηθό: 

Φ01: «[…] Θεσξώ από ηελ πιεπξά ηνπ, ζην κεηαπηπρηαθό ζα ήηαλ απαξάδεθην λα 

θάλεη ιάζε. Από ηε ζηηγκή πνπ θάλεηο έλα κεηαπηπρηαθό είζαη ππνρξεσκέλνο κόλνο ζνπ 

λα ςάμεηο, λα δεηήζεηο βνήζεηα, λα δηαβάζεηο έηζη ώζηε ηνπιάρηζηνλ νη βηβιηνγξαθηθέο 

ζνπ αλαθνξέο λα είλαη ζσζηέο.» 

Φ06: «Σην κεηαπηπρηαθό επίπεδν γηαηί πξώηνλ κηιάκε γηα αθόκε κεγαιύηεξα άηνκα πνπ 

ππνηίζεηαη όηη έρνπλ σξηκάζεη πην πνιύ. Γεύηεξνλ, γηα κηα πην ζνβαξή δνπιεηά θαη έλα 

επίπεδν πην πςειό ζε ζέκα ζπνπδώλ, γηα θάηη πην επηζηεκνληθό. Γηαηί νη κεηαπηπρηαθέο 

εξγαζίεο ζεσξνύληαη πην επηζηεκνληθέο από ηηο πξνπηπρηαθέο. Αλεμαξηήησο από ην εάλ 

απηέο είλαη ζην ηέινο δηπισκαηηθέο ή… γηαηί κία κεηαπηπρηαθή εξγαζία κπνξεί λα πάεη 

ζε έλα ζπλέδξην. Όια απηά… εθεί ζα έπξεπε λα ππάξρεη ινγνθινπή; Όρη. Γελ κπνξείο 

λα παο ζε ζπλέδξην εξγαζία ε νπνία πξνέξρεηαη από ινγνθινπή. Οπόηε ην ζεσξώ πην 

ζνβαξό. Καη αληίζηνηρα ζε δηδαθηνξηθό αθόκε πην ζνβαξό.» 

πλεπώο, θαίλεηαη πσο νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξόπν ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ιάζε ζηε ρξήζε παξαπνκπώλ θαη 

βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ. Χζηόζν, ππήξραλ αξθεηνί πνπ είηε έθξηλαλ σο αζήκαλην 

πξόβιεκα ηηο πεξηγξαθόκελεο από ηα ζελάξηα πξαθηηθέο ή ήηαλ αβέβαηνη (βι. πίλαθα 

12). 

 Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηήζεθαλ σο πξνο κία απνδεθηή ελέξγεηα θαη 

βξέζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα δελ ηελ έθξηλε πξνβιεκαηηθή, κνινλόηη ππήξραλ αξθεηνί 
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πνπ είηε ππνζηήξημαλ πσο δε γλσξίδνπλ είηε πσο ππάξρεη πξόβιεκα ζε απηήλ (βι. 

πίλαθα 13 θαη γξάθεκα 15). 

 Δθηόο, όκσο, από ηηο αληηιήςεηο ησλ απνθνίησλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

πιαγηαξηζκνύ εθθξάζηεθαλ  γεληθέο αληηιήςεηο επί ηνπ ζέκαηνο νη νπνίεο 

νξγαλώζεθαλ ζηα ππνζέκαηα ραξαθηεξηζκνί γηα ηνλ πιαγηαξηζκό θαη αληηκεηώπηζε 

αλάινγσλ πεξηπηώζεσλ. Από ηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζκώλ ζην ιόγν ησλ 

ππνθεηκέλσλ δεκηνπξγείηαη ε ίδηα εηθόλα θαζώο ππνζηεξίδεηαη πσο ηέηνηεο ελέξγεηεο 

είλαη απαξάδεθηεο, αλήζηθεο θαη αληηδενληνινγηθέο: 

Φ04: «Θα ήηαλ ζίγνπξα απαξάδεθην, ζεσξώ όηη είλαη. Γηαηί ππνηίζεηαη όηη όηαλ 

μεθηλάο κηα κεηαπηπρηαθή εξγαζία, έλα κεηαπηπρηαθό, δηδαθηνξηθό θάλεηο κηα πην 

επηζηεκνληθή δνπιεηά. Γειαδή θαηά θάπνηνλ ηξόπν δελ είζαη έλαο απιόο θνηηεηήο 

όπσο ην πξνπηπρηαθό αιιά αζρνιείζαη κε πνλήκαηα πην επηζηεκνληθά. Οπόηε εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζίγνπξα δελ είλαη θαιό λα θάλεηο θάηη ηέηνην θαη ζίγνπξα δελ είλαη 

επηζηεκνληθό.» 

πγρξόλσο, πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε πνηλώλ θαη παξνπζηάδνληαη αληηθξνπόκελεο 

απόςεηο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν από ηνπο δηδάζθνληεο: 

Φ08: «[…]Δεεε, λνκίδσ όηη δε ζα έπξεπε λα γίλεηαη, δειαδή εθόζνλ δηαιέγσ λα θάλσ 

έλα κεηαπηπρηαθό ζα πξέπεη λα ην θάλσ κε ηε ζνβαξόηεηα πνπ αξκόδεη. Ννκίδσ, 

επίζεο, όηη ζπλερίδεη θαη γίλεηαη παξ’ όιεο ηηο επηζεκάλζεηο επεηδή δελ ππάξρεη 

απζηεξόο έιεγρνο πάλσ ζε απηό. Καη όηη ην παξακύζη όηη ηηο ειέγρνπλ ηηο εξγαζίεο δελ 

ην ηξώεη θαλέλαο πηα. Καη… ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαη θάπνηα πνηλή, θαληάδνκαη, έηζη 

ώζηε ζε επόκελν επίπεδν λα ζηακαηήζεη θαη λα γίλεηαη.» 

Φ02: «[…]Γελ έδηλα ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί πηζηεύσ πσο νη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο 

ην αληηιακβάλνληαλ απηό, νπόηε ήηαλ ζε ζέζε θαη νη ίδηνη λα θαηαιάβνπλ πόηε έλαο 

θνηηεηήο είρε πξνζπαζήζεη γηα λα θάλεη κία εξγαζία θαη πόηε απιώο πιήξσλε γηα λα 

ηελ πάξεη έηνηκε.» 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώλεηαη πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

αληηιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ θξίλνληάο 

ηεο ζνβαξέο, κε απνδεθηέο θαη αληηδενληνινγηθέο, ρσξίο, σζηόζν, λα ιείπνπλ όζνη 

δελ απνδίδνπλ ηελ ίδηα ζνβαξόηεηα. Έηζη, επηβεβαηώλεηαη ε εξεπλεηηθή ππόζεζε 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη θνηηεηέο ζα έθξηλαλ ηηο ελέξγεηεο ηεο αληηγξαθήο, ηεο 
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ιήςεο βνήζεηαο, ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο, ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ θαη ηεο 

ζπξξαθήο σο ζνβαξέο. Αληηζέησο, θάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη κε ηελ άιιε ππόζεζε 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία δε ζα έθξηλαλ ηα ιάζε ζηηο παξαπνκπέο θαη ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο σο ζνβαξά. 

Αιτύεσ 
 

Η δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ γηα ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη ζπλεληεύμεσλ. ην 

εξσηεκαηνιόγην νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο πηζαλέο αηηίεο 

κηαο ελέξγεηαο αληηγξαθήο κέζσ ελόο ζελαξίνπ ππνδεηθλύνληαο ηνπο ιόγνπο πνπ ζα 

νδεγνύζαλ ζε απηήλ. πγρξόλσο, πεγή πιεξνθνξηώλ γη’ απηό ην ζέκα απνηέιεζαλ νη 

ζπλεληεύμεηο κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ, όπνπ νη αλαθνξέο ηνπο ζε 

αηηίεο απνηέιεζαλ ηνπο θσδηθνύο νη νπνίνη νξγαλώζεθαλ θάησ από ην επξύηεξν ζέκα 

γηα ηηο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ πινπνηώληαο έηζη ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. ην 

πιαίζην απηό, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλδπαζηηθά ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο, θαζώο θαη ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ απηνύζησλ 

απνζπαζκάησλ από ηηο ζπλεληεύμεηο. 

Η πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έδεημε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ ππέδεημε 

κηα πιεζώξα αηηίσλ σο πηζαλέο (βι. Πίλαθεο 14, 15 θαη γξαθήκαηα 16, 17). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζεώξεζαλ πσο ε έιιεηςε ρξόλνπ, 

θαζώο θαη ν κεγάινο θόξηνο εξγαζίαο από ηα ππόινηπα καζήκαηα κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ θάπνηνλ θνηηεηή ζην λα αληηγξάςεη απηνιεμεί πιεξνθνξίεο ρσξίο λα 

παξαπέκςεη ζηηο πεγέο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ν Φ06 αλαθέξεη όηη «[…] Ίζσο θάπνηεο 

θνξέο ν ρξόλνο, όηη βηάδνκαη λα γξάςσ θάηη. Παίξλσ θνκκάηηα, αληηγξάθσ ηα πνιιά. 

Τειεηώλσ.[…]» 

Πίνακασ 14:Ιεραρχική κατάταξη ςε φθίνουςα ςειρά των αντιλήψεων των φοιτητϊν του ΠΤΔΕ για τισ αιτίεσ του 
πλαγιαριςμοφ. 

Α.Α. Αιτίεσ N % Α.Α. Αιτίεσ N % 

1 
Ζλλειψθ 
χρόνου 288 75,40% 10 

Απουςία 
κυρϊςεων 250 63% 

2 
Φόρτοσ 
εργαςίασ 275 72% 11 

Μθ αφιζρωςθ 
χρόνου για 
μελζτθ 
εργαςίασ από 
τον κακθγθτι 249 62,90% 
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3 
Ευκολία 
αντιγραφισ 281 70,80% 12 

Αςαφείσ 
οδθγίεσ για τον 
τρόπο 
ςυγγραφισ  243 61,20% 

4 

Ανεπαρκισ 
γνϊςθ ξζνων 
γλωςςϊν 279 70,30% 13 

Αρκετοί 
φοιτθτζσ 
πράττουν 
ανάλογα 234 58,90% 

5 

Δε βλάπτεται 
κάποιοσ από 
τθν ενζργειά 
του 275 69,30% 14 

Αδιαφορία για 
το μάκθμα 

 
57,90% 

6 

Απόκτθςθ 
υψθλισ 
βακμολογίασ 273 68,80% 15 

Ζλλειψθ 
δεξιοτιτων 
ζρευνασ και 
ςγγραφισ 215 54,20% 

7 

Δυςκολία 
εργαςίασ και 
φόβοσ 
αποτυχίασ 267 67,30% 16 

Οικογενειακι 
πίεςθ 205 53,50% 

8 

Ενζργεια 
άνευ 
ςθμαςίασ 260 65,50% 17 

Αδιαφορία 
κακθγθτι για 
τθν πρωτοτυπία 
τθσ εργαςίασ 186 46,90% 

9 

Μθ 
εντοπιςμόσ 
τθσ ενζργειασ 
από τον 
κακθγθτι 253 63,70% 18 

Άλλθ/εσ 
αιτία/εσ 86 27,10% 
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Γράφθμα 16:Απεικόνιςθ τθσ ιεραρχικισ κατάταξθσ των αιτίων του πλαγιαριςμοφ ςφμφωνα με τισ αντιλιψεισ 
των φοιτθτϊν του ΠΤΔΕ. 

 

Πίνακασ 15:Ιεραρχική κατάταξη ςε φθίνουςα ςειρά των αιτίων του πλαγιαριςμοφ ςφμφωνα με τισ αντιλήψεισ 
των φοιτητϊν του ΠΤΝ. 

Α.Α. Αιτίεσ n % Α.Α. Αιτίεσ N % 

1 Φόρτοσ εργαςίασ 194 80,50% 10 

Δυςκολία 
εργαςίασ και 
φόβοσ 
αποτυχίασ 161 64,40% 

2 Ζλλειψθ χρόνου 184 76,30% 11 

Αςαφείσ 
οδθγίεσ για τον 
τρόπο 
ςυγγραφισ  157 62,80% 

3 
Ευκολία 
αντιγραφισ 184 73,60% 12 

Ενζργεια άνευ 
ςθμαςίασ 147 58,80% 

4 

Ανεπαρκισ 
γνϊςθ ξζνων 
γλωςςϊν 183 73,20% 13 

Απουςία 
κυρϊςεων 146 58,40% 

5 

Μθ εντοπιςμόσ 
τθσ ενζργειασ 
από τον 
κακθγθτι 181 72,70% 14 

Αδιαφορία για 
το μάκθμα 145 58,00% 

6 

Δε βλάπτεται 
κάποιοσ από τθν 
ενζργειά του 179 71,90% 15 

Αδιαφορία 
κακθγθτι για 
τθν πρωτοτυπία 
τθσ εργαςίασ 131 52,80% 
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7 

Μθ αφιζρωςθ 
χρόνου για 
μελζτθ εργαςίασ 
από τον 
κακθγθτι 177 71,40% 16 

Ζλλειψθ 
δεξιοτιτων 
ζρευνασ και 
ςυγγραφισ 132 52,80% 

8 

Αρκετοί φοιτθτζσ 
πράττουν 
ανάλογα 168 67,20% 17 

Οικογενειακι 
πίεςθ 110 45,50% 

9 

Απόκτθςθ 
υψθλισ 
βακμολογίασ 166 66,40% 18 

Άλλθ/εσ 
αιτία/εσ 37 19,00% 

 

 

Γράφθμα 17:Απεικόνιςθ τθσ ιεραρχικισ κατάταξθσ των αιτίων του πλαγιαριςμοφ ςφμφωνα με τισ αντιλιψεισ 
των φοιτθτϊν του ΠΤΝ. 

πγρξόλσο, κηα ζεηξά άιισλ ιόγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη 

πξνηάζεθαλ από ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη ε δπζθνιία ηεο ππό 

πινπνίεζε εξγαζίαο θαη ν θόβνο απνηπρίαο ζε πεξίπησζε κε επηηπρνύο 

νινθιήξσζήο ηεο. Παξάιιεια, ε επηζπκία ηνπ αηόκνπ  λα απνθηήζεη πςειή 

βαζκνινγία ζην ζρεηηθό κάζεκα, θαζώο θαη ε επθνιία ηεο αληηγξαθήο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ επηδησθόκελνπ απνηειέζκαηνο ηηο αθνινπζνύλ θαη ηηο 

ζπκπιεξώλνπλ. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο αλαδείρζεθε, επίζεο, ζηηο ζπλεληεύμεηο, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζην ιόγν ηνπ Φ01: «[…] Όηη πνιιέο θνξέο βξίζθνπκε 

εύθνιεο ιύζεηο από ην λα παιέςνπκε κόλνη καο θαη λα θαηαθέξνπκε απηό πνπ πξέπεη.». 
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ε όιε απηή ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ζίγνπξε επηηπρία έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε πίεζε 

πνπ αζθείηαη από ηελ νηθνγέλεηα γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ.  

Πίνακασ 16:Επιπλζον αιτίεσ που προτάθηκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ του ΠΤΔΕ και ΠΤΝ απαντϊντασ ςε 
ανοιχτή ερϊτηςη. 

Εμσγελείο Παξάγνληεο Ελδνγελείο Παξάγνληεο 

Απνπζία ρξόλνπ 

Αδηαθνξία από ηνλ δηδάζθνληα 

Με ελεκέξσζε γηα ηνλ νξζό ηξόπν γξαθήο (2) 

Έιιεηςε αλαηξνθνδόηεζεο 

Ακθηβνιία γηα ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο  

Δπθνιία 

Δμ απνζηάζεσο ζπνπδέο 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

Απνπζία δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο ζηε βηβιηνζήθε 

Καθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην νκαδηθήο εξγαζίαο 

Καθή ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή 

Κάπνην απξόζκελν γεγνλόο 

Φόξηνο εξγαζίαο άιισλ καζεκάησλ 

Όρη άκεζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο 

Πεπνίζεζε πσο δελ πθίζηαηαη πξόβιεκα 

Με αθηέξσζε ρξόλνπ (2) 

Με δηάζεζε ελαζρόιεζεο (2) 

Αδηαθνξία γηα ηελ εξγαζία (4)  

Αδηαθνξία γηα ηελ ζρνιή (2) 

Αδηαθνξία γηα ηηο θπξώζεηο 

Βαξεκάξα (10) 

Σεκπειηά 

Απνγνήηεπζε από ηελ ρνιή 

Έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ιόγσ εξσηηθήο 

απνγνήηεπζεο 

ίγνπξε επηηπρία 

Δπηηπρήο εκπινθή ζηελ ελέξγεηα ζην παξειζόλ 

Αληηπάζεηα πξνο ηνλ θαζεγεηή 

Δπηζπκία θαινπέξαζεο ζηηο ζπνπδέο 

Υακειή απηνπεπνίζεζε- αλαζθάιεηα 

  

Παξάιιεια, βξέζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ππέδεημαλ σο αηηίεο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ιόγνπο νη νπνίνη αθνξνύλ ηηο δεμηόηεηεο ζηελ ζπγγξαθή. ην πιαίζην 

απηό, ε έιιεηςε ησλ δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο ελόο πνλήκαηνο πξνηάζεθε 

σο ζπληειεζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εκπινθή ζε αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο. 

πλάκα, νη θνηηεηέο ππέδεημαλ ηελ απνπζία επρέξεηαο ρεηξηζκνύ ησλ μέλσλ γισζζώλ 

σο επηπιένλ ιόγν πνπ ζα νδεγνύζε θάπνηνλ ζε ελέξγεηεο νηθεηνπνίεζεο έξγνπ ηξίηνπ. 

Παξόκνηα, ε άγλνηα ηνπ ηξόπνπ γξαθήο θαη ε αδπλακία παξάθξαζεο ιόγσ κε 

θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ ππνζηεξίρζεθαλ από νξηζκέλνπο απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ: 

Φ08: «[…] Υπάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ άγλνηα ηνπ θνηηεηή, έηζη.» 

Φ02: «[…]Τν λα κελ θαηαιαβαίλεη ηη ιέεη ην πξσηόηππν θείκελν νπόηε λα κελ κπνξεί 

λα ην παξαθξάζεη, νπόηε λα ην αληηγξάθεη απηνιεμεί θαη γηα ράξηλ επθνιίαο.» 
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ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε άπνςε πσο ε απνπζία ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ,  

Φ08: «[Έιιεηςε]Δκπεηξίαο». 

Δπίζεο, πξνηάζεθαλ σο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

πνπ δύλαληαη λα εκπνδίζνπλ ηελ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξηαθό πιηθό (π.ρ. βηβιηνζήθε) 

όπσο νη εμ απνζηάζεσο ζπνπδέο θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (βι. πίλαθα 16). 

 Δθηόο απηώλ, όκσο, νη ζπκκεηέρνληεο πξόηεηλαλ κηα ζεηξά αηηίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδεη ηηο εξγαζίεο, θαζώο 

θαη ηηο αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο. ην πιαίζην απηό, ππνζηήξημαλ πσο ε κε 

αθηέξσζε ρξόλνπ κειέηεο από ην δηδάζθνληα γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζεη θάπνηνλ λα ππνπέζεη ζε πιαγηαξηζκό, θαζώο ζεσξεί πσο ν επηβιέπσλ δε ζα 

εληνπίζεη θάηη ηέηνην θαη, ζπγρξόλσο, δελ ππάξρνπλ θπξώζεηο ζε πεξίπησζε 

εληνπηζκνύ ησλ αληηδενληνινγηθώλ πξαθηηθώλ. Κάηη ηέηνην, ζπγρξόλσο, πξνηάζεθε 

θαη από ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ, όπσο θαίλεηαη ζην ιόγν ηνπ Φ02: 

 «[…]Τν δεύηεξν είλαη ιίγν πνλεξηά ηύπνπ όηη κπνξώ λα μεγειάζσ έλαλ άλζξσπν ν 

νπνίνο αζρνιείηαη 40 ρξόληα αο πνύκε κε έλα ζέκα λνκίδνληαο όηη δε ζα θαηαιάβεη όηη 

εγώ έρσ αληηγξάςεη έλα θνκκάηη […]» 

Δπίζεο, ε αζάθεηα ζηελ θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξόπν ζπγγξαθήο κηαο εξγαζίαο δύλαηαη 

ζύκθσλα κε ηνπο θνηηεηέο λα ιεηηνπξγήζεη σο ιόγνο εκπινθήο ζε ελέξγεηεο 

νηθεηνπνίεζεο έξγνπ ηξίηνπ, όπσο πξνηάζεθε, επίζεο, από ηνλ Φ08: 

 «Ννκίδσ όηη απηό πνπ δελ έγηλε ήηαλ όηη δελ ππήξρε θακία παξέκβαζε από ηνλ 

θαζεγεηή ώζηε λα δώζεη έηζη θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο θαη θάπνηεο νδεγίεο ή θαη θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο ζηα άιια κέιε ηεο νκάδαο.» 

Αληηζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο βξέζεθαλ δηραζκέλνη αλαθνξηθά κε ην εάλ ε αδηαθνξία 

ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο ηνπο απνηειεί αηηία ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο- αλ θαη κε κηθξή δηαθνξά- λα αξλνύληαη θάηη 

ηέηνην.  

 Δπηπξόζζεηα, νη θνηηεηέο ππέδεημαλ θάπνηνπο πξνζσπηθνύο ιόγνπο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη 

κε πξνζσπηθέο απόςεηο. Έηζη, ε αδηαθνξία γηα ην κάζεκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 
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θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ θάπνηα εξγαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ελζαξξπληηθά γηα 

αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ θάηη πνπ δελ ηνπο 

ελδηαθέξεη, θάηη πνπ επηβεβαηώζεθε θαη από ηνλ Φ04:  

«[…]Τώξα έρεη λα θάλεη ζίγνπξα θαη κε ην πόζν ζε ελδηαθέξεη ην ζέκα κηαο εξγαζίαο 

γηαηί ζίγνπξα όηαλ κηα εξγαζία ζε ελδηαθέξεη ζα αθηεξώζεηο πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη ζα 

ηελ θάλεηο κε ηνλ θαηά δπλαηό πην ζσζηό ηξόπν. Όηαλ δε ζε ελδηαθέξεη θαη ηελ θάλεηο 

εληειώο δηεθπαηξεσηηθά απιά γηα λα πεξάζεηο ην κάζεκα ζίγνπξα δε ζα αθηεξώζεηο 

ηόζν ρξόλν θαη ζα δηαιέμεηο ηελ πην εύθνιε νδό.» 

ην ίδην πιαίζην, πξνηάζεθαλ κέζσ ηεο αλνηρηήο εξώηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε 

αδηαθνξία γηα ηελ ρνιή θαη ηελ εξγαζία (βι. Πίλαθα 16).  

Παξάιιεια, αξθεηνί ππέδεημαλ ηελ ηεκπειηά θαη ηελ αλία σο ιόγνπο πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θάηη ηέηνην (βι. Πίλαθα 16), αηηίεο πνπ ππνδείρζεθαλ θαη 

από ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ: 

Φ05: «[…]Θεσξώ όκσο όηη είλαη κηθξό ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ ην θάλνπλ είηε 

γηαηί βαξηνύληαη λα ςάμνπλ πεξηζζόηεξν είηε γηαηί ην ζεσξνύλ πην γξήγνξν θαη πην 

εύθνιν απηόλ ηνλ ηξόπν. […]» 

Φ06: «Γηαηί βαξηνύληαη, δελ ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ. Καη δελ ζέινπλ λα θνπξαζηνύλ, 

βξίζθνπλ ηελ εύθνιε ιύζε.» 

ην ίδην πιαίζην, σο αηηία πξνηάζεθε θαη ε ακέιεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ παξαπνκπώλ ζύκθσλα κε ηνλ Φ06:  

«[…]Κάπνηεο άιιεο θνξέο κπνξεί λα έρσ βξεη θάπνηα θνκκάηηα, θάπνηα απνζπάζκαηα, 

λα ηα έρσ βάιεη ζηελ εξγαζία κνπ. Να πσ όηη αξγόηεξα ζα βάισ ηηο παξαπνκπέο 

πξνζζέηνληαο, όκσο, θαη άιια θνκκάηηα κεηά λα κε ζπκάκαη πνπ ήηαλ, ηη βξήθα, γηαηί 

ην βξήθα, νπόηε θάπνπ εθεί λα ραζεί… από πνύ ηα πήξα, ηη πήξα. […]» 

Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε ε άπνςε πσο ε κε ζύλδεζε ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία 

θαιείηαη θάπνηνο λα εθπνλήζεη κε ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο 

απνηειεί έλαλ επηπξόζζεην ιόγν γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ (βι. Πίλαθα 

16). 
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Αθόκε, νη θνηηεηέο ππνζηήξημαλ σο αηηία ηελ άπνςε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε 

νηθεηνπνίεζε έξγνπ ηξίηνπ απνηειεί κία άλεπ ζεκαζίαο ελέξγεηα πνπ δε βιάπηεη 

θάπνηνλ ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαησζεί. Δμάιινπ ηζρπξίζηεθαλ πσο ην όηη αξθεηνί 

ζπκθνηηεηέο ηνπο πξάηηνπλ αλάινγεο ελέξγεηεο δύλαηαη λα σζήζεη θάπνηνλ πξνο θάηη 

ηέηνην. Η επηξξνή ηνπ θνηλσληθνύ πεξηγύξνπ κε ηελ επξύηεξε έλλνηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζπκθνηηεηώλ πξνηάζεθε, επίζεο, από 

θάπνηνλ απόθνηην ηνπ ΜΠ: 

Φ05: «[…]Ζ νηθνγέλεηα επίζεο, δειαδή ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ην 

νπνίν επεξεάδεη ζαθώο ην κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή. Καη ν πεξίγπξνο 

επίζεο παίδεη πνιύ κεγάιν ξόιν. Γειαδή αλ ην θάλεη θάπνηνο θνηηεηήο, ζπκθνηηεηήο 

θαη βιέπεη όηη είλαη πνιύ εύθνιν λα βγαίλεη κηα εξγαζία κε απηόλ ηνλ ηξόπν γηαηί λα 

κελ ην θάλσ θαη εγώ. Γειαδή πάξα πνιύ ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο ζεσξώ όηη 

επεξεάδεη.» 

 Μηα άιιε νκάδα αηηίσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή εζηθή ηνπ αηόκνπ πνπ 

εκπιέθεηαη ζε πξαθηηθέο πιαγηαξηζκνύ πνπ αθνξνύλ ηελ έιιεηςε παηδείαο θαη 

σξηκόηεηαο, όπσο θαίλεηαη ζην ιόγν ηνπ Φ05: «[…]Υπάξρεη έιιεηςε ήζνπο θαη 

παηδείαο.» θαη ηνπ Φ06: «[…]Ζ έιιεηςε σξηκόηεηαο ησλ θνηηεηώλ […]». 

 Σέινο, σο αηηία ηνπ πιαγηαξηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εμαγνξάο κηαο 

εξγαζίαο πξνηάζεθε ε επίδξαζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηόκσλ, όπσο θαίλεηαη ζην ιόγν ηνπ Φ05: «Φηαίεη θαζαξά ην ζύζηεκα. Γη’ απηό 

αθξηβώο ην ιόγν θηαίεη ην ζύζηεκα. Όηη όια έρνπλ γίλεη πηα πξντόλ. Γηα όια αλ δώζσ 

έλα αληίηηκν κπνξώ λα έρσ θάηη έηνηκν ρσξίο λα ηξέμσ, λα ςάμσ, λα θνπξαζηώ. Δίλαη 

θαζαξά απόξξνηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη απηό […]». 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηνπο πίλαθεο 14 θαη 15 όπνπ παξνπζηάδνληαη νη αηηίεο κε 

θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο γηα θάζε Σκήκα, θαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ 

δπν ππέδεημαλ ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ζηηο ηέζζεξηο πξώηεο ζέζεηο κε κηθξέο δηαθνξέο. 

Έηζη, νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ ππέδεημαλ σο πξώηε αηηία ηελ πίεζε ρξόλνπ θαη σο 

δεύηεξε ηνλ θόξην εξγαζίαο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο από ην ΠΣΝ λα ηνπο 

ππνδεηθλύνπλ ζε αληίζηξνθε ζέζε, αθνινπζνύκελνη από ηελ επθνιία ηεο αληηγξαθήο 

θαη ηε δπζθνιία ζηελ ρξήζε μέλσλ γισζζώλ κε ηελ ίδηα θαηάηαμε θαη από ηηο δύν 

νκάδεο ππνθεηκέλσλ.  
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 πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώλεηαη πσο νη θνηηεηέο ππέδεημαλ κηα ζεηξά 

δηαθνξεηηθώλ αηηίσλ νη νπνίεο ζα νδεγνύζαλ θάπνηνλ ζηνλ πιαγηαξηζκό. Αλαθνξηθά 

κε ηελ ζρεηηθή εξεπλεηηθή ππόζεζε θαίλεηαη πσο επηβεβαηώλεηαη θαζώο 

ππνδείρζεθαλ όιεο νη πξνηεηλόκελεο αηηίεο. Πην, ζπγθεθξηκέλα νη θνηηεηέο ππέδεημαλ 

ηελ έιιεηςε ρξόλνπ, ηελ νηθνγελεηαθή πίεζε, ηνλ θόξην ησλ ππόινηπσλ καζεκάησλ, 

ηνλ θόβν απνηπρίαο  ιόγσ δπζθνιίαο ηεο εξγαζίαο, ηελ επηζπκία απόθηεζεο πςειήο 

βαζκνινγίαο, ηελ εκπινθή ησλ ζπκθνηηεηώλ ζηνλ πιαγηαξηζκό, ηελ έιιεηςε 

δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο, ηελ πεπνίζεζε απνπζίαο θπξώζεσλ, ηελ 

αδηαθνξία γηα ην κάζεκα, ηελ απνπζία επρέξεηαο ρξήζεο ηεο μελόγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο, ηελ κε αθηέξσζε ρξόλνπ από ηνλ θαζεγεηή γηα ηε κειέηε ηεο 

εξγαζίαο, ηελ επθνιία ηεο αληηγξαθήο, ηελ απνπζία ζαθώλ νδεγηώλ ηνπ ηξόπνπ 

γξαθήο, ηελ πεπνίζεζε κε εληνπηζκνύ ηεο ελέξγεηαο, ηελ αδηαθνξία ηνπ θαζεγεηή 

γηα ηελ πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο, ηελ άπνςε όηη δε βιάπηεηαη θάπνηνο  από ηνλ 

πιαγηαξηζκό θαη ηελ πεπνίζεζε πσο ε αληηγξαθή είλαη άλεπ ζεκαζίαο.  

 

Διμεταβλητό ανϊλυςη 
 

Μεηά ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αθνινύζεζε ε επαγσγηθή πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνύλ ηπρόλ δηαθνξέο ζηηο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Σκήκα, θύιν θαη έηνο ζπνπδώλ. ην πιαίζην απηό 

αμηνπνηήζεθαλ νη κε παξακεηξηθνί έιεγρνη Mann- Whitney U θαη Kruskall Wallis H, 

θαζώο δελ πιεξνύληαλ ην θξηηήξην ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο πνπ ζα επέηξεπε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ παξακεηξηθώλ ειέγρσλ T- test θαη one- way Anova. ηε 

ζπλέρεηα, ε παξνπζίαζε ησλ δηαθνξώλ γηα ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο γλώζεηο γίλεηαη από 

θνηλνύ, θαζώο ε δηεξεύλεζε απηώλ ησλ δύν έγηλε κε κία θνηλή θιίκαθα θαη σο εθ 

ηνύηνπ ε ηάζε απόδνζεο κεγαιύηεξεο ζνβαξόηεηαο ζε θάπνηα ελέξγεηα 

πιαγηαξηζκνύ ζπλεπάγεηαη πεξηζζόηεξε γλώζε επ’ απηήο. 

Τμόμα 

 

ην πιαίζην απηό, πξαγκαηνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθόο έιεγρνο Mann- Whitney U 

κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην Σκήκα θαη εμαξηεκέλεο ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα ηηο πεξηγξαθόκελεο από ηα ζελάξηα ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ. 
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Γηαπηζηώζεθε πσο νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΝ ππεξείραλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο 

ηνπο από ην ΠΣΓΔ ζηε ζνβαξόηεηα πνπ απέδσζαλ ζηελ κε παξνρή ελδνθεηκεληθώλ 

παξαπνκπώλ γηα πεγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (13-ΒΑΠ1), ηελ 

ζπξξαθή (16-1, 18-2), ηελ ππνβνιή εξγαζίαο ηξίηνπ (19ΛΒ7) θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαπνκπώλ (20-ΒΑΠ2). Αληηζέησο, νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ 

ππεξέρνπλ κόλν σο πξνο ηε ζπγγξαθή εξγαζίαο από ηξίην (7-ΛΒ3) (βι. Πίλαθα 17). 

πλεπώο, δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο γλώζεηο θαη 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ σο πξνο ην Σκήκα θνίηεζεο. 

Πίνακασ 17:Σενάρια ςτα οποία βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ των φοιτθτϊν ωσ 
προσ το Τμιμα. 

 ΠΣΓΔ  

Mean Rank 

ΠΣΝ  

Mean Rank 

Z P 

7-ΛΒ3 339,81 293,64 -3,199 0,001 

13-ΒΑΠ1 307,98 350,81 -2,933 0,003 

16-1 311,17 341,68 -2,103 0,035 

18-2 304,83 348,98 -3,292 0,001 

19ΛΒ7 311,43 338,94 -2,235 0,025 

20-ΒΑΠ2 311,04 342,01 -2,180 0,029 

 

Δπίζεο, δηεξεπλήζεθαλ ηπρόλ δηαθνξέο ζηηο αηηίεο κε βάζε ην Σκήκα 

εθαξκόδνληαο ηνλ κε παξακεηξηθό έιεγρν Mann- Whitney. Γηαπηζηώζεθε πσο νη 

θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ ππεξείραλ ζε ζρέζε κε ηνπ ΠΣΝ σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ 

θόξηνπ εξγαζίαο, ηεο άπνςεο πσο αξθεηνί θνηηεηέο πξάηηνπλ αλάινγεο ελέξγεηεο, 

ηεο κε αθηέξσζεο ρξόλνπ από ηνλ θαζεγεηή γηα κειέηε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ κε 

εληνπηζκνύ ηεο ελέξγεηαο από ηνλ δηδάζθνληα σο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Από ηελ 

άιιε, νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΝ ππεξείραλ κόλν ζηελ νηθνγελεηαθή πίεζε γηα επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ (βι. Πίλαθα 18). 

Πίνακασ 18:Αιτίεσ ςτισ οποίεσ βρζθηκαν ςτατιςτικϊσ ςημαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλήψεισ των φοιτητϊν με 
βάςη το Τμήμα. 

 ΠΣΓΔ  

Mean Rank 

ΠΣΝ  

Mean Rank 

Z P 

Οηθνγελεηαθή 

πίεζε 

303,23 328,45 -1,964 0,050 

Φόξηνο εξγαζίαο 322,25 295,75 -2,936 0,017 
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Αξθεηνί θνηηεηέο 

πξάηηνπλ 

αλάινγα 

334,32 307,61 -2,107 0,035 

Με αθηέξσζε 

ρξόλνπ γηα 

κειέηε εξγαζίαο 

από ηνλ θαζεγεηή 

333,03 305,69 -2,214 0,027 

Με εληνπηζκόο 

ηεο ελέξγεηαο από 

ηνλ θαζεγεηή 

334,66 305,71 -2,359 0,018 

Άιιε/ Άιιεο 

αηηία/αηηίεο 

248,55 269,43 -2,095 0,036 

 

Φύλο 

  

Καηόπηλ, αμηνπνηήζεθε ν ίδηνο κε παξακεηξηθόο έιεγρνο γηα ηε δηεξεύλεζε δηαθνξώλ 

σο πξνο ην θύιν ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηα ζελάξηα. 

Γηαπηζηώζεθε πσο ηα θνξίηζηα ππεξείραλ σο πξνο ηελ ζνβαξόηεηα πνπ απέδσζαλ 

ζηνλ πιαγηαξηζκό δεπηεξνγελώλ πεγώλ (9-Α4), ζηελ αλάζεζε ζπγγξαθήο (12-

ΛΒ5) ζηε ζπκπεξίιεςε πεγώλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρνληαη 

ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο (13-ΒΑΠ1), ζηελ ππνβνιή εξγαζίαο ηξίηνπ (19-ΛΒ7), 

ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαπνκπώλ (20-ΒΑΠ2) θαη ζηελ νηθεηνπνίεζε εηθόλσλ 

(21-Α6) ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα (βι. πίλαθα 19), θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη, επίζεο, 

πεξηζζόηεξε γλώζε γηα ηνλ αληηδενληνινγηθό ραξαθηήξα απηώλ. 

Πίνακασ 19:Σενάρια ςτα οποία βρζθηκαν ςτατιςτικϊσ ςημαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλήψεισ των φοιτητϊν ωσ 
προσ το φφλο. 

 Αγόξη 

 Mean Rank 

Κνξίηζη 

 Mean Rank 

Z P 

9-Α4 

 

286,95 329,64 -2,012 0,044 

12-ΛΒ5 281,87 331,45 -2,412 0,016 

13-ΒΑΠ1 283, 47 331,79 -2,203 0,028 

19-ΛΒ7 283,60 328,98 -2,459 0,014 

20-ΒΑΠ2 277,62 330,92 -2,502 0,012 

21-Α6 281,94 330,24 -2,239 0,025 
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πγρξόλσο, δηαθπιηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ θαη εληόο ηνπ θάζε Σκήκαηνο. ην 

ΠΣΓΔ ηα θνξίηζηα ππεξείραλ ζηε ζνβαξόηεηα πνπ απέδσζαλ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα 

ζηελ αλάζεζε ζπγγξαθήο (12-ΛΒ5), ελώ, ζπγρξόλσο, ζην ΠΣΝ ηα θνξίηζηα 

ππεξείραλ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα ζηελ νηθεηνπνίεζε ηδέαο (3-Α2), ζηνλ 

απηνπιαγηαξηζκό (10-ΑΤ1), ζηελ ζπκπεξίιεςε πεγώλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο 

νπνίεο δελ παξέρνληαη ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο (13-ΒΑΠ1) θαη ζηελ ππνβνιή 

εξγαζίαο ηξίηνπ (19-ΛΒ7) (βι. Πίλαθα 20). Έηζη, δηαπηζηώζεθε πσο ηα θνξίηζηα 

ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζόηεξε γλώζε γηα ηνλ αληηδενληνινγηθό ραξαθηήξα ησλ 

ελεξγεηώλ απηώλ. 

Πίνακασ 20:Σενάρια ςτα οποία βρζθηκαν ςτατιςτικϊσ ςημαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλήψεισ των φοιτητϊν ωσ 
προσ το φφλο για το κάθε Τμήμα ξεχωριςτά. 

ΠΣΓΔ Αγόξη- 

Mean Rank 

Κνξίηζη- 

Mean Rank 

Z P 

12-ΛΒ5 173,78 203,85 -2,108 0,035 

ΠΣΝ     

3-Α2 84,64 127,92 -2,281 0,023 

10-ΑΤ1 84,82 127,39 -2,965 0,024 

13-ΒΑΠ1  87,86 127,73 -2,096 0,036 

19-ΛΒ7 94,04 125,80 -2,083 0,037 

 

Έτοσ ςπουδών 

 

Έπεηηα, δηεξεπλήζεθαλ νη πηζαλέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο θαη γλώζεηο ησλ 

θνηηεηώλ γηα ηηο πεξηγξαθόκελεο από ηα ζελάξηα ελέξγεηεο κε βάζε ην έηνο ζπνπδώλ 

αλά Σκήκα αμηνπνηώληαο ηνλ κε παξακεηξηθό έιεγρν Kruskall Wallis H θαη 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηώζεθε πσο 

ππάξρεη κηα γεληθή ηάζε ηα κεγαιύηεξα έηε λα θξίλνπλ ηηο πεξηγξαθόκελεο από ηα 

ζελάξηα ελέξγεηεο σο πην ζνβαξέο ή πην πξνβιεκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηα κηθξόηεξα θαη 

σο εθ ηνύηνπ λα έρνπλ κεγαιύηεξε γλώζε γηα ηνλ αληηδενληνινγηθό ηνπο ραξαθηήξα. 

Παξ’ όια απηά εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο κηθξόηεξα έηε 

ππεξείραλ ζπγθξηηηθά κε κεγαιύηεξα, όπσο γηα παξάδεηγκα νη πξσηνεηείο ηνπ ΠΣΝ 

ζε ζρέζε κε ηα ινηπά έηε ζηελ νηθεηνπνίεζε εηθόλσλ ρσξίο παξαπνκπή θαη νη 
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δεπηεξνεηείο ηνπ ΠΣΓΔ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξηηνεηείο θαη πέξαλ ηνπ πηπρίνπ σο πξνο 

ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαπνκπώλ (βι. Πίλαθεο 21 θαη 22). 

 
Πίνακασ 21:Σενάρια ςτα οποία βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλιψεισ και γνϊςεισ των 
φοιτθτϊν του ΠΤΔΕ ωσ προσ το ζτοσ ςπουδϊν. 

ΠΤΓΔ Έτος σπουδών Μean Rank P 

Σ1-ΑΠ1 Β έτος 177,00 0,04 

Γ έτος 203,57  

Γ έτος 214,28  

Άλλο 95,00  

Σ2-Α1 Β έτος 164,00 0,000 

Γ έτος 219,60  

Γ έτος 211,37  

Άλλο 220,70  

Σ3-Α2 Β έτος 162,13 0,000 

Γ έτος 206,76  

Γ έτος 219,87  

Άλλο 275,40  

Σ4-ΛΒ1 Β έτος 162,11 0,000 

Γ έτος 210,66  

Γ έτος 213,67  

Άλλο 269,80  

Σ5-ΛΒ2 Β έτος 176,00 0,028 

Γ έτος 207,99  

Γ έτος 210,34  

Άλλο 186,50  

Σ6-Α3 Β έτος 165,56 0,000 

Γ έτος 199,15  

Γ έτος 221,46  

Άλλο 178,10  

Σ13-ΒΑΠ1 Β έτος 176,00 0,038 

Γ έτος 202,24  

Γ έτος 214,35  

Άλλο 221,60  

Σ17-ΑΥ2 Β έτος 167,47 0,001 

Γ έτος 202,67  

Γ έτος 219,91  

Άλλο 197,50  

Σ20-ΒΑΠ2 Β έτος 186,53 0,048 

Γ έτος 185,52  

Γ έτος 217,02  

Άλλο 181,20  
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Πίνακασ 22:Σενάρια ςτα οποία βρζθηκαν ςτατιςτικϊσ ςημαντικζσ διαφορζσ ςτισ αντιλήψεισ και γνϊςεισ των 
φοιτητϊν του ΠΤΝ ωσ προσ το ζτοσ ςπουδϊν. 

ΠΤΝ 

Έτος σπουδών        Mean Rank 

                      

P 

Σ13-ΒΑΠ1 Α έτος 65,50  

Β έτος 108,69 0,047 

Γ έτος 138,45  

Γ έτος 125,18  

Άλλο 115,80  

Σ21-Α6 Α έτος 151,00 0,030 

Β έτος 114,04  

Γ έτος 117,82  

Γ έτος 142,48  

Άλλο 179,60  

 Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηκεηαβιεηήο αλάιπζεο 

δηαπηζηώλεηαη πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ σο 

πξνο ην Σκήκα, ην θύιν θαη ην έηνο ζπνπδώλ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο γλώζεηο δηαπηζηώλεηαη πσο επηβεβαηώλνληαη νη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ππνθείκελα ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ (1-ΑΠ1, 

2-Α1, 3-Α2, 4-ΛΒ1, 5-ΛΒ2, 6, 13-ΒΑΠ1, 17-ΑΤ2) θαη ηα θνξίηζηα (9-

Α4, 12-ΛΒ5, 13-ΒΑΠ1, 19-ΛΒ7, 20-ΒΑΠ2, 21-Α6) ζα θξίλνπλ ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ πιαγηαξηζκνύ σο πην ζνβαξέο θαη σο εθ ηνύηνπ ζα γλσξίδνπλ πσο πξόθεηηαη γηα 

αληηδενληνινγηθέο πξαθηηθέο ππεξέρνληαο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ησλ κηθξόηεξσλ 

εηώλ θαη ηα αγόξηα. Δληνύηνηο, εληνπίζηεθαλ πεξηπηώζεηο (3-Α2, 20- ΒΑΠ2) όπνπ 

βξέζεθε λα κελ ηζρύεη ε ππεξνρή ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ. Δλ ζπλερεία, αλαθνξηθά κε 

ην ζρεηηθό κε ηηο γλώζεηο εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηηο πηζαλέο δηαηκεκαηηθέο 

δηαθνξέο βξέζεθε πσο ηα ππνθείκελα ηνπ ΠΣΝ ππεξέρνπλ σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα 

πνπ απνδίδνπλ ζε νξηζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ (16-1, 18-2, 13-

ΒΑΠ1, 19-ΛΒ7, 20-ΒΑΠ2) θαη σο εθ ηνύηνπ ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιύηεξε γλώζε 

επ’ απηώλ ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο από ην ΠΣΓΔ. Παξάιιεια, ην 

αληίζηξνθν ηζρύεη γηα έλα ζελάξην (7-ΛΒ3) όπνπ νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ ππεξείραλ 

ζε ζρέζε κε ηνπ ΠΣΝ.  

πγρξόλσο, αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ αθνξά ηηο αληηιήςεηο 

βξέζεθε πσο ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 
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ππνθεηκέλσλ σο πξνο ην Σκήκα, ην θύιν θαη ην έηνο ζπνπδώλ νη νπνίεο είλαη νη ίδηεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο γλώζεηο.  

Σέινο, δηαπηζηώζεθαλ δηαηκεκαηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο πξνηεηλόκελεο 

αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ λα ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηνπ 

ΠΣΝ σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο, ηεο άπνςεο πσο αξθεηνί θνηηεηέο 

πξάηηνπλ αλάινγεο ελέξγεηεο, ηεο κε αθηέξσζεο ρξόλνπ από ηνλ θαζεγεηή γηα 

κειέηε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ κε εληνπηζκνύ ηεο ελέξγεηαο από ηνλ δηδάζθνληα σο 

αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Από ηελ άιιε, νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΝ ππεξείραλ κόλν ζηελ 

νηθνγελεηαθή πίεζε γηα επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ 

  

Διϊδοςη του πλαγιαριςμού 
 

Η δηάδνζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζηνπο θνηηεηέο δηεξεπλήζεθε κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ, θαζώο, επίζεο, θαη κε ζπλεληεύμεηο 

κε απνθνίηνπο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηώλ, 

αμηνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό αλίρλεπζεο πιαγηαξηζκνύ TURNITIN γηα ηνλ έιεγρν 155 

δηαηξηβώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην πνζνζηό θεηκεληθήο ζύκπησζεο 

απνζπαζκάησλ ηνπο κε πνηθίιεο δηαδηθηπαθέο πεγέο. ηε ζπλέρεηα, επηιέρζεθαλ νη 

εξγαζίεο νη νπνίεο εκθάληζαλ πςειό πνζνζηό ζύκπησζεο κε άιιεο πεγέο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζύγθξηζε ησλ πεξηπηώζεσλ κε απηέο έηζη ώζηε, από ηε κία, λα 

επηβεβαησζεί ε ύπαξμε πιαγηαξηζκνύ θαη, από ηελ άιιε, λα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζή 

ηνπ βάζεη ησλ κνξθώλ ηνπ. Η αλάιπζε ησλ εξγαζηώλ έγηλε κέρξη λα εκθαληζηεί 

θνξεζκόο ζηηο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ παξνπζηάδνληαη κόλν ελλέα 

δηαηξηβέο. πγρξόλσο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο κε νθηώ απνθνίηνπο ηνπ 

ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο επηηέιεζεο 

πιαγηαξηζκνύ από ηνπο ίδηνπο ή ηξίηνπο γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ νπνίσλ 

αμηνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Μνινλόηη ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό 

ζηόρνο ήηαλ νη ζπλεληεύμεηο λα γίλνπλ κε εθείλνπο ζηηο εξγαζίεο ησλ νπνίσλ 

αληρλεύζεθε πιαγηαξηζκόο, εληνπίζηεθε κόλν έλαο θνηηεηήο θαζώο ππήξραλ 

δπζθνιίεο ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο (βι. ελόηεηα Μεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο). 
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 Ο έιεγρνο ησλ δηαηξηβώλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν πιαγηαξηζκόο είλαη 

ππαξθηόο ζηηο εξγαζίεο θαη κάιηζηα κε πνηθίιεο εθθάλζεηο. Από ηε ζπγθξηηηθή 

κειέηε ησλ εξγαζηώλ δηαπηζηώζεθε πσο πξνέθπςαλ ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο 

πιαγηαξηζκνύ κε θάπνηεο ππνπεξηπηώζεηο ηνπο. Οη κνξθέο απηέο είλαη ν 

πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελνύο πεγήο, κε ππνπεξηπηώζεηο ηελ αλεπαξθή παξάθξαζε 

ηεο πεγήο, ηελ αθαίξεζε ηεο παξαπνκπήο ζε απηήλ θαη ηελ παξαπνκπή ζε άιιε 

πεγή, ε απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή, εηζαγσγηθά ή ηξνπνπνηεκέλε 

εζνρή, κε ππνπεξίπησζε ηελ απηνιεμεί αληηγξαθή κε παξαπνκπή ζε άιιε πεγή, ηελ 

αλεπαξθή παξάθξαζε. Σέινο, απαληήζεθαλ πξνβιήκαηα κε ηηο παξαπνκπέο θαη 

ηε βηβιηνγξαθία, όπσο ιάζε ζε ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο, κε ζπκπεξίιεςε ελδνθεηκεληθήο παξαπνκπήο θαη αμηνπνηεκέλεο πεγήο 

ζηε βηβιηνγξαθία, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερλνγξαθηθέο δεμηόηεηεο ησλ θνηηεηώλ 

(βι. Πίλαθα 23).  

Πίνακασ 23:Μορφζσ του πλαγιαριςμοφ οι οποίεσ εντοπίςτηκαν ςτισ μεταπτυχιακζσ διατριβζσ του ΠΤΔΕ. 

Μορφζσ 
πλαγιαριςμοφ 

Φ01 Φ02 Φ03 Φ04 Φ05 Φ06 Φ07 Φ08 Φ09 

Πλαγιαριςμόσ 
δευτερογενοφσ πθγισ 

√ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ 
Πλαγιαριςμόσ 
δευτερογενοφσ πθγισ 
με ανεπαρκι 
παράφραςι τθσ 

 
√ 

     
√ 

 Πλαγιαριςμόσ 
δευτερογενοφσ πθγισ 
με αφαίρεςθ τθσ 
παραπομπισ 

 
√ 

       
Πλαγιαριςμόσ 
δευτερογενοφσ πθγισ 
με παραπομπι ςε 
άλλθ πθγι 

   
√ 

     
Αυτολεξεί αντιγραφι 
χωρίσ παραπομπι, 
ειςαγωγικά ι 
τροποποιθμζνθ εςοχι 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Αυτολεξεί αντιγραφι 
με παραπομπι ςε 
άλλθ πθγι 

√ 
  

√ 
     Ανεπαρκισ 

παράφραςθ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
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Λάκθ ςε 
βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Λάκθ ςε 
ενδοκειμενικζσ 
παραπομπζσ √ √ √ 

 
√ √ √ √ 

 Μθ ςυμπερίλθψθ 
ενδοκειμενικισ 
παραπομπισ ςτθ 
βιβλιογραφία √ 

   
√ 

    Μθ ςυμπερίλθψθ 
αξιοποιθμζνθσ πθγισ 
ςτθ βιβλιογραφία √ √ 

 
√ 

 
√ √ √ √ 

 Ο πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελνύο πεγήο εληνπίζηεθε ζηηο πεξηζζόηεξεο 

εξγαζίεο πνπ αλαιύζεθαλ (7/9). Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

Φ04: «…σο κηα ζύλζεηε ελλνηνινγηθή 

θαηαζθεπή πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

από δηαζηάζεηο θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξώπηλεο 

θύζεο: ην γλσζηηθό δπλακηθό, ηελ 

πξνζσπηθόηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

(Πιαηζίδνπ, 2005α)». 

 

Καξαληδά, Γ. (2011). Αληηιακβαλόκελε 

θαη αληηθεηκεληθή λνεκνζύλε θαη θαιή 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή θαηά ηελ 

έμνδν από ηελ παηδηθή ειηθία 

(Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία). 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ: Ισάλληλα.: 

«…σο κηα ζύλζεηε ελλνηνινγηθή 

θαηαζθεπή πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

από δηαζηάζεηο θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξώπηλεο 

θύζεο: ην γλσζηηθό δπλακηθό, ηελ 

πξνζσπηθόηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

(Πιαηζίδνπ, 2005α)». 

 

 

Φ02: «Ο Κσλζηαληίλνπ (2004) ηνλίδεη, 

επίζεο, όηη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα ε 

αμηνιόγεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πνιπζύλζεηε θαη πνιύπηπρε δηαδηθαζία 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη 

σο αληηθείκελό ηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ζηόρνπο, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα 

καζεζηαθά κέζα, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

Αιεμίνπ, Δ. (2013). Γηεξεύλεζε ησλ 

απόςεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή: ε 

πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ 

(Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία). 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ: Ισάλληλα. : «Ο 

Κσλζηαληίλνπ (2004) ηνλίδεη, επίζεο, όηη 
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ηνπο καζεηέο, ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 

θαη ζπλνιηθά ην ίδην ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα.» 

 

ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα ε αμηνιόγεζε 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιπζύλζεηε θαη 

πνιύπηπρε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη σο αληηθείκελό ηεο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα καζεζηαθά 

κέζα, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο καζεηέο, 

ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζπλνιηθά ην 

ίδην ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.» 

 

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία απαληάηαη, επίζεο, ν πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελνύο πεγήο 

κε αλεπαξθή παξάθξαζή ηεο (2/9). Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην 

παξαθάησ απόζπαζκα:  

Φ08: «Τν κνληέιν ησλ ζπλδεηηζηώλ 

(connectionist) έρεη δηαηππσζεί από ηνπο 

Seidenberg θαη McClelland (1989). 

Σύκθσλα κε απηό ε αλάγλσζε κίαο ιέμεο 

απαηηεί ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο ζεκαζηνινγηθέο, 

νξζνγξαθηθέο θαη θσλνινγηθέο 

πιεξθνξίεο ηεο ιέμεο (Snowling, 2000).» 

 

Μπίκπνπ, Α. (2008). Οη θσλνινγηθέο 

δεμηόηεηεο παηδηώλ κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο ηξίηεο δεκνηηθνύ (Αδεκνζίεπηε 

κεηαπηπρηαθή εξγαζία). Παλεπηζηήκην 

Ισαλλίλσλ: Ισάλληλα. : «Τν ιεγόκελν 

κνληέιν ησλ ζπλδεηηζηώλ 

(connectionist)ην νπνίν έρεη πξνηαζεί από 

ηνπο Seidenberg θαη McClelland (1989). 

Σύκθσλα κε απηό ε αλάγλσζε κίαο ιέμεο 

απαηηεί ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο ζεκαζηνινγηθέο, 

νξζνγξαθηθέο θαη θσλνινγηθέο 

πιεξθνξίεο ηεο ιέμεο (Snowling, 2000).» 

 

 

Παξάιιεια, κηα άιιε ππνπεξίπησζε είλαη ν πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελνύο πεγήο κε 

αθαίξεζε ηεο παξαπνκπήο ζε απηή (1/9), όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν 

παξάδεηγκα: 
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Φ02: «Γεύηεξνλ νη βαζκνί θαη άιιεο 

αμηνινγήζεηο θαζηεξώλνπλ άηππα 

ζπζηήκαηα ελίζρπζεο πνπ εθαξκόδνληαη 

ζην ζπίηη. Άιισζηε, ζύκθσλα κε πνιιέο 

κειέηεο, ε ηαθηηθή αλαθνξά ηεο πξνόδνπ 

ζηνπο γνλείο, όηαλ νη καζεηέο έρνπλ θαιή 

απόδνζε θαη ε παξαθίλεζή ηνπο λα 

παξέρνπλ ελίζρπζε γηα ηηο θαιέο αλαθνξέο 

βειηηώλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηώλ.» 

 

Αιεμίνπ, Δ. (2013). Γηεξεύλεζε ησλ 

απόςεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή: ε 

πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ 

(Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία). 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ: Ισάλληλα. : 

«Γεύηεξνλ νη βαζκνί θαη άιιεο 

αμηνινγήζεηο θαζηεξώλνπλ άηππα 

ζπζηήκαηα ελίζρπζεο πνπ εθαξκόδνληαη 

ζην ζπίηη. Άιισζηε, ζύκθσλα κε πνιιέο 

κειέηεο, ε ηαθηηθή αλαθνξά ηεο πξνόδνπ 

ζηνπο γνλείο, όηαλ νη καζεηέο έρνπλ θαιή 

απόδνζε θαη ε παξαθίλεζή ηνπο λα 

παξέρνπλ ελίζρπζε γηα ηηο θαιέο αλαθνξέο 

βειηηώλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηώλ (Bath, 1979).» 

 

 

Σέινο, ππνπεξίπησζε ηεο ίδηαο κνξθήο απνηειεί θαη ε αληηγξαθή δεπηεξνγελνύο 

πεγήο κε παξαπνκπή ζε άιιε πεγή (1/9): 

Φ04: «Σύκθσλα κε ηνλ Goleman, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη ε 

λνεκνζύλε ηεο θαξδηάο θαη πεξηιακβάλεη 

ηθαλόηεηεο όπσο ην λα θηλεηνπνηεί θαλείο 

ηνλ εαπηό ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ζηόρσλ 

θαη λα επηκέλεη παξά ηηο καηαηώζεηο πνπ 

δέρεηαη. Να ειέγρεη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ 

θαη λα κπνξεί λα θαζπζηεξεί ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ,  ην λα κπνξεί λα 

ξπζκίδεη ηε δηάζεζή ηνπ θαη λα κελ 

επηηξέπεη ζην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία λα 

Καξαληδά, Γ. (2011). Αληηιακβαλόκελε 

θαη αληηθεηκεληθή λνεκνζύλε θαη θαιή 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή θαηά ηελ 

έμνδν από ηελ παηδηθή ειηθία 

(Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία). 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ: Ισάλληλα. : 

«Σύκθσλα κε ηνλ Goleman, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη ε 

λνεκνζύλε ηεο θαξδηάο θαη πεξηιακβάλεη 

ηθαλόηεηεο όπσο ην λα θηλεηνπνηεί θαλείο 

ηνλ εαπηό ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ζηόρσλ 
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παξεπνδίδνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ γηα νξζή 

ζθέςε, θαη ηέινο, ην λα δηαζέηεη 

ελζπλαίζζεζε θαη αηζηνδνμία (Yazici et 

al., 2011. Locke, 2005, Bar-On et al., 

2000).» 

 

θαη λα επηκέλεη παξά ηηο καηαηώζεηο πνπ 

δέρεηαη. Να ειέγρεη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ 

θαη λα κπνξεί λα θαζπζηεξεί ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ,  ην λα κπνξεί λα 

ξπζκίδεη ηε δηάζεζή ηνπ θαη λα κελ 

επηηξέπεη ζην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία λα 

παξεπνδίδνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ γηα νξζή 

ζθέςε, θαη ηέινο, ην λα δηαζέηεη 

ελζπλαίζζεζε θαη αηζηνδνμία (Golema, 

1995, ζ. 34).» 

 

 

 Μηα άιιε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο εξγαζίεο (9/9) 

είλαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή, εηζαγσγηθά ή ηξνπνπνηεκέλε 

εζνρή, όπσο θαίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

Φ05: «Τν παξάδεηγκα ηεο Σνπεδίαο 

αθνινπζνύλ θαη άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60. Ζ πξώηε 

δηεζλήο ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Νεβάδα ησλ Ζ.Π.Α. 

ην 1970…» 

 

Κνύζνπιαο, Γ. (2000). Μηθξόο πεξίπινπο 

ζηελ ηζηνξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Γηεζλώο θαη ζηελ Διιάδα). 

Φπζηθόο Κόζκνο, 1.: «Τν παξάδεηγκα ηεο 

Σνπεδίαο αθνινπζνύλ θαη άιιεο ρώξεο 

ηεο Δπξώπεο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'60. Ζ πξώηε δηεζλήο ζπλάληεζε κε ζέκα 

ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Νεβάδα ησλ Ζ.Π.Α. 

ην 1970…» 

 

 

Φ06: «Ζ πξνζπάζεηα απηή απέβιεπε, ξεηά 

ή ππνλννύκελα, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηδεώλ ησλ καζεηώλ γηα ηελ αλάπηπμε 

λέσλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ή θαη 

ζρνιηθώλ βηβιίσλ, κε ηειηθό ζθνπό ηε 

θνπέηνο, Γ. (2007). Μειέηε ησλ ηδεώλ 

ησλ παηδηώλ γηα ηεο δπλάκεηο- 

Δπνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

δπλάκεσλ ζην Γπκλάζην (Αδεκνζίεπηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία). Διιεληθό Αλνηρηό 
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βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε από ηνπο 

καζεηέο.» 

 

Παλεπηζηήκην: Πάηξα. : «Ζ πξνζπάζεηα 

απηή απέβιεπε, ξεηά ή ππνλννύκελα, ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ή θαη ζρνιηθώλ βηβιίσλ, 

κε ηειηθό ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε από ηνπο 

καζεηέο.» 

 

 

Τπνπεξίπησζε απηήο ηεο κνξθήο είλαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή κε παξαπνκπή ζε 

άιιε πεγή (2/9), όπσο θαίλεηαη ζην εμήο παξάδεηγκα: 

Φ01: «Ζ κεγάιε ρξεζηκόηεηα ησλ 

δηαδηθαζηώλ αλίρλεπζεο νθείιεηαη ζην όηη 

δελ είλαη εθηθηό λα εμεηαζηεί όινο ν 

γεληθόο πιεζπζκόο γηα λα δηαγλσζηεί. 

Αθελόο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ζπαηάιε 

ρξόλνπ, θόπνπ θαη ρξεκάησλ, δεδνκέλνπ 

όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ 

πάζρνπλ από θάηη, θαη δελ έρεη λόεκα λα 

εμεηάδνληαη όινη δηαξθώο γηα ηα πάληα. 

Αθεηέξνπ, αθόκα θαη γηα πην ζνβαξέο ή 

ζπρλέο θαηαζηάζεηο, ε θιίκα- θα ελόο 

ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζα απαηηνύζε 

ηεξάζηην αξηζκό εηδηθώλ κε ηνλ θαζέλα λα 

πξέπεη λα δηαζέζεη αξθεηό ρξόλν γηα λα 

αμηνινγήζεη ην θάζε άηνκν. Ο ξόινο ηεο 

αλίρλεπζεο είλαη λα κεηαβάιιεη ηα 

δεδνκέλα ηεο εμέηαζεο ώζηε απηή λα είλαη 

ζπκθέξνπζα θαη απνδνηηθή  (Savitch, 

1999).» 

θαινύκπαθαο, Υ., & Πξσηόπαπαο, Α. 

(ρ.ρ.). Λνγηζκηθό αλίρλεπζεο Μαζεζηαθώλ 

Γεμηνηήησλ θαη Αδπλακηώλ ΛΑΜΓΑ. 

Πεξηγξαθή εξγαιείνπ. ΤΠΔΠΘ.: «Ζ 

κεγάιε ρξεζηκόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ 

αλίρλεπζεο νθείιεηαη ζην όηη δελ είλαη 

εθηθηό λα εμεηαζηεί όινο ν γεληθόο 

πιεζπζκόο γηα λα δηαγλσζηεί. Αθελόο θάηη 

ηέηνην ζα ήηαλ ζπαηάιε ρξόλνπ, θόπνπ θαη 

ρξεκάησλ, δεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη δελ πάζρνπλ από θάηη, θαη δελ 

έρεη λόεκα λα εμεηάδνληαη όινη δηαξθώο 

γηα ηα πάληα. Αθεηέξνπ, αθόκα θαη γηα πην 

ζνβαξέο ή ζπρλέο θαηαζηάζεηο, ε θιίκα- 

θα ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζα 

απαηηνύζε ηεξάζηην αξηζκό εηδηθώλ κε ηνλ 

θαζέλα λα πξέπεη λα δηαζέζεη αξθεηό 

ρξόλν γηα λα αμηνινγήζεη ην θάζε άηνκν. 

Ο ξόινο ηεο αλίρλεπζεο είλαη λα 
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 κεηαβάιιεη ηα δεδνκέλα ηεο εμέηαζεο 

ώζηε απηή λα είλαη ζπκθέξνπζα θαη 

απνδνηηθή.» 

 

 

 Η αλεπαξθήο παξάθξαζε απνηειεί κία αθόκε κνξθή πιαγηαξηζκνύ ε νπνία 

εληνπίζηεθε ζε νθηώ εξγαζίεο: 

Φ05: «Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

εθαξκόδεηαη ζηα ζρνιεία κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ππεύζπλσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηα 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.» 

 

Κνύζνπιαο, Γ. (2000). Μηθξόο πεξίπινπο 

ζηελ ηζηνξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Γηεζλώο θαη ζηελ Διιάδα). 

Φπζηθόο Κόζκνο, 1.: «Ζ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε εθαξκόδεηαη ζηα ζρνιεία κε 

ηελ ελεξγό ζπκπαξάζηαζε ησλ ππεύζπλσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηα 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.» 

 

 

 Δπίζεο, απαληώληαη κηα ζεηξά πεξηπηώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα 

ζηηο παξαπνκπέο θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ αθνξνύλ  ηερλνγξαθηθέο 

δεμηόηεηεο ησλ θνηηεηώλ. ε ελληά εξγαζίεο εληνπίζηεθαλ ιάζε ζηηο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο θαη ζε επηά ζηηο ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο, όπσο θαίλεηαη ζηα 

αθόινπζα παξαδείγκαηα: 

Φ07: «Αιηκήζεο Γεκήηξηνο (1993): Ζ ζύγρξνλε έξεπλα γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ 

ζηε Φπζηθή. Πξαθηηθά Δπηκνξθσηηθνύ Σεκηλαξίνπ Καζεγεηώλ Φπζηθώλ, Καιακάηα- 

Σπάξηε, Μάηνο 1993.» 

Φ05: «Γαζθνιηά Μ., (2004), Θεσξία θαη πξάμε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Οη 

πξνζσπηθέο ζεσξίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, Μεηαίρκην , Αζήλα.» 

Φ03: «(Λακληιαο, Κ., 1997:6)» 

Φ07: «(Π.Β. Κόθθνηαο 2001)» 
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ηελ πξώηε πεξίπησζε ην ιάζνο έγθεηηαη ζην όηη ν θνηηεηήο έπξεπε λα γξάςεη κόλν 

ην αξρηθό ηνπ κηθξνύ νλόκαηνο ηνπ εξεπλεηή, ζηε δεύηεξε έπξεπε λα παξαιεηθζνύλ 

ηα θόκκαηα, ελώ ζηηο άιιεο δύν ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ.  

Σέινο, εληνπίζηεθε ε παξνρή ελδνθεηκεληθώλ παξαπνκπώλ ρσξίο ηε 

ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηε βηβιηνγξαθία (2/9). Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ην 

παξαθάησ απόζπαζκα κε ηελ παξαπνκπή ζηελ Πέκπηε εξγαζία: 

Φ05: «Σθνπόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ, λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηό θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηε γεληθόηεξε 

πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο (ΓΔΠΠΣ, 2003, 640).» 

Παξόκνηα εηθόλα παξαηεξήζεθε θαη γηα πεγέο πνπ ελώ αμηνπνηήζεθαλ δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε ιίζηα ηεο βηβιηνγξαθίαο (7/9), θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηερλνγξαθηθέο δεμηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εξγαζία Φ02 δελ εκθαλίζηεθε ζηε 

βηβιηνγξαθία ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηεο Αιεμίνπ ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζε άιιεο 

κνξθέο πιαγηαξηζκνύ παξαπάλσ. 

Η εηθόλα πνπ δηακνξθώζεθε από ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηώλ ζπκπίπηεη κε ηηο 

αλαθνξέο ησλ απνθνίησλ ηνπ ΜΠ γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ από ηνπο 

ίδηνπο θαη ηξίηνπο νη νπνίεο νξγαλώζεθαλ ζην επξύηεξν ζέκα δηάδνζε- επηηέιεζε ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ.  

ρεδόλ όινη νη ζπλεληεπμηαδόκελνη ππνζηήξημαλ πσο γλώξηδαλ ζπκθνηηεηέο 

ηνπο πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζε θάπνηα ελέξγεηα πιαγηαξηζκνύ, εθηόο ελόο ν νπνίνο ήηαλ 

ν θνηηεηήο ζηελ εξγαζία ηνπ νπνίνπ εληνπίζηεθε πςειό πνζνζηό θεηκεληθήο 

ζύκπησζεο κε δηάθνξεο πεγέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

Φ01: «Κάηη από απηά δελ είρε ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ. Τν κόλν πνπ κπνξώ, πνπ 

πηζηεύσ όηη κπνξεί λα έρεη γίλεη, θαη απηό δελ είκαη θαη ηόζν ζίγνπξε, είλαη απηό πνπ 

είπεο όηη αληηγξάθνπλ θείκελα ρσξίο λα γξάθνπλ ηελ παξαπνκπή ή ηε βηβιηνγξαθία. 

Καηά ηα άιια, δελ μέξσ θάηη άιιν.» 

Φ07: «Όρη δε γλσξίδσ. Γελ μέξσ αλ έγηλε θάηη ηέηνην.» 
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 πγρξόλσο, νη πεξηζζόηεξνη (5/8) αξλήζεθαλ πσο νη ίδηνη έρνπλ εκπιαθεί ζε 

ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ παξνπζηάδνληαο σο ιόγνπο ηελ απηνεθηίκεζε, ηνλ 

απηνζεβαζκό, ηνλ ζεβαζκό πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε 

από ηελ ππεύζπλε θαζεγήηξηα (αλάκεζα ζε απηνύο ήηαλ θαη ν θνηηεηήο ζηελ εξγαζία 

ηνπ νπνίνπ εληνπίζηεθε πιαγηαξηζκόο). Από ηελ άιιε, ηξεηο απόθνηηνη ππνζηήξημαλ 

πσο έρνπλ εκπιαθεί ζε ελέξγεηεο αληηγξαθήο ιόγσ άγλνηαο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εξγαζίαο, έιιεηςεο γλώζεο ηνπ νξζνύ ηξόπνπ εθπόλεζεο εξγαζηώλ θαη άγλνηαο ηνπ 

ιαλζαζκέλνπ ηεο αληηγξαθήο ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν ή ζε κηθξέο εξγαζίεο ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην κεηαπηπρηαθό όπνπ πιένλ ππήξρε γλώζε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ζπνπδή. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο: 

Φ02: «Όρη. Θεσξώ όηη θάζε επηζηήκνλαο πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ζέιεη λα θάλεη 

κία πξνζσπηθή εξγαζία από ηελ νπνία ζα κάζεη πξάγκαηα, πξέπεη λα δηαβάζεη, λα 

πξνζπαζήζεη κόλνο ηνπ θαη λα θηηάμεη έλα δηθό ηνπ πόλεκα. Τν λα αληηγξάθεηο 

θνκκάηηα άιισλ δελ πξνζθέξεη απνιύησο ηίπνηα νύηε ζε ζέλα ζαλ επηζηήκνλα νύηε 

ζηελ ππόινηπε θνηλόηεηα.» 

Φ04: «Όλησο θαη εγώ ην έρσ θάλεη, αιιά όρη εζειεκέλα γηαηί πξαγκαηηθά δελ ήμεξα 

όηαλ κπήθα ζην παλεπηζηήκην ζην α εμάκελν όηη απηό είλαη ιάζνο, γηαηί ζην ιύθεην νη 

εξγαζίεο γίλνληαλ θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, όπσο μέξεηο. Οπόηε από ηε ζηηγκή πνπ θαλείο 

δελ καο είρε ελεκεξώζεη πσο πξέπεη λα γίλνληαη νη παξαπνκπέο, γηαηί πξέπεη λα 

γίλνληαη νη παξαπνκπέο, κε πνηνλ ηξόπν πξέπεη λα γξάθνπκε κία εξγαζία, πξνθαλώο, 

θαη δελ κπνξνύζα λα ην μέξσ από κόλε κνπ… νπόηε ζίγνπξα έρνπλ κεξίδην επζύλεο 

θαη νη θαζεγεηέο.» 

Φ08: «Δεεε, ην έρσ θάλεη ζε πηπρηαθό επίπεδν γηαηί δε γλώξηδα όηη είλαη ηόζν… έηζη 

λόκηδα όηη έπξεπε λα γίλεη ε εξγαζία. Γελ ήμεξα όηη δελ είλαη ζσζηό.» 

 πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηνπ ιόγνπ ησλ απνθνίησλ από ηηο ζπλεληεύμεηο δηαπηζηώλεηαη 

πσο ν πιαγηαξηζκόο είλαη ππαξθηόο ζηνλ θνηηεηηθό πιεζπζκό θαη κάιηζηα κε 

πνηθίιεο εθθάλζεηο. Έηζη, επηβεβαηώλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ζα δηαπηζηώλνληαλ εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζα ππήξρε πςειό πνζνζηό 

πιαγηαξηζκνύ θαη, ζπγρξόλσο, ζα εληνπίδνληαλ ε αληηγξαθή, ε αλεπαξθήο 

παξάθξαζε θαη ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζε απηέο. 
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Σύνοψη 
 

Από ηελ παλνξακηθή ζεώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο δηαπηζηώλεηαη πσο 

ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ππάξρεη κηα ηάζε αληίιεςεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

σο ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο πνπ δελ είλαη απνδεθηό, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη, ζπγρξόλσο, 

πσο γλσξίδνπλ ηνλ αληηδενληνινγηθό ραξαθηήξα ησλ πνηθίισλ εθθάλζεώλ ηνπ. 

Δληνύηνηο, ππάξρεη έλα ηκήκα ζην δείγκα ην νπνίν έρεη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο επί 

ηνπ ζέκαηνο πνπ δείρλεη όηη κάιινλ δε γλσξίδεη ην αζέκηην θαη ιαλζαζκέλν απηώλ 

ησλ πξαθηηθώλ. Παξάιιεια, βξέζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο πξνηείλνπλ κηα ζεηξά 

αηηίσλ σο ζπληειεζηηθώλ παξαγόλησλ γηα ηελ εκπινθή ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ, 

ελώ, ζπγρξόλσο, κνηξάδνληαη κηα θνηλή αληίιεςε σο πξνο ηηο βαζηθέο αηηίεο απηώλ 

(βι. ηέζζεξηο πξώηεο αηηίεο). Αλαθνξηθά κε ηε δηάδνζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ, 

δηαπηζηώζεθε πσο είλαη ππαξθηόο ζην θνηηεηηθό πιεζπζκό, έηζη όπσο απνδείρζεθε 

από ηνλ έιεγρν ησλ δηαηξηβώλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ιόγνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ ΜΠ. 

πλάκα, ν πιαγηαξηζκόο εθδειώλεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο, όπσο ηελ αληηγξαθή, ηελ 

αλεπαξθή παξάθξαζε θαη ηα ιάζε ζηηο παξαπνκπέο θαη ηε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο, 

δηαπηζηώζεθε ε ηάζε ηα θνξίηζηα θαη νη θνηηεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηνλ πιαγηαξηζκό σο πην ζνβαξό δήηεκα θαη σο εθ ηνύηνπ λα 

γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξα επ’ απηνύ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα θαη ηνπο θνηηεηέο ησλ 

κηθξόηεξσλ εηώλ, ελώ, ζπγρξόλσο, νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΝ λα ππεξέρνπλ σο πξνο απηά 

ζε ζρέζε κε ηνπ ΠΣΓΔ κε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα εληνπίδεηαη αληίζηξνθε εηθόλα. 

Σέινο, δηαηκεκαηηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο 

ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ. 
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Σπδήηεζε 

 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο κειέηεο δηεξεπλήζεθαλ ε γλώζε θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

θνηηεηώλ ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηνπ ΠΣΝ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ  γηα ηνλ 

πιαγηαξηζκό, ε εκπινθή ησλ ίδησλ ή ηξίησλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο θαη νη 

απόςεηο ηνπο γηα ηηο αηηίεο πνπ ζα νδεγνύζαλ θάπνηνλ λα ππνπέζεη ζε αλάινγεο 

ελέξγεηεο. ηελ ελόηεηα ηεο ζπδήηεζεο αληηπαξαβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο κε ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία, ελώ, παξάιιεια, θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα εξκελείαο απηώλ. 

Γνώςη για τον πλαγιαριςμό 
 

Η δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε εξσηεκαηνινγίνπ 

όπνπ νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηνπ ΠΣΝ θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ 

ζε πεξηγξαθόκελεο από ζελάξηα ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ σο πξνο ηε ζνβαξόηεηα θαη 

ηελ ύπαξμε ή κε πξνβιήκαηνο, θαζώο, επίζεο, κε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε 

νθηώ απνθνίηνπο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΜΠ) ηνπ ΠΣΓΔ.  

 Οη κνξθέο πιαγηαξηζκνύ νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε αληηγξαθή, ε ιήςε 

βνήζεηαο, ε αλεπαξθήο παξάθξαζε, ν απηνπιαγηαξηζκόο, ε ζπξξαθή θαη ηα ιάζε 

ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αληηγξαθή δηαπηζηώζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο θάλεθε λα 

γλσξίδνπλ πσο νη πνηθίιεο πξαθηηθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην εξγαιείν ζπληζηνύλ 

αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο, θαζώο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο έθξηλαλ πσο ππάξρεη 

πξόβιεκα, από αζήκαλην σο πνιύ ζνβαξό,   εηθόλα παξόκνηα κε όζα 

ππνζηεξίρζεθαλ ζηηο ζπλεληεύμεηο. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη ην 

ζπγθεθξηκέλν εύξεκα αθνύ, ελδεηθηηθά, έρεη βξεζεί όηη νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ πσο ε 

απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο παξαπνκπή (2-Α1, 24-Α7) (Curtis & Popal, 2011; 

Harries & Rutter, 2005; Hu & Lei, 2014; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et al., 

2012) θαη ε νηθεηνπνίεζε ηδέαο (3-Α2) (Gullifer & Tyson, 2014; Marshall & Garry, 

2006) απνηεινύλ ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ. Δμαίξεζε απνηεινύλ ε αληηγξαθή 

δεπηεξνγελώλ πεγώλ (9-Α4) θαη ε αληηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ πεγώλ (6-Α3), 

θαζώο ζύκθσλα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο νη θνηηεηέο δε γλσξίδνπλ πσο ε πξώηε 
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ελέξγεηα ζπληζηά πιαγηαξηζκό (Marshall & Garry, 2006; Zafarghandi et al., 2012), 

ελώ γηα ηε δεύηεξε ακθηηαιαληεύνληαη (Marshall & Garry, 2006; Zafarghandi et al., 

2012) ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο. Δπίζεο, ελώ εδώ 

δηαπηζηώζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ (πεξίπνπ 90%) έθξηλε πσο ππάξρεη 

πξόβιεκα ζηε κεηάθξαζε θαη νηθεηνπνίεζε ελόο έξγνπ (14-Α5), ζε παιαηόηεξε 

έξεπλα βξέζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αβέβαηνη επ’ απηήο (Wan et al., 2011). 

Σέινο, δηαθνξεηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ πνπ 

αμηνπνίεζαλ ηελ ζπλέληεπμε όπνπ βξέζεθε όηη νη θνηηεηέο ζηεξνύληαλ ζρεηηθήο 

γλώζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηνλ πιαγηαξηζκό θαη άιιεο ζρεηηθέο έλλνηεο 

(Adiningrum, 2011; Gullifer & Tyson, 2010; Riasati & Rahimi, 2013). 

 Αλαθνξηθά κε ηε ιήςε βνήζεηαο εληνπίζηεθε παξόκνηα εηθόλα, δειαδή νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο θάλεθε λα έρνπλ ηελ ζρεηηθή γλώζε δηόηη 

ππνζηήξημαλ πσο ζηα αληίζηνηρα ζελάξηα ππάξρεη πξόβιεκα (αζήκαλην έσο πνιύ 

ζνβαξό), θάηη πνπ δηαπηζηώζεθε θαη ζηηο ζπλεληεύμεηο ησλ απνθνίησλ ηνπ ΜΠ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εύξεκα θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, θαζώο 

έρεη βξεζεί πσο νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ πσο ε ζπλεξγαζία ζε αηνκηθή εξγαζία 

(ζπλέξγεηα) ζπληζηά πιαγηαξηζκό (Gullifer & Tyson, 2014; Hayes & Introna, 2005; 

Zhang et al., 2013), θάηη πνπ εληνπίζηεθε θαη ζηελ παξνύζα κειέηε (4-ΛΒ1). 

Δπίζεο, ην ίδην ηζρύεη γηα ηε ιήςε θαη ππνβνιή εξγαζίαο (5-ΛΒ2, 19-ΛΒ7) 

(Gullifer & Tyson, 2014; Leonard et al., 2014) θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζπγγξαθήο 

εξγαζίαο (7-ΛΒ3, 12-ΛΒ5) (Curtis & Popal, 2011; Hayes & Introna, 2005; 

Zafarghandi et al., 2012). Αληηζέησο, ζύκθσλα κε παιαηόηεξεο έξεπλεο ε 

πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ δε γλώξηδε πσο ε παξνρή εξγαζίαο ζε ηξίην ζπληζηά 

αληηδενληνινγηθή ελέξγεηα (Harries & Rutter, 2005; Hayes & Introna, 2005), θάηη πνπ 

εδώ βξέζεθε (8-ΛΒ4). Παξ’ όια απηά, πεξίπνπ ην 38% ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο 

έξεπλαο βξέζεθε είηε λα κε ζεσξεί πσο ππάξρεη πξόβιεκα είηε λα είλαη αβέβαην 

αλαθνξηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζπκπεξίιεςεο κε ζπκβαιιόκελνπ αηόκνπ ζε 

εξγαζία (15-ΛΒ6), πηζαλώο ιόγσ άγλνηαο ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο ελέξγεηαο. 

 Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνληεο θάλεθε λα γλσξίδνπλ πσο ε αλεπαξθήο 

παξάθξαζε είλαη αληηδενληνινγηθή πξαθηηθή θαζώο ππνζηήξημαλ ζηελ πιεηνλόηεηά 

ηνπο πσο νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξνβιεκαηηθέο. Κάηη 

ηέηνην, ζπγρξόλσο, αλαδείρζεθε θαη από ηηο ζπλεληεύμεηο. Απηό ην εύξεκα ζπκθσλεί 

κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο γλώξηδαλ 
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πσο ε αληηγξαθή κε κηθξέο αιιαγέο (1-ΑΠ1) (Leonard et al., 2014; Marshall & 

Garry, 2006; Zafarghandi et al., 2012), θαζώο θαη ε αλεπαξθήο παξάθξαζε δίρσο 

παξαπνκπή (23-ΑΠ3) (Curtis & Popal, 2011; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et 

al., 2012) ζπληζηνύλ πιαγηαξηζκό. Αμηνζεκείσην, όκσο, είλαη ην γεγνλόο όηη ζηελ 

παξνύζα κειέηε πεξίπνπ ην 30% ησλ θνηηεηώλ έθξηλε κε ή ρσξίο βεβαηόηεηα πσο 

δελ ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο κε ιαλζαζκέλε 

παξαπνκπή, κε ην 15%, ζπγρξόλσο, λα κε γλσξίδεη επ’ απηήο (22-ΑΠ2) 

ελδερνκέλσο ιόγσ έιιεηςεο ηεο ζρεηηθήο γλώζεο. 

 Η επόκελε κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ν απηνπιαγηαξηζκόο 

γηα ηελ νπνία, κνινλόηη ε πιεηνλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ θάλεθε λα γλσξίδεη γηα ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο θύζε κέζσ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζην εξσηεκαηνιόγην θαη ζηηο 

ζπλεληεύμεηο, έλα αξθεηά πςειό πνζνζηό ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ είηε δε 

ζεώξεζε πσο ππάξρεη πξόβιεκα είηε δήισζε πσο δελ γλώξηδε (10-ΑΤ1, 17-ΑΤ2) 

πηζαλώο ιόγσ άγλνηαο γηα ηελ ζνβαξόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ. ηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη έξεπλεο πνπ επηβεβαηώλνληαη κε ην παξόλ εύξεκα 

(Leonard et al., 2014; Marshall & Garry, 2006), ελώ εληνπίδνληαη θαη άιιεο κε 

αληίζεηα απνηειέζκαηα (Curtis & Popal, 2011; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et 

al., 2012). Παξόκνηα, νη απόθνηηνη ππνζηήξημαλ πσο έρνπλ ηελ ζρεηηθή γλώζε, ζε 

αληίζεζε κε παιαηόηεξεο κειέηεο (Adiningrum, 2011; Gullifer & Tyson, 2010; Riasati 

& Rahimi, 2013). 

 πγρξόλσο, νη ζπκκεηέρνληεο βξέζεθαλ λα γλσξίδνπλ πσο ε ζπξξαθή 

πιεξνθνξηώλ από δηάθνξεο πεγέο ρσξίο παξαπνκπή ζπληζηά αθαδεκατθά αλέληηκε 

ελέξγεηα, δηόηη ππνζηήξημαλ πσο ππάξρεη πξόβιεκα κε απηέο ηηο πξαθηηθέο, ελώ, 

παξάιιεια, ζηηο ζπλεληεύμεηο βξέζεθαλ αλάινγεο απόςεηο. Παξόκνηα απνηειέζκαηα 

εληνπίζηεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ Leonard et al. (2014). Χζηόζν, ην πνζνζηό όζσλ 

ππνζηήξημαλ πσο δελ πθίζηαηαη πξόβιεκα (17,1%) ή ήηαλ αβέβαηνη επί ηεο θύζεο 

ηεο ελέξγεηαο (21,9%) ήηαλ πςειό (16-1), θάηη πνπ, επίζεο, απαληάηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία (Wan et al., 2011).  

Η ηειεπηαία κνξθή πιαγηαξηζκνύ πνπ εμεηάζηεθε είλαη ε ζρεηηθή κε ηα ιάζε 

ζηελ ρξήζε παξαπνκπώλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ, όπνπ ε πιεηνλόηεηα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ έθξηλε πσο ππάξρεη πξόβιεκα ζηα ζρεηηθά ζελάξηα θαη σο εθ ηνύηνπ 

έρεη ηελ ζρεηηθή γλώζε θάηη πνπ δηαπηζηώζεθε θαη από ηηο ζπλεληεύμεηο. Παξ’ όια 
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απηά, αμηνζεκείσην, είλαη ην γεγνλόο πσο πεξίπνπ ην 38% ησλ θνηηεηώλ είηε 

ζεώξεζε πσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα είηε ήηαλ αβέβαην αλαθνξηθά κε ηνλ 

αληηδενληνινγηθό ραξαθηήξα ηεο κε παξνρήο ελδνθεηκεληθώλ παξαπνκπώλ γηα πεγέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ππνηίζεηαη όηη αμηνπνηήζεθαλ ζηελ 

εξγαζία (13-ΒΑΠ1) ελδερνκέλσο ιόγσ άγλνηαο ηνπ ραξαθηήξα ηεο πξαθηηθήο 

απηήο θη σο εθ ηνύηνπ γηα ηελ ζνβαξόηεηά ηεο.  

 Αμηνζεκείσην είλαη πσο, ελώ ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ έθξηλε πσο ε 

κνλαδηθή απνδεθηή ελέξγεηα (11) πνπ παξνπζηάζηεθε ζην εξσηεκαηνιόγην δελ 

εκπεξηέρεη θάπνην πξόβιεκα, πεξίπνπ ην 27% είρε αληίζεηε άπνςε, κε θάπνηνπο, 

ζπγρξόλσο, λα δειώλνπλ πσο δελ μέξνπλ (12,4%), θάηη πνπ δείρλεη πσο κάιινλ 

ππάξρεη ζύγρπζε ζε έλα ζεκαληηθό ηκήκα ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ην απνδεθηό θαη 

κε απνδεθηό ησλ ελεξγεηώλ. Δμάιινπ, θάηη αληίζηνηρν παξνπζηάζηεθε θαη ζε 

νξηζκέλεο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ ππνδειώλνληαο έηζη πσο ζε θάπνηνπο 

ζπκκεηέρνληεο επηθξαηεί άγλνηα επί ηνπ ζέκαηνο (βι. παξαπάλσ).  

Γεληθά, ν ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία βειηησκέλνο βαζκόο 

ελεκέξσζεο, έηζη όπσο απνηππώζεθε ζε θάπνηα ζελάξηα (9-Α4, 6-Α3, 14-Α5, 

8-ΛΒ4, 10-ΑΤ1, 17-ΑΤ2), κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ 

απηναλαθνξώλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην, θαζώο θαη ζηελ ελεκέξσζή 

ηνπο γηα ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο απηναλαθνξέο, ζύκθσλα κε αξθεηνύο εξεπλεηέο ηα 

ππνθείκελα ηείλνπλ λα δίλνπλ θνηλσληθά επηζπκεηέο απαληήζεηο ζε αλάινγα ζέκαηα 

όηαλ πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο (Lin & Wen, 2007; Scanlon & 

Neumann, 2002; Stephens et al., 2007), ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ηεξνύλ ηνπο 

αλάινγνπο θαλόλεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο (Plous, 1993, όπ.αλαθ. ζην Honny et 

al., 2010). Αθόκε, κπνξεί λα κελ είλαη πξόζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, λα 

κελ είλαη εηιηθξηλείο (Scanlon & Neumann, 2002), ή λα κε δίλνπλ έληηκεο απαληήζεηο 

(Newstead, Franklyn-Stokes & Armstead, 1996 όπ.αλαθ. ζην Risquez et al., 2011). 

ύκθσλα κε ηνπο Stephens & Yukhymenko (2010) ην πξόβιεκα έγθεηηαη ζην ζέκα 

ηεο θηιαιήζεηαο ζηηο απνθξίζεηο, εηδηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα θνηλσληθά θαηαθξηηέεο 

ζπκπεξηθνξέο. εκαληηθέο αληηξξήζεηο εγείξνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα ηνπνζεηεζνύλ κέζσ απηναλαθνξώλ γηα ηε δηθή ηνπο 
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ζπκκεηνρή ζε αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο (Caruana, Ramaseshan & Ewing, 2000, 

όπ.αλαθ. ζην Zafarghandi et al., 2012; Jensen, Arnett, Feldman, & Cauffman, 2002; 

Williams et al., 2012), ελώ, παξάιιεια, ππνζηεξίρζεθε πσο νη θνηηεηέο δύλαηαη λα 

επεξεαζηνύλ από ηελ ζθέςε πσο ζπγθξίλεηαη ε ηθαλόηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ηνπο ή πσο είλαη αζπλεπείο κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηδξύκαηνο ή ησλ 

δηδαζθόλησλ (Kopcha & Sullivan, 2007, Schaeffer, 2000, όπ.αλαθ. ζην Gullifer & 

Tyson, 2014). Παξ’ όια απηά, ζε αξθεηέο έξεπλεο θάλεθε πσο δελ δεκηνπξγείηαη 

πξόβιεκα κε ηηο απηναλαθνξέο δηόηη έλα κεγάιν πνζνζηό θνηηεηώλ νκνιόγεζε ηελ 

εκπινθή ηνπ ζε κε απνδεθηέο πξαθηηθέο (βι. ελδεηθηηθά Eret & Ok, 2014; Lin & 

Wen, 2007; Marshall & Garry, 2006; Sheard & Dick, 2011), ελώ ζπγρξόλσο, 

ππνζηεξίρζεθε πσο νη απηναλαθνξέο παξέρνπλ κηα αθξηβή κέηξεζε ηεο ζπρλόηεηαο 

ησλ αθαδεκατθά αλέληηκσλ ελεξγεηώλ (Cizek, 1999, ζ.10, όπ.αλαθ. ζην Zafarghandi 

et al., 2012).  

Αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ γηα δεηήκαηα αθαδεκατθήο 

δενληνινγίαο πεγή πιεξνθόξεζεο απνηέιεζαλ νη νδεγνί ζπνπδώλ ησλ δύν 

ηκεκάησλ. Από ηε ζρεηηθή κειέηε δηαπηζηώζεθε πσο νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

ΠΣΓΔ παξαθνινπζνύλ δύν ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηε Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο Ι θαη ΙΙ, ελώ, ζπγρξόλσο, παξέρνληαη θάπνηα καζήκαηα επηινγήο, όπσο ην 

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

(http://ptde.uoi.gr/ptde_files/ODIGOS_PTDE_2015-16.pdf), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

πηζαλώο λα κπνύληαη ζε απηή ηε ζεκαηηθή. Από ηελ άιιε, ζην ΠΣΝ παξέρεηαη έλα 

αλάινγν ππνρξεσηηθό κάζεκα, ην Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο 

(http://ecedu.uoi.gr/images/Anakoinwseis/grammateia/OS_15-

16_PART_1_General_Info.pdf). Δθηόο απηώλ, όκσο, ηα κέιε ΓΔΠ, ελδερνκέλσο, 

κπνξεί λα ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο ζην πιαίζην ησλ ινηπώλ καζεκάησλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, ην γεγνλόο όηη θαη ζηα δύν Σκήκαηα παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα εθπόλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θάηη πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κηα 

επηπιένλ πεγή γλώζεο γηα αλάινγα δεηήκαηα.  

πγρξόλσο, ζύκθσλα κε ηνπο απνθνίηνπο ππήξρε ελαζρόιεζε θαη 

ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θπξίσο ζην πιαίζην ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ ηνπο ζπνπδώλ, ελώ, παξάιιεια, είραλ εξγαζίεο ζην πιαίζην όισλ 

ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ. Αθόκε, όινη εθπόλεζαλ πηπρηαθή εξγαζία ζην ΠΠ 

θαη ζην ΜΠ θαη παξαθνινύζεζαλ καζήκαηα κεζνδνινγίαο έξεπλαο θαη ζηα δύν 

http://ecedu.uoi.gr/images/Anakoinwseis/grammateia/OS_15-16_PART_1_General_Info.pdf
http://ecedu.uoi.gr/images/Anakoinwseis/grammateia/OS_15-16_PART_1_General_Info.pdf
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πξνγξάκκαηα, κνινλόηη θάπνηνη δελ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηα Πξνπηπρηαθά 

καζήκαηα. Γελ είλαη ηπραίν, εμάιινπ, όηη ζύκθσλα κε θάπνηνπο πνπ νκνιόγεζαλ 

πξνζσπηθή εκπινθή ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο πσο απηό ζπλέβε ζην ΠΠ ιόγσ άγλνηαο 

ηνπ νξζνύ ηξόπνπ γξαθήο, θάηη πνπ απνθαηαζηάζεθε ζην ΜΠ. 

 ην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο ηεο γλώζεο ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ γηα ηνλ 

πιαγηαξηζκό πξαγκαηνπνηήζεθαλ, επίζεο, δηκεηαβιεηέο αλαιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνύλ πηζαλώο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην Σκήκα, ην θύιν 

θαη ην έηνο ζπνπδώλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο Σκήκα, βξέζεθαλ ζελάξηα ζηα 

νπνία ππεξείραλ νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ (7-ΛΒ3) θαη ζελάξηα ζηα νπνία ππεξείραλ 

νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΝ (13-ΒΑΠ1, 16-1, 18-2, 19-ΛΒ7, 20-ΒΑΠ2). ηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απαληώληαη δηαθνξέο ζηε γλώζε ησλ θνηηεηώλ κε βάζε ηνλ 

επηζηεκνληθό θιάδν (Hu & Lei, 2014), κνινλόηη δε δηεξεπλήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ 

Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. ηελ έξεπλα ηνπ Selwyn (2008) βξέζεθε πσο νη 

θνηηεηέο ησλ Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ δειώλνπλ κηθξόηεξε εκπινθή ζε ελέξγεηεο 

πιαγηαξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο από ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο πηζαλώο 

σο απόξξνηα ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο θαη ηεο δηαθνξεηηθήο θύζεο ησλ 

εξγαζηώλ πνπ θαινύληαη λα εθπνλήζνπλ. Γεληθόηεξα, έρνπλ δηαπηζησζεί δηαθνξέο 

ζηελ εκπινθή θαη ηηο ζηάζεηο ησλ θνηηεηώλ έλαληη ησλ αθαδεκατθά αλέληηκσλ 

πξαθηηθώλ βάζεη ηνπ Σκήκαηνο θνίηεζεο ή ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν (Eret & Ok, 

2014; Oran et al., 2015; Selwyn, 2008). Χο εθ ηνύηνπ, νη όπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

εληνπίζηεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε απνδίδνληαη ζηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθόξεζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ ΠΣΝ γηα δεηήκαηα αθαδεκατθήο δενληνινγίαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο από ην ΠΣΓΔ. Βεβαίσο, δε ζα πξέπεη λα ιεζκνλεζεί 

ν πεξηνξηζκόο ησλ απηναλαθνξώλ γηα ηνλ νπνίν έγηλε παξαπάλσ ιόγνο.  

 πγρξόλσο, εληνπίζηεθαλ δηαθπιηθέο δηαθνξέο κε ηα θνξίηζηα λα ππεξέρνπλ 

σο πξνο ηηο γλώζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ζε κηα 

ζεηξά ζελαξίσλ (9-Α4, 12-ΛΒ5, 13-ΒΑΠ1, 19-ΛΒ7, 20-ΒΑΠ2, 21-Α6). 

ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Hu & Lei (2014) νη θνηηήηξηεο ησλ Αλζξσπηζηηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ βξέζεθαλ λα ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ. Οη ίδηνη επηθαινύκελνη ηε ζεσξία θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ ξόινπ ηνπ θύινπ 

(Gilligan, 1993, όπ.αλαθ. ζην Hu & Lei, 2014) πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύζνπλ απηή ηε 
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δηαθνξά ηζρπξίδνληαη πσο νη γπλαίθεο θνηλσληθνπνηνύληαη έηζη ώζηε λα ππαθνύνπλ 

ηνπο θαλόλεο ηεο θνηλσλίαο. Αθόκε, ε ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο νη δηαθνξέο ζηηο 

εζηθέο αμίεο βαζίδνληαη ζην θύιν θαη όρη ζηελ επαγγεικαηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη 

θάπνηνο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008). πγρξόλσο, νη Ward & Beck (1989, όπ.αλαθ. 

ζην Ellery, 2008) ππνζηεξίδνπλ πσο νη γπλαίθεο εμαξηώληαη πεξηζζόηεξν από ηελ 

εμσηεξηθή απζεληία (external authenticity) θαη ζπκκνξθώλνληαη κε θαλόλεο, ελώ ν 

Leming (1980, όπ.αλαθ. ζην Ellery, 2008) πσο νη γπλαίθεο είλαη επεπεξέαζηεο από 

ηνλ θόβν ησλ ζπλεπεηώλ. Παξάιιεια, νη Eret & Ok (2014) επηθαινύκελνη ηε κεηά-

αλάιπζε ησλ Whitley, Nelson & Jones (1999) ππνζηεξίδνπλ πσο νη άλδξεο ηείλνπλ 

λα εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν ζε αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο, θαζώο δίλνπλ 

κηθξόηεξε πξνζνρή ζε εζηθέο αμίεο.  

 Σέινο, δηεξεπλήζεθαλ νη δηαθνξέο ζηε γλώζε ησλ θνηηεηώλ σο πξνο ην έηνο 

ζπνπδώλ θαη δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε κηαο γεληθήο ηάζεο νη ζπκκεηέρνληεο ησλ 

κεγαιύηεξσλ εηώλ λα έρνπλ θαιύηεξε γλώζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο ησλ 

κηθξόηεξσλ εμακήλσλ (1-ΑΠ1, 2-Α1, 3-Α2, 4-ΛΒ1, 5-ΛΒ2, 6-Α3, 13-

ΒΑΠ1, 17-ΑΤ2, 20-ΒΑΠ2). Η ππεξνρή ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηε κεγαιύηεξε ελαζρόιεζε κε ηέηνηα δεηήκαηα θαη ζπλεπώο 

πεξηζζόηεξεο πείξαο, ιακβάλνληαο ππόςε πσο ηα καζήκαηα ηεο Μεζνδνινγίαο 

Έξεπλαο δηδάζθνληαη γηα ην ΠΣΓΔ ζην δεύηεξν θαη ηξίην έηνο, θαη γηα ην ΠΣΝ ζην 

δεύηεξν έηνο. πγρξόλσο, νη θνηηεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ έρνπλ απνθηήζεη πείξα 

από ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη, ελώ νξηζκέλνη εμ απηώλ βξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο. Η πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία 

ππνζηεξίδεη απηή ηε ζπιινγηζηηθή, θαζώο ζηελ έξεπλα ηνπ Deckert (1993) νη 

ηξηηνεηείο θνηηεηέο βξέζεθαλ λα ππεξέρνπλ ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξσηνεηείο σο απόξξνηα ηεο παξαθνινύζεζεο πεξηζζόηεξσλ- 

ζρεηηθώλ κε ηνλ πιαγηαξηζκό- καζεκάησλ. Οη Hu & Lei (2012), παξάιιεια, 

θαηαιήγνπλ ζηελ αλαζθόπεζε ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο πσο ε γλώζε θαη νη ζηάζεηο ησλ 

θνηηεηώλ ηείλνπλ λα αλαπηύζζνληαη θαζώο εμνηθεηώλνληαη κε ηνλ αθαδεκατθό 

θόζκν, θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνλ Song-Turner (2006). ηελ έξεπλα ησλ 

Gilmore, Strickland, Timmmerman, Maher, & Feldon (2010), επίζεο, βξέζεθε πσο νη 

θνηηεηέο ζησλ νπνίσλ ηα εξεπλεηηθά ζρέδηα δελ εληνπίζηεθε πιαγηαξηζκόο είραλ 

πεξίπνπ έλα παξαπάλσ εμάκελν εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ηνπο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο. ην ίδην πιαίζην νη Abasi, 
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Akbari, & Graves (2006) ππνζηεξίδνπλ πσο νη θνηηεηέο αλαπηύζζνπλ ηηο αμίεο, ηηο 

ζηάζεηο, ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο γιώζζαο θαζώο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ επηζηεκνληθνύ 

ηνπο θιάδνπ σο απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο θαη δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζε απηόλ, θαη 

θαινύλ ν πιαγηαξηζκόο λα αληηκεησπηζηεί σο  καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζέκα 

αλάπηπμεο ησλ θνηηεηώλ παξά εζηθή παξαβίαζε. Παξόκνηα άπνςε εμέθξαζε ε 

Howard (1995) ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν πιαγηαξηζκόο είλαη έλα κεηαβαηηθό ζηάδην 

ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο κέζσ ηνπ νπνίνπ θάπνηνο γλσξίδεη ην άγλσζην πιηθό. 

Παξ’ όια απηά, κηα ζεηξά άιισλ κειεηώλ δελ εληόπηζε δηαθνξέο σο πξνο ην έηνο 

ζπνπδώλ (Lei & Hu, 2014b; Roig, 1997; Zafarghandi et al., 2012).  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο ζηελ παξνύζα κειέηε εληνπίζηεθαλ δύν 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη δηαθνξεηηθή εηθόλα, κε ηνπο πξσηνεηείο ηνπ 

ΠΣΝ λα ππεξέρνπλ ζηε γλώζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θύζεο ηεο νηθεηνπνίεζεο εηθόλσλ 

δίρσο παξαπνκπή ζε ζρέζε κε ηα ινηπά έηε (21-Α6) θαη ηνπο δεπηεξνεηείο ηνπ 

ΠΣΓΔ σο πξνο ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαπνκπώλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξηηνεηείο θαη 

πέξαλ ηνπ πηπρίνπ ζπκθνηηεηέο ηνπο (20-ΒΑΠ2). Η δεύηεξε δηαθνξά ελδερνκέλσο 

νθείιεηαη ζην πξόζθαην ηεο ελαζρόιεζεο ησλ δεπηεξνεηώλ ηνπ ΠΣΓΔ κε δεηήκαηα 

ζπγγξαθήο εξγαζηώλ. Χζηόζν, ε ππεξνρή ησλ πξσηνεηώλ ηνπ ΠΣΝ ζε ζρέζε κε ηνπο 

δεπηεξνεηείο σο ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί.  

 πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνύζαο κειέηεο 

ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο γλσξίδνπλ πσο νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ ελέρνπλ 

αληηδενληνινγηθό ραξαθηήξα, κνινλόηη εληνπίζηεθαλ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο έλα 

ζεκαληηθό ηκήκα θάλεθε λα έρεη ζύγρπζε γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα πηζαλώο ιόγσ 

άγλνηαο. πγρξόλσο, δηαπηζηώζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ΠΣΝ ππεξηεξνύλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ, ηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα θαη νη ησλ 

κεγαιύηεξσλ εηώλ ζε ζρέζε κε ησλ κηθξόηεξσλ. 

Αντιλόψεισ για τον πλαγιαριςμό 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηέιεζε, επίζεο, ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηνλ πιαγηαξηζκό βάζεη ηεο θξίζεο ηνπο γηα ηελ 

ζνβαξόηεηα ησλ δηάθνξσλ κνξθώλ πιαγηαξηζκνύ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα ζελάξηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αμηνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην κε ζελάξηα ζην νπνίν νη 

δεπηεξνεηείο, ηξηηνεηείο θαη ηεηαξηνεηείο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ θαη ΠΣΝ 
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θιήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηε ζνβαξόηεηα δηάθνξσλ πξαθηηθώλ θαη 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ. 

 Οη κνξθέο πιαγηαξηζκνύ νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ήηαλ ε αληηγξαθή, ε ιήςε βνήζεηαο, ε αλεπαξθήο παξάθξαζε, ν 

απηνπιαγηαξηζκόο, ε ζπξξαθή  θαη ηα ιάζε ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αληηγξαθή βξέζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ 

ζπνπδαζηώλ έθξηλε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο κεηξίσο- πνιύ 

ζνβαξό πξόβιεκα ή απιώο σο πξόβιεκα κε ή ρσξίο βεβαηόηεηα, θάηη πνπ 

εκθαλίζηεθε θαη ζηηο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ησλ απνθνίησλ (π.ρ. 

αληηδενληνινγηθό, ζνβαξό, θ.α.). Σν εύξεκα απηό επηβεβαηώλεη ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, θαζώο έρεη βξεζεί πσο νη θνηηεηέο έθξηλαλ ηελ απηνιεμεί αληηγξαθή 

ρσξίο παξαπνκπή (2-Α1, 24-Α7) (Curtis & Popal, 2011; Foltynek et al., 2014; 

Maxwell et al., 2008; Sutton et al., 2012; Zafarghandi et al., 2012) σο ζνβαξή 

ελέξγεηα. Αθόκε, ζηελ παξνύζα κειέηε βξέζεθε πσο νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο, αλ 

θαη κε κηθξή δηαθνξά, έθξηλαλ πσο ζηελ νηθεηνπνίεζε ηδέαο ρσξίο παξαπνκπή (3-

Α2) δελ ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα, θάηη πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί θαη από ηνπο Sutton 

et al. (2012). Παξ’ όια απηά, ζε κηα ζεηξά πεξηπηώζεσλ θάλεθε πσο ηα επξήκαηα δελ 

ζπκθσλνύλ κε ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία. Έηζη, ελώ βξέζεθε πσο νη 

πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο έθξηλαλ ηελ αληηγξαθή ηεο νξγάλσζεο πεγώλ σο ζνβαξή (6-

Α3), ζηελ έξεπλα ησλ Zafarghandi et al. (2012) βξέζεθαλ δηραζκέλνη επ’ απηήο. 

Παξόκνηα εηθόλα δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ πιαγηαξηζκό δεπηεξνγελώλ πεγώλ (9-Α4) 

(Lim & See, 2001; Sutton et al., 2012; Zafarghandi et al., 2012). Σέινο, αμηνζεκείσην 

είλαη πσο ζρεδόλ ζε όια ηα ζελάξηα έλα πςειό πνζνζηό θνηηεηώλ έθξηλε πσο δελ 

ππάξρεη πξόβιεκα ή είλαη αζήκαλην (π.ρ. γηα ην 21-Α6 8,5%, θαη 31,4% 

αληίζηνηρα). 

 Αλαθνξηθά κε ηε ιήςε βνήζεηαο, βξέζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ έθξηλε ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο ζνβαξό 

πξόβιεκα ή απιώο σο πξόβιεκα, θάηη πνπ εκθαλίζηεθε θαη ζηηο ζπλεληεύμεηο κε 

ηνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ απέδσζαλ νη ζπλεληεπμηαδόκελνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πεξίπνπ ην 54% ησλ θνηηεηώλ έθξηλε πσο ε ζπλέξγεηα είλαη ζνβαξό πξόβιεκα (4-

ΛΒ1), θάηη πνπ απαληάηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Franklyn-Stokes & Newstead, 
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1995; Hayes & Introna, 2005; Leonard et al., 2014; Lim & See, 2001; Sutton et al., 

2012; Williams et al., 2012), αλ θαη ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ πσο πξόθεηηαη γηα 

αζήκαλην πξόβιεκα ήηαλ αξθεηά πςειό (39%) ελδερνκέλσο γηαηί δε ζεσξνύλ 

ζνβαξή ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή. Δπίζεο, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο 

ζεώξεζε πσο ε ππνβνιή δηαδηθηπαθήο εξγαζίαο σο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο (5-

ΛΒ2) ζπληζηά ζνβαξή ελέξγεηα, θάηη πνπ βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Sutton et al. 

(2012). Η ίδηα εηθόλα εληνπίζηεθε θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο πιαγηαξηζκνύ θαη 

επηβεβαηώζεθε από ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Σέηνηεο πξαθηηθέο είλαη ε 

ζπγγξαθή εξγαζίαο από ηξίην (7-ΛΒ3, 12-ΛΒ5) (Curtis & Popal, 2011; Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Hayes & Introna, 2005; Kidwell & Laurel, 2003; Maxwell 

et al., 2008; Sims, 1995; Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012; Zafarghandi et al., 

2012), ε ζπκπεξίιεςε κε ηζάμηα ζπκβαιιόκελσλ αηόκσλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

εξγαζίαο ζε απηήλ (15-ΛΒ6) (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Lim & See, 

2001; Sims, 1995) θαη ε ππνβνιή εξγαζίαο ηξίηνπ (19-ΛΒ7) (Kidwell & Laurel, 

2003; Leonard et al., 2014; Rakovski & Levy, 2007; Sims, 1995; Williams et al., 

2012). Σέινο, νη θνηηεηέο βξέζεθαλ δηραζκέλνη αλαθνξηθά κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο 

παξνρήο εξγαζίαο ζε ηξίην (8-ΛΒ4), ελώ ζε άιιεο έξεπλεο ζεσξήζεθε σο ζνβαξή 

(Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012).  

 πγρξόλσο, νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο βξέζεθαλ λα ζεσξνύλ ηηο πεξηπηώζεηο 

ηεο αλεπαξθνύο παξάθξαζεο σο ζνβαξό πξόβιεκα ή απιώο πξόβιεκα, 

ραξαθηεξηζκνί πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ζπλεληεύμεσλ (π..ρ. 

ιαλζαζκέλν). ην πιαίζην απηό, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί κε ηα 

επξήκαηα γηα ηελ αληηγξαθή πιεξνθνξηώλ κε κηθξέο αιιαγέο ρσξίο παξαπνκπή (1-

ΑΠ1) (Sutton et al., 2012) θαη ηελ αλεπαξθή παξάθξαζε δίρσο παξαπνκπή (23-

ΑΠ3) (Curtis & Popal, 2011; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Leonard et al., 

2014; Stephens et al., 2007; Zafarghandi et al., 2012). Χζηόζν, νη θνηηεηέο βξέζεθαλ 

δηραζκέλνη κεηαμύ ύπαξμεο πξνβιήκαηνο θαη κε αλαθνξηθά κε ηελ αλεπαξθή 

παξάθξαζε πνπ ζπλνδεύεηαη από ιαλζαζκέλε παξαπνκπή (22-ΑΠ2).  

 Δλ ζπλερεία, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηνπιαγηαξηζκνύ θαη πάιη νη 

πεξηζζόηεξνη ραξαθηήξηζαλ ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο πξνβιεκαηηθέο, θάηη πνπ 

ζπκθσλεί κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο πεξί ηεο αληηιεπηήο ζνβαξόηεηαο αλάινγσλ 

ελεξγεηώλ (Leonard et al., 2014; Sutton et al., 2012; Williams et al., 2012; 

Zafarghandi et al., 2012), ελώ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο (Curtis & Popal, 2011; 
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Maxwell et al., 2008; Sims, 1995). πγρξόλσο, νη απόθνηηνη εμέθξαζαλ παξόκνηεο 

απόςεηο κε ηνπο πξνπηπρηαθνύο θάλνληαο ιόγν γηα απαξάδεθηεο πξαθηηθέο. 

 Παξόκνηα, ην κεγαιύηεξνο κέξνο ηνπ δείγκαηνο ζεώξεζε πσο ε ζπξξαθή 

πιεξνθνξηώλ από πνηθίιεο πεγέο ρσξίο παξαπνκπή ζε απηέο είλαη είηε ζνβαξό 

πξόβιεκα (18-2) είηε απιώο πξόβιεκα (16-1), θάηη πνπ ζπκθσλεί κε ηα 

επξήκαηα ηνπ Leonard et al. (2014), ελώ, ζπγρξόλσο, αλαδείρζεθε παξόκνηα άπνςε 

από ηηο ζπλεληεύμεηο (π.ρ. ζνβαξή, αληηδενληνινγηθή, θ.α.). Δληνύηνηο, ην πνζνζηό 

όζσλ είλαη αβέβαηνη (16-1, 21,9%) ή επέιεμαλ πσο δελ μέξνπλ (16-1, 17,1%) 

ππήξμε αξθεηά πςειό.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα ιάζε ζηηο παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο βξέζεθε πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ έθξηλε ηηο αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο σο πξόβιεκα ή ζνβαξό πξόβιεκα, αλ θαη ην πνζνζηό όζσλ είραλ 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ήηαλ πςειό (20-ΒΑΠ2, 27,7%). Παξόκνηα, νη 

ζπλεληεπμηαδόκελνη είραλ αλάινγε ζέζε ππνζηεξίδνληαο πσο πξόθεηηαη γηα κε 

απνδεθηέο πξαθηηθέο, κνινλόηη ηηο δηθαηνιόγεζαλ ελ κέξεη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

αθνξνύλ αθνύζηα επηηέιεζε ζην πξνπηπρηαθό επίπεδν ιόγσ άγλνηαο.  

ρεηηθά κε ηε κνλαδηθή απνδεθηή πξαθηηθή πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

εξσηεκαηνιόγην ελώ ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ έθξηλε πσο δελ εκπεξηέρεη θάπνην 

πξόβιεκα, πεξίπνπ ην 27% είρε αληίζεηε άπνςε, κε θάπνηνπο, ζπγρξόλσο, λα 

δειώλνπλ πσο δελ μέξνπλ (12,4%), θάηη πνπ δείρλεη πσο κάιινλ ππάξρεη ζύγρπζε ζε 

έλα ζεκαληηθό ηκήκα ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ην απνδεθηό θαη κε απνδεθηό ησλ 

ελεξγεηώλ.  

 Όπσο εηπώζεθε ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο γλώζεηο ησλ θνηηεηώλ, έηζη θη εδώ ε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία ζεηηθόηεξε εηθόλα αλαθνξηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ κπνξεί λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

απηναλαθνξώλ ή ζηε ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη γλώζε ησλ θνηηεηώλ γηα δεηήκαηα 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπο. 

Όπσο ππνζηήξημαλ, εμάιινπ, νη απόθνηηνη ηνπ ΜΠ ππήξρε ελαζρόιεζε κε 

δεηήκαηα δενληνινγίαο ζην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ ηνπο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζπλέβαιε 

ζηε δηακόξθσζε απηήο ηεο αληίιεςεο. Αμηνζεκείσηα είλαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο 

ζρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δε ζα εκπιέθνληαλ ζε ελέξγεηεο 

πιαγηαξηζκνύ. Υαξαθηεξηζηηθά, νξηζκέλνη απόθνηηνη ππνζηήξημαλ ηνλ απηνζεβαζκό 
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(Φ01, Φ02) θαη ηνλ ζεβαζκό πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα (Φ02) σο 

απνηξεπηηθνύο γηα ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο. Από ηελ 

άιιε, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο θάλεθε νη ζπκκεηέρνληεο είηε ζηελ 

πιεηνλόηεηά ηνπο είηε ζε κηθξόηεξν πνζνζηό λα θξίλνπλ πσο απνπζηάδεη ε 

ζνβαξόηεηα ηνπο πξνβιήκαηνο από ηηο πξαθηηθέο πηζαλώο επηθξαηεί ζε απηνύο 

ζύγρπζε ιόγσ ηεο θαθήο ελεκέξσζεο γηα ηε ζνβαξόηεηα απηώλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ σο 

πξνο ην Σκήκα, όπσο εηπώζεθε θαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο γλώζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο 

από ην ΠΣΝ ππεξείραλ ζηελ απνδηδόκελε από ηνπο ίδηνπο ζνβαξόηεηα ζε νξηζκέλεο 

κνξθέο πιαγηαξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο από ην ΠΣΓΔ (13-ΒΑΠ1, 

16-1, 18-2, 19-ΛΒ7, 20-ΒΑΠ2), ελώ νη ηειεπηαίνη κνλάρα ζε κία ελέξγεηα 

(7-ΛΒ3). Δθόζνλ ε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε εληαία θιίκαθα, νη δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα γηα ηηο γλώζεηο είλαη νη ίδηεο θαη γηα ηηο αληηιήςεηο. Χο εθ 

ηνύηνπ, απηέο ελδέρεηαη λα νθείινληαη ζηελ επαξθέζηεξε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ 

ηνπ ΠΣΝ γηα ηε ζνβαξόηεηα ησλ αθαδεκατθά αλέληηκσλ πξαθηηθώλ ή λα είλαη 

απόξξνηα ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ απηναλαθνξώλ.  

 πγρξόλσο, νη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθπιηθέο δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηηο γλώζεηο ησλ θνηηεηώλ ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αληηιήςεσλ. Έηζη, βξέζεθε πσο ηα θνξίηζηα έθξηλαλ κηα ζεηξά από ελέξγεηεο 

πιαγηαξηζκνύ σο πην ζνβαξέο ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα (9-Α4, 12-ΛΒ5, 13-ΒΑΠ1, 

19-ΛΒ7, 20-ΒΑΠ2, 21-Α6), κνινλόηη ζηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία δελ 

εληνπίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξέο (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995). Η 

εξκελεία πνπ ζα κπνξνύζε λα δνζεί γη’ απηέο είλαη ε ίδηα κε ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηηο 

γλώζεηο, δειαδή πσο νη γπλαίθεο θνηλσληθνπνηνύληαη ζην πιαίζην εθκάζεζεο ηνπ 

ξόινπ ηνπ θύινπ ηνπο έηζη ώζηε λα ηεξνύλ ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο έρνληαο έηζη σο 

ζπλέπεηα λα απνδίδνπλ κεγαιύηεξε ζνβαξόηεηα ζε θάζε ηη πνπ ηηο παξαβηάδεη 

(Gilligan, 1993, όπ.αλαθ. ζην Hu & Lei, 2014).  

 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ έηνπο ζπνπδώλ, δηαπηζηώζεθε πσο νη 

θνηηεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ ηείλνπλ λα απνδίδνπλ κεγαιύηεξε ζνβαξόηεηα ζε 

κηα ζεηξά αθαδεκατθά αλέληηκσλ πξαθηηθώλ (1-ΑΠ1, 2-Α1, 3-Α2, 4-ΛΒ1, 5-

ΛΒ2, 6-Α3, 13-ΒΑΠ1, 17-ΑΤ2, 20-ΒΑΠ2), θάηη πνπ απνηππώζεθε θαη 



 

156 

πξνγελέζηεξα (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Sims, 1995). Δλδερνκέλσο, ε 

κεγαιύηεξε εκπεηξία σο απνηέιεζκα ηνπ πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ ελαζρόιεζεο κε 

εξγαζίεο, παξαθνινύζεζεο ζρεηηθώλ καζεκάησλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κε πνιιά 

κέιε ΓΔΠ ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ  ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε απηήο ηεο 

εηθόλαο. Υαξαθηεξηζηηθά ν Sims (1995) ππνζηεξίδεη πσο ε κάζεζε γηα ηα δεηήκαηα 

δενληνινγίαο ζπληειείηαη ζην πιαίζην ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη ε αλεπαξθήο 

εθπαίδεπζε γηα ηε ζνβαξόηεηα ηέηνησλ ζεκάησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο πξαθηηθέο 

ησλ θνηηεηώλ. ην ίδην πιαίζην νη Franklyn-Stokes & Newstead (1995) ππνζηεξίδνπλ 

πσο νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θνηηεηέο έρνπλ δηακνξθώζεη ηζρπξόηεξε αίζζεζε ηνπ 

απνδεθηνύ θαη κε σο απόξξνηα ηεο σξηκόηεηαο θαη αλάπηπμεο. πλάκα, ηζρπξίδνληαη 

πσο νη κεγαιύηεξνη ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη από ηηο γεληθόηεξεο εκπεηξίεο δσήο ή 

νη ζηόρνη πνπ έζεζαλ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο λα δηαθέξνπλ από ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ 

κηθξόηεξσλ θαη σο εθ ηνύηνπ λα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά ηα δεηήκαηα 

εμαπάηεζεο. Δληνύηνηο, ζηελ παξνύζα κειέηε βξέζεθαλ νξηζκέλεο πξαθηηθέο γηα ηηο 

νπνίεο ηα κηθξόηεξα έηε θάλεθε λα ππεξηεξνύλ σο πξνο ηελ απνδηδόκελε 

ζνβαξόηεηα (20-ΒΑΠ2, 21-Α6), ελδερνκέλσο ιόγσ ηεο ζρεηηθά πξόζθαηεο 

επαθήο ηνπ κε ηέηνηα δεηήκαηα ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ Μεζνδνινγίαο ηεο 

Έξεπλαο.  

 πκπεξαζκαηηθά, ε παλνξακηθή ζεώξεζε ησλ επξεκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο θνηηεηώλ θαη απνθνίησλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πσο ηα ππνθείκελα 

θξίλνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ σο ζνβαξέο θαη κε απνδεθηέο. 

Δληνύηνηο, ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηώζεηο (βι. αληίζηνηρνπο Πίλαθεο ζηελ ελόηεηα κε 

ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο αληηιήςεηο) γηα ηηο νπνίεο θάπνηνη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε ελδερνκέλσο ιόγσ ζύγρπζεο ή ειιηπνύο 

ελεκέξσζεο. Παξάιιεια, δηαπηζηώζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ΠΣΝ, ηα θνξίηζηα 

θαη νη ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ ηείλνπλ λα θξίλνπλ ηηο πεξηγξαθόκελεο από ηα ζελάξηα 

ελέξγεηεο σο ζνβαξόηεξεο.  

 

Δηάδνζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

 

Αληηθείκελν δηεξεύλεζεο ηεο κειέηεο, παξάιιεια, απνηέιεζε ε εμέηαζε ηεο 

δηάδνζεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζηνπο θνηηεηέο αμηνπνηώληαο σο πεγέο πιεξνθόξεζεο 
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από ηε κία ηηο κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο ηνπ ΠΣΓΔ θαη, από ηελ άιιε, ηηο δειώζεηο 

ησλ απνθνίησλ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ζπλεληεύμεσλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ δηαηξηβώλ, απηέο ειέγρζεθαλ κε ην πξόγξακκα 

Turnitin ην νπνίν αληρλεύεη ηελ θεηκεληθή ζύκπησζε ησλ εξγαζηώλ κε δηάθνξεο 

δηαδηθηπαθέο πεγέο πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα θξηζεί ε ύπαξμε ή κε πεξηπηώζεσλ 

πιαγηαξηζκνύ 

(https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_G

uide). Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηώλ νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε πσο ν πιαγηαξηζκόο 

απαληάηαη ζε θάπνηεο από ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ θαη κάιηζηα κε πνηθίιεο 

εθθάλζεηο επηβεβαηώλνληαο ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία. Έηζη, εληνπίζηεθαλ ε 

απηνιεμεί αληηγξαθή (Moore, 2014; Vieyra et al., 2013) δίρσο παξαπνκπή (Pecorari, 

2003; Vieyra et al., 2013), εηζαγσγηθά (Ellery, 2008; Αβξακίδνπ, 2014) ή 

ηξνπνπνηεκέλε ηελ εζνρή, ν πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελώλ πεγώλ (Moore, 2014; 

Pecorari, 2003), ε αλεπαξθήο παξάθξαζε (Ellery, 2008; Gilmore et al., 2010; Moore, 

2014; Vieyra et al., 2013), ιάζε ζε ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο (Ellery, 2008; Moore, 

2014; Vieyra et al., 2013) θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Moore, 2014), ε παξνρή 

παξαπνκπώλ ζε πεγέο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία, όπσο, επίζεο, 

θαη ε αμηνπνίεζε πεγώλ πνπ απνπζίαδαλ από ηε βηβιηνγξαθία (Moore, 2014). 

πγρξόλσο, αληρλεύζεθαλ δηάθνξεο ππνπεξηπηώζεηο απηώλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ ν 

πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελνύο πεγήο κε παξαπνκπή ζε άιιε πεγή.  

 Παξάιιεια, από ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε νθηώ 

απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ δηαπηζηώζεθε από ηα ιεγόκελά ηνπο πσο γλώξηδαλ 

άηνκα ηα νπνία ελέπηπηαλ ζηνλ πιαγηαξηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο, 

θάηη πνπ επηβεβαηώλεη ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία (Dick et al., 2001; Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Scanlon & Neumann, 2002). Παξ’ όια απηά, 

αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο ζρεδόλ όινη νη απόθνηηνη αλέθεξαλ πσο γλώξηδαλ 

ηξίηνπο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο, ελώ κόλν ηξεηο νκνιόγεζαλ ηελ 

πξνζσπηθή εκπινθή ζε αλάινγεο ελέξγεηεο. Μάιηζηα, έλαο εμ απηώλ
11

, ζηελ εξγαζία 

ηνπ νπνίνπ αληρλεύζεθε πιαγηαξηζκόο, απάληεζε αξλεηηθά θαη ζηα δύν. 

                                                           
11

 ύκθσλα κε ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό νη ζπλεληεύμεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ κε ηνπο απνθνίηνπο ζηηο 

εξγαζίεο ησλ νπνίσλ αληρλεύζεθε πιαγηαξηζκόο. Δληνύηνηο, θάηη ηέηνην δελ θαηέζηε εθηθηό θαζώο 

εληνπίζηεθε κόλν έλαο εμ απηώλ. 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student/Student_QuickStart_Guide
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Δλδερνκέλσο, είλαη επθνιόηεξν γηα θάπνηνλ λα αλαθεξζεί ζηνπο άιινπο γηα ηέηνηα 

ζέκαηα παξά λα ππνζηεξίμεη ην ίδην γηα ηνλ εαπηό ηνπ. 

 Η ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δηάδνζε ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζηνλ 

θνηηεηηθό πιεζπζκό βξίζεη από αλάινγα επξήκαηα ηα νπνία αληιήζεθαλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζε ζελάξηα πεξί ηεο εκπινθήο ησλ ίδησλ (Akbulut, 

Şendağ, et al., 2008; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Dick et al., 2001; Eret & 

Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Harries & Rutter, 2005; Lim & See, 

2001; Lin & Wen, 2007; Marshall & Garry, 2006; Mazer & Hunt, 2012; Risquez et 

al., 2011; Scanlon & Neumann, 2002; Selwyn, 2008; Sheard & Dick, 2011; Stephens 

et al., 2007; Williams et al., 2012; Zafarghandi et al., 2012) ή ηξίησλ (Dick et al., 

2001; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Scanlon & Neumann, 2002) ζε ελέξγεηεο 

πιαγηαξηζκνύ, είηε ζε εξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηνπο ίδηνπο (Andrews et al., 

2007; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Bamford & Sergiou, 2005; Chuda et al., 

2012; Deckert, 1993; Honny et al., 2010; Leonard et al., 2014; McCabe, 1992; Oran et 

al., 2015; Perry, 2010; Pickard, 2006; Schrimsher et al., 2011; Szabo & Underwood, 

2004; Wan et al., 2011; Williams et al., 2012; Αβξακίδνπ, 2014) ή άιινπο (Honny et 

al., 2010; Lim & See, 2001; Oran et al., 2015; Perry, 2010; Pickard, 2006; Szabo & 

Underwood, 2004; Wan et al., 2011).  

 πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηώλεηαη πσο ν πιαγηαξηζκόο είλαη ππαξθηόο ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ κε δηάθνξεο κνξθέο. 

Αηηίεο πιαγηαξηζκνύ 

 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο κειέηεο δηεξεπλήζεθαλ, επίζεο, νη απόςεηο ησλ θνηηεηώλ 

αλαθνξηθά κε ηηο πηζαλέο αηηίεο πνπ ζα νδεγνύζαλ θάπνηνλ ζην λα εκπιαθεί ζε 

αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο. Γη’ απηό ην ζθνπό αμηνπνηήζεθαλ έλα εξσηεκαηνιόγην 

ζην νπνίν νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηνπ ΠΣΝ θιήζεθαλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε δηάθνξεο ελδερόκελεο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ, θαζώο, επίζεο, θαη 

ζπλεληεύμεηο κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ. 

ε γεληθέο γξακκέο, αξθεηέο από ηηο πξνηεηλόκελεο ζην εξσηεκαηνιόγην 

αηηίεο ππνδείρζεθαλ θαη από ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ δηακνξθώλνληαο 
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έηζη κηα θνηλή βάζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο 

εκπινθήο ζε πξαθηηθέο πιαγηαξηζκνύ.  

ην πιαίζην απηό, νη ζπκκεηέρνληεο ππέδεημαλ σο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ 

ιόγνπο νη νπνίνη αθνξνύλ ηελ ηθαλόηεηα ζηελ ζπγγξαθή επηβεβαηώλνληαο ηελ 

πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία, όπσο ε έιιεηςε ησλ δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο 

(Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin 

& Gray, 2007; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Erkaya, 2009; Riasati & Rahimi, 2013) 

θαη ε αδπλακία ρεηξηζκνύ ηεο μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο (Riasati & Rahimi, 2013; 

Wan et al., 2011). 

Παξάιιεια, πξνηάζεθαλ έλα ζύλνιν αηηίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πώο ν ίδηνο ν θνηηεηήο νξγαλώλεη θαη ρεηξίδεηαη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ζην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ θαη ησλ επηδηώμεώλ ηνπ από απηέο. Έηζη, 

ζύκθσλα κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ε έιιεηςε ρξόλνπ (Arce Espinoza 

& Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; 

Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 

1995; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & Dick, 2003; Szabo & Underwood, 2004; 

Wan et al., 2011; Αβξακίδνπ, 2014), θαζώο θαη ν κεγάινο θόξηνο εξγαζίαο από ηα 

ππόινηπα καζήκαηα  (Andrews, Smith, Henzi, & Demps, 2007; Arce Espinoza & 

Monge Nájera, 2014; Devlin & Gray, 2007; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; 

McCabe, 1992; Sheard & Dick, 2003) κπνξεί λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ ζε 

αληηδενληνινγηθέο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ην επηζπκεηό ηειηθό 

απνηέιεζκα. πγρξόλσο, ζύκθσλα κε ηνπο θνηηεηέο ε πίεζε πνπ δέρεηαη θάπνηνο 

ιόγσ ηεο δύζθνιεο θύζεο κηαο εξγαζίαο (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & 

Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Riasati & Rahimi, 2013; Szabo & Underwood, 

2004; Αβξακίδνπ, 2014), ν θόβνο απνηπρίαο ζε πεξίπησζε κε επηηπρνύο 

νινθιήξσζήο ηεο (Goh, 2013; Hu & Lei, 2014; McCabe, 1992; Szabo & Underwood, 

2004), θαη ε επηζπκία πςειήο βαζκνινγίαο ζην ζρεηηθό κάζεκα (Arce Espinoza & 

Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Goh, 2013; Hu & Lei, 2014) δύλαληαη λα ζπληειέζνπλ, 

επίζεο, ζηελ εκπινθή ηνπ ζε αθαδεκατθά αλέληηκεο ελέξγεηεο. πλάκα, ζε απηνύο 

ηνπο παξάγνληεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα αιιά θαη 

πξνγελέζηεξε έξεπλα, ε νηθνγελεηαθή πίεζε γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ ζπνπδώλ 

(Devlin & Gray, 2007; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & Dick, 
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2003) πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θάπνηνλ λα επηιέμεη ηελ αληηγξαθή ιόγσ ηεο επθνιίαο 

ζηελ πινπνίεζή ηεο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Arce Espinoza & Monge Nájera, 

2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Foltynek et al., 

2014; Riasati & Rahimi, 2013; Selwyn, 2008). 

 Δπηπιένλ, κηα νκάδα αηηίσλ πνπ ππνζηεξίρζεθαλ από ηνπο θνηηεηέο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ 

αλέληηκσλ πξαθηηθώλ από ηνλ ίδην. Έηζη, ζύκθσλα κε απηνύο ε κε αθηέξσζε ρξόλνπ 

από ην δηδάζθνληα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ (Arce Espinoza & Monge 

Nájera, 2014; Hu & Lei, 2014; Riasati & Rahimi, 2013; Αβξακίδνπ, 2014) κπνξεί λα 

νδεγήζεη θάπνηνλ λα εκπιαθεί ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο πηζηεύνληαο πσο ε ελέξγεηά ηνπ 

δε ζα εληνπηζηεί (Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005) θαη, 

ζπγρξόλσο, δελ ππάξρνπλ θπξώζεηο ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ (Andrews et al., 2007; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Αβξακίδνπ, 

2014) επηβεβαηώλνληαο παιαηόηεξα επξήκαηα. Παξάιιεια, ε αζάθεηα ζηελ 

θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξόπν ζπγγξαθήο (Arce Espinoza & Monge Nájera, 

2014; McCabe, 1992), θαη ε αδηαθνξία ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ πξσηνηππία ηεο 

εξγαζίαο (Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005) πξνηάζεθαλ σο 

θάπνηνη αθόκε ιόγνη ηνπ πιαγηαξηζκνύ  επηβεβαηώλνληαο ηε βηβιηνγξαθία.   

 Αθόκε, νη θνηηεηέο ππέδεημαλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθέο 

απόςεηο θαη ιόγνπο πνπ ζα σζνύζαλ θάπνηνλ πξνο ηνλ πιαγηαξηζκό ζπκθσλώληαο κε 

πξνγελέζηεξεο κειέηεο. Αλάκεζα ζε απηνύο απαληώληαη ε αδηαθνξία γηα ην κάζεκα 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ θάπνηα εξγαζία (Andrews et al., 

2007; Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; 

McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 2013), ε άπνςε πσο ε νηθεηνπνίεζε έξγνπ ηξίηνπ 

απνηειεί κία άλεπ ζεκαζίαο ελέξγεηα πνπ δε βιάπηεη θάπνηνλ ζε πεξίπησζε πνπ 

πξαγκαησζεί (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Foltynek et al., 2014; McCabe, 

1992), θαζώο θαη ε άπνςε πσο αξθεηνί ζπκθνηηεηέο ηνπο πξάηηνπλ αλάινγεο 

ελέξγεηεο (Andrews et al., 2007; Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Ashworth et 

al., 1997; Eret & Ok, 2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Selwyn, 2008).  

 Οη ζπκκεηέρνληεο, επηπξόζζεηα, πξόηεηλαλ επηπιένλ αηηίεο ζην πιαίζην 

αλνηρηήο εξώηεζεο ζην εξσηεκαηνιόγην, αιιά θαη ησλ ζπλεληεύμεσλ. Έηζη, νη 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο (π.ρ. εμ απνζηάζεσο ζπνπδέο) πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 
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πξόζβαζε ζε πιεξνθνξηαθό πιηθό, ε κε ζύλδεζε ηεο εξγαζίαο κε ηηο κειινληηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο, θ.α. απνηεινύλ θάπνηνπο από ηνπο εμσγελείο 

ιόγνπο πνπ ζα νδεγνύζαλ θάπνηνλ ζε αληηδενληνινγηθέο πξαθηηθέο. πγρξόλσο, 

άιιεο πξνηεηλόκελεο αηηίεο ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθνύο- εζσηεξηθνύο παξάγνληεο, 

όπσο ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, ε επηηπρήο εκπινθή ζηνλ πιαγηαξηζκό ζην παξειζόλ, 

ε αληηπάζεηα πξνο ηνλ θαζεγεηή, ε απνπζία δηάζεζεο γηα ελαζρόιεζε θαη αθηέξσζε 

ρξόλνπ ζηελ εξγαζία, ε ηεκπειηά, θ.α. Οξηζκέλεο ζρεηηθέο κε απηέο αηηίεο έρνπλ 

πξνηαζεί από παιαηόηεξεο έξεπλεο, όπσο ε άπνςε πσο ε πξνζσπηθή εξγαζία είλαη 

αλάμηα (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; 

Αβξακίδνπ, 2014). Σέινο, νη απόθνηηνη ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξόηεηλαλ σο επηπιένλ 

αηηίεο ηέηνησλ ελεξγεηώλ ηελ έιιεηςε σξηκόηεηαο, ηελ επηξξνή ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξηγύξνπ (νηθνγέλεηα, ζπκθνηηεηέο), θαζώο θαη ηελ άγλνηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο πνπ θαιείηαη ν θνηηεηήο λα εθπνλήζεη (Devlin & Gray, 2007; Riasati & 

Rahimi, 2013).  

 Αμηνζεκείσην θξίλεηαη ην γεγνλόο πσο νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηνπ ΠΣΝ 

ππέδεημαλ ηνπο ίδηνπο ιόγνπο ζηηο πξώηεο ζέζεηο γηα ηελ εκπινθή θάπνηνπ ζηνλ 

πιαγηαξηζκό (πίεζε ρξόλνπ, θόξηνο από ινηπά καζήκαηα, επθνιία αληηγξαθήο, 

δπζθνιία ζην ρεηξηζκό μέλσλ γισζζώλ) ππνδεηθλύνληαο πσο ζθέθηνληαη κε 

παξόκνην ηξόπν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο θαη 

αληηκεησπίδνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα ζην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ. 

Δλδηαθέξνλ, ηέινο, έρνπλ νη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

πξνηεηλόκελεο αηηίεο κεηαμύ ησλ Σκεκάησλ. πγθεθξηκέλα βξέζεθε πσο νη θνηηεηέο 

ηνπ ΠΣΓΔ ππεξείραλ ζε ζρέζε κε ηνπ ΠΣΝ σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ θόξηνπ 

εξγαζίαο, ηεο πεπνίζεζεο πσο αξθεηνί θνηηεηέο πξάηηνπλ αλάινγεο ελέξγεηεο, ηεο κε 

αθηέξσζεο ρξόλνπ από ηνλ θαζεγεηή γηα κειέηε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ κε εληνπηζκνύ 

ηεο ελέξγεηαο από ηνλ δηδάζθνληα σο αηηίεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Από ηελ άιιε, νη 

θνηηεηέο ηνπ ΠΣΝ ππεξείραλ ζε δύν άιιεο ελδερόκελεο αηηίεο, ηελ νηθνγελεηαθή 

πίεζε γηα επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ θαη ηεο πεπνίζεζεο πσο ε νηθεηνπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ηξίηνπ είλαη άλεπ ζεκαζίαο ελέξγεηα. Δλδερνκέλσο, νη δηαθνξέο απηέο 

απνηππώλνπλ ηα πξνζσπηθά βηώκαηα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αθαδεκατθέο εκπεηξίεο 

ησλ ζπνπδαζηώλ πνπ ηνπο νδεγνύλ ζην λα επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο σο 

ζπληειεζηηθνύο γηα ηελ εκπινθή ζηνλ πιαγηαξηζκό.  
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Περιοριςμού τησ ϋρευνασ 
 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνύο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη ην εξγαιείν πνπ 

αμηνπνηήζεθε. 

 Αλαθνξηθά κε ηε δεηγκαηνιεςία, όπσο εηπώζεθε ζηελ ελόηεηα ηεο 

Μεζνδνινγίαο, ε επηινγή ηεο κεζόδνπ ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ ζηνλ επξύηεξν πιεζπζκό ζηνλ 

νπνίν απεπζύλεηαη ε έξεπλα (Cohen et al., 2008∙ Ίζαξε & Πνπξθόο, 2015).  Η 

εζηίαζε ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηνπ ΠΣΝ- πνπ απνηειεί 

εξεπλεηηθό ζηόρν- επηηξέπεη ηελ αλαθνξά ησλ επξεκάησλ κόλν ζε άηνκα ηα νπνία 

έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο.  

 Δπίζεο, ζην πιαίζην απηό δελ θαηέζηε εθηθηή ε πξνζέγγηζε ησλ απνθνίησλ 

ζηηο κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο ησλ νπνίσλ αληρλεύζεθε πιαγηαξηζκόο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζνύλ ζπλεληεύμεηο κε απηνύο. Έηζη, νη ζπδεηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

άιινπο απνθνίηνπο νη νπνίνη επειέγεζαλ κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία.  

 πγρξόλσο, έλαο αθόκε πεξηνξηζκόο είλαη ν ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνύ ζρεδίνπ θαζώο ε εθαξκνγή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ 2015-16. Λακβάλνληαο ππόςε ηε δηεμαγσγή ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο ζην ρεηκεξηλό εμάκελν γίλεηαη θαηαλνεηό πσο δελ ππήξρε κεγάιν πεξηζώξην 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, θαζώο ζηόρνο ήηαλ ε νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο σο ηνλ Ινύλην ηνπ 2016. πγρξόλσο, δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη πηζαλή 

επηπιένλ δνθηκαζηηθή κέηξεζε γηα ηα εξγαιεία γηαηί θάηη ηέηνην ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά ηεο θύξηαο έξεπλαο ζην λέν αθαδεκατθό έηνο. 

 Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθό εξγαιείν, όπσο εηπώζεθε ζηελ ελόηεηα ηεο 

πδήηεζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ απηναλαθνξώλ ραξαθηεξίδεηαη από πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα. Αλάκεζα ζηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε ηάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ λα δίλνπλ θνηλσληθά επηζπκεηέο απαληήζεηο όηαλ πξόθεηηαη λα 

ηνπνζεηεζνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο (Lin & Wen, 2007; Scanlon & Neumann, 2002; 

Stephens et al., 2007). Αθόκε, κπνξεί λα κελ είλαη πξόζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα, λα κελ είλαη εηιηθξηλείο (Scanlon & Neumann, 2002), ή λα κε δίλνπλ έληηκεο 
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απαληήζεηο (Newstead, Franklyn-Stokes & Armstead, 1996 όπ.αλαθ. ζην Risquez et 

al., 2011). 

 Σέινο, πεξηνξηζκό ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ν ρακειόο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο (a) ν νπνίνο ππνινγίζηεθε γηα νξηζκέλεο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ θαη δηαπηζηώζεθε πσο είλαη θάησ ηνπ νξίνπ 0,5, θάηη κε απνδεθηό 

(Γαιάλεο, 2013∙ Οπδνύλε & Ναθάθεο, 2011). Η ύπαξμε πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ ζα 

επέηξεπε ηε δηεμαγσγή επηπιένλ πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηεζνύλ ή αθαηξεζνύλ ζελάξηα πνπ ζα βειηίσλαλ ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγόλησλ. 

 

  



 

164 

Συμπερϊςματα 
 

Βαζηθνί ζηόρνη ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

γλώζεσλ ησλ θνηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ πιαγηαξηζκό, θαζώο θαη ηεο δηάδνζήο ηνπ 

ζηνλ θνηηεηηθό πιεζπζκό θαη ησλ πηζαλώλ αηηίσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ 

ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο. 

 Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ησλ δύν Σκεκάησλ 

ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηνπ 

ΠΣΝ, από όπνπ αληιήζεθε ην δείγκα, ελώ, ζπγρξόλσο, ην δείγκα απνηέιεζαλ θαη 

απόθνηηνη ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΣΓΔ θαζώο θαη νη δηαηξηβέο 

ηνπο. 

 ην πιαίζην απηό, αμηνπνηήζεθε πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ θάιπςε όισλ ησλ δηαζηάζεώλ ηνπ. Έηζη, 

αλαπηύρζεθε εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο 

ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό, θαζώο θαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ απόςεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα ηηο αηηίεο ηέηνησλ πξαθηηθώλ. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθό αλίρλεπζεο πιαγηαξηζκνύ Turnitin πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ νη 

κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο ηνπ ΠΣΓΔ γηα αλεύξεζε αλάινγσλ πεξηπηώζεσλ. Σέινο, 

αμηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζπδήηεζε κε απνθνίηνπο ηνπ ΜΠ 

ηνπ ΠΣΓΔ γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πιαγηαξηζκό. 

 Από ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζρεδίνπ δηαπηζηώζεθε πσο ππάξρεη ηάζε 

ζηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο, ηνπ ΠΣΓΔ  θαη ηνπ 

ΠΣΝ, θαζώο θαη ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ ηνπ ΠΣΓΔ λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ σο ζνβαξέο θαη κε 

απνδεθηέο (Curtis & Popal, 2011; Foltynek et al., 2014; Leonard et al., 2014; 

Stephens et al., 2007; Sutton et al., 2012) θαη σο εθ ηνύηνπ λα γλσξίδνπλ πσο 

πξόθεηηαη γηα αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο (Chuda et al., 2012; Curtis & Popal, 2011; 

Gullifer & Tyson, 2014; Leonard et al., 2014; Maxwell et al., 2008; Zafarghandi et 

al., 2012) επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία.  

 ην πιαίζην απηό βξέζεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο γλώζεηο 

θαη αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ κε βάζε ην θύιν, ην έηνο ζπνπδώλ θαη ην Σκήκα. 
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Έηζη, ηα θνξίηζηα δηαπηζηώζεθε όηη ππεξέρνπλ σο πξνο ηελ απνδηδόκελε ζνβαξόηεηα 

θαη έηζη ηηο γλώζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα ζηνλ πιαγηαξηζκό 

δεπηεξνγελώλ πεγώλ (9-Α4), ζηελ αλάζεζε ζπγγξαθήο (12-ΛΒ5) ζηε 

ζπκπεξίιεςε πεγώλ ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρνληαη ελδνθεηκεληθέο 

παξαπνκπέο (13-ΒΑΠ1), ζηελ ππνβνιή εξγαζίαο ηξίηνπ (19-ΛΒ7), ζηελ 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαπνκπώλ (20-ΒΑΠ2) θαη ζηελ νηθεηνπνίεζε εηθόλσλ (21-

Α6). πγρξόλσο, δηαπηζηώζεθε πσο ηα ππνθείκελα ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ 

αληηιήθζεθαλ σο πην ζνβαξέο νξηζκέλεο από ηηο ελέξγεηεο ηνπ πιαγηαξηζκνύ θαη σο 

εθ ηνύηνπ γλώξηδαλ πεξηζζόηεξα επ’ απηνύ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο από 

ηα κηθξόηεξα έηε (1-ΑΠ1, 2-Α1, 3-Α2, 4-ΛΒ1, 5-ΛΒ2, 6-Α3, 13-ΒΑΠ1, 

17-ΑΤ2, 20-ΒΑΠ2). Δπίζεο, νη θνηηεηέο ηνπ ΠΣΝ ππεξείραλ σο πξνο ηελ 

απνδηδόκελε ζνβαξόηεηα θαη έηζη ηηο αληηιήςεηο θαη ηε γλώζε ηεο κε παξνρήο 

ελδνθεηκεληθώλ παξαπνκπώλ γηα πεγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (13-

ΒΑΠ1), ηεο ζπξξαθήο (16-1, 18-2), ηεο ππνβνιήο εξγαζίαο ηξίηνπ (19ΛΒ7) 

θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο παξαπνκπώλ (20-ΒΑΠ2). Αληηζέησο, νη θνηηεηέο ηνπ 

ΠΣΓΔ ππεξείραλ κόλν σο πξνο ηε ζπγγξαθή εξγαζίαο από ηξίην (7-ΛΒ3). 

Παξάιιεια, δηαπηζηώζεθε πσο ν πιαγηαξηζκόο είλαη ππαξθηόο ζηνλ 

θνηηεηηθό πιεζπζκό ζύκθσλα κε ηηο αθεγήζεηο ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

γηα ηνπο ίδηνπο (Akbulut, Şendağ, et al., 2008; Eret & Ok, 2014; Lin & Wen, 2007; 

Mazer & Hunt, 2012; Zafarghandi et al., 2012) ή ηξίηνπο (Dick et al., 2001; Franklyn-

Stokes & Newstead, 1995; Scanlon & Neumann, 2002) πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε 

ηέηνηεο πξαθηηθέο επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. πγρξόλσο, 

από ηελ αλάιπζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ ηνπ ΠΣΓΔ εληνπίζηεθαλ πνηθίιεο 

εθθάλζεηο ηνπ πιαγηαξηζκνύ (απηνιεμεί αληηγξαθή, αλεπαξθή παξάθξαζε, ιάζε ζε 

παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, πιαγηαξηζκόο δεπηεξνγελώλ πεγώλ) όπσο 

ππνζηήξημαλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Ellery, 2008; Moore, 2014; Pecorari, 2003; Vieyra 

et al., 2013). 

Αθόκε, βξέζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο κνηξάδνληαη κηα θνηλή 

βάζε αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο πνπ νδεγνύλ θάπνηνλ λα εκπιαθεί ζε 

πξαθηηθέο πιαγηαξηζκνύ. Υαξαθηεξηζηηθά, νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκθσλνύλ σο 

πξνο ηηο ηέζζεξηο πξώηεο αηηίεο νη νπνίεο είλαη ε πίεζε ρξόλνπ, ν θόξηνο εξγαζίαο 

από ηα καζήκαηα, ε επθνιία ζηελ εκπινθή ζε ελέξγεηεο πιαγηαξηζκνύ θαη ε 

δπζθνιία ζηνλ ρεηξηζκό ηεο μελόγισζζεο βηβιηνγξαθίαο. Σέινο, βξέζεθε πσο νη 
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θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ ηείλνπλ λα ππνδεηθλύνπλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό βαζκό πην 

πνιύ σο αηηίεο ηνλ θόξην εξγαζίαο, ηελ εκπινθή ηξίησλ, ηελ κε ελαζρόιεζε ησλ 

θαζεγεηώλ κε ηηο εξγαζίεο θαη ην κε εληνπηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ πιαγηαξηζκνύ, ελώ 

νη ζπκθνηηεηέο ηνπο ζην ΠΣΝ ηελ νηθνγελεηαθή πίεζε. 
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Προτϊςεισ 
 

Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη απνπζηάδεη ε εξεπλεηηθή ελαζρόιεζε κε ην ζέκα 

ηνπ πιαγηαξηζκνύ ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνύζαλ λα δηεμαρζνύλ κειινληηθά κηα ζεηξά 

εξεπλώλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ γλώζεηο 

θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηνλ πιαγηαξηζκό, θαζώο, επίζεο, ηε δηάδνζε 

ηέηνησλ πξαθηηθώλ, ηηο αηηίεο εκπινθήο ζε απηέο θαη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο.  

 ην πιαίζην απηό ζα κπνξνύζε λα ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί θάπνην 

πξόγξακκα παξέκβαζεο ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί ε επίδξαζή ηνπ ζηηο γλώζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ νύησο ώζηε, 

ζπγρξόλσο, ε επηηπρήο ηνπ έθβαζε λα απνηειέζεη έλαλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ 

πιαγηαξηζκνύ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε λα 

δνθηκαζηεί θάπνηα πξόηαζε πνπ πινπνηήζεθε κε επηηπρία ζην εμσηεξηθό. 

 Παξάιιεια, αμηνπνηώληαο ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε 

ηελ επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, ζα 

κπνξνύζαλ λα δηεμαρζνύλ επηπιένλ κειέηεο ζρεηηθά κε απηέο ή άιιεο κεηαβιεηέο, 

όπσο ε εκπεηξία εθπόλεζεο εξγαζηώλ. 

 Σέηνηνπ είδνπο εγρεηξήκαηα, όκσο, ζα κπνξνύζαλ λα επεθηαζνύλ θαη ζε 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο αιιά θαη ηα κέιε ΓΔΠ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα 

πιεξέζηεξε εηθόλα ηεο επηθξαηνύζαο θαηάζηαζεο ζην ειιεληθό Παλεπηζηήκην. 

 Η δηεξεύλεζε ησλ δεηεκάησλ αθαδεκατθήο δενληνινγίαο ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο. Χο εθ ηνύηνπ, είλαη απαξαίηεην λα 

ηεζνύλ νη ζσζηέο βάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ ηα εθόδηα γηα λα 

αζρνιεζνύλ εξεπλεηηθά κε ην πεδίν ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο.  
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Παραρτόματα 

Παρϊρτημα 1 
 

Πίνακας 24:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηην Ανηιγραθή. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Α1 

Αληηγξαθή ιέμεσλ ρσξίο 

παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπο Marshall & Garry (2006)* Α νκάδα: 96%, Β νκάδα: 89% 

Α2 

Αληηγξαθή ζύληνκσλ πξνηάζεσλ 
ρσξίο παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπο Marshall & Garry  

(2006)* Α νκάδα: 89%, Β νκάδα: 77% 

Α3 

Αληηγξαθή από ην δηαδίθηπν 

ρσξίο παξαπνκπή Hu & Lei (2014)*2 60% 

 

 

Leonard et al. (2014)*3 98,70% 

 

 Gullifer & Tyson (2014)* 99% 

 

 Harries & Rutter (2005)* 75% 

Α4 

 

 

Αληηγξαθή από γξαπηή πεγή Leonard et al. (2014)*3 99,40% 

Α5 

 
 

 

 
Αληηγξαθή από γξαπηή πεγή 

ρσξίο παξαπνκπή Leonard et al. (2014)*3 98,40% 

 

 Gullifer & Tyson (2014)* 99,00% 

Α6 

Αληηγξαθή εξγαζίαο ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα Harries & Rutter (2005)* 96,80% 

Α7 

Αληηγξαθή εξγαζίαο κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα Harries & Rutter (2005)* 71,20% 

Α8 

Αληηγξαθή εξγαζίαο θνηηεηή ελ 

γλώζεη ηνπ (other plagiarism) Zafarghandi et al. 

(2012)*4 75,20% 

 

 Curtis & Popal (2011)* 95,60% 

 

 

Maxwell et al. (2008)* Οκάδα Α: 89%, Οκάδα Β: 81% 

Α9 

Αληηγξαθή εξγαζίαο ελ αγλνία 

ηνπ ζπγγξαθέα (purloing) Zafarghandi et al. 

(2012)*4 95,70% 

 

 Curtis & Popal (2011)* 99,10% 

 

 
Maxwell et al. (2008)* Οκάδα Α: 99%, Οκάδα Β: 90% 

Α10 

Αληηγξαθή πεξηερνκέλνπ 

ηζηνζειίδαο κε αιιαγή ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ζπγγξαθέα  

Marshall & Garry 

(2006)* Οκάδα Α: 92%, Οκάδα Β: 67% 

Α11 

Απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο 
εηζαγσγηθά Gullifer & Tyson (2014)* 94% 

Α12 

Απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο 

παξαπνκπή (verbatim copying) Hu & Lei (2014)*2 60% 
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 Zafarghandi et al. 

(2012)*4 83,5.% 

 

 Curtis & Popal (2011)* 94,7.% 

 

 Maxwell et al. (2008)* Οκάδα Α: 95%, Οκάδα Β: 93% 

 

 Harries & Rutter (2005)* 61,1.% 

Α13 

Δύξεζε  ιύζεσλ εξγαζίαο, 

αληηγξαθή θαη ππνβνιή ηνπο Zhang at al. (2013)*4 70,40% 

 

 
Joy et al. (2011)*4 96,90% 

Α14 

Αλαδήηεζε πξσηνγελώλ πεγώλ 

πνπ ππάξρνπλ ζε δεπηεξνγελή θαη 

αληηγξαθή ηεο νξγάλσζήο ηνπο 

ρσξίο παξαπνκπή (plagiarism of 

the form of a source) 
Zafarghandi et al. 

(2012)*4 46,40% 

Α15 

Αληηγξαθή δνκήο ρσξίο 
παξαπνκπή ζηελ πεγή ηεο 

Marshall & Garry 
(2006)* Οκάδα Α: 50%, Οκάδα Β: 71% 

Α16 

Αληηγξαθή ηδεάο ρσξίο 

παξαπνκπή ζηελ πεγή ηεο 
Marshall & Garry 

(2006)* Οκάδα Α: 75%, Οκάδα Β: 73% 

Α17 

Λήςε ηδεώλ από ηειενπηηθό, 

ξαδηνθσληθό πξόγξακκα ρσξίο 

παξαπνκπή ζε απηό θαη 
παξνπζίαζή ηνπο σο 

πξνζσπηθώλ 
Gullifer & Tyson (2014)* 91% 

Α18 

Αληηγξαθή πξνγξάκκαηνο Ζ/Υ 

άιινπ  

Leonard et al. (2014)*3 98,90% 

Α19 

Αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε θαη 

ππνβνιή πεγαίνπ θώδηθα (source 
code) άιινπ  Zhang et al. (2013)*4 83,60% 

 

 
Chuda et al. (2012)* 94,00% 

 

 
Joy et al. (2011)*4 92,40% 

Α20 

Αληηγξαθή ζρνιίσλ επί 

πξνγξάκκαηνο 
Chuda et al. (2012)* 34% 

Α21 

Αληηγξαθή ζρεδίνπ ζπζηήκαηνο 

Chuda at al. (2012)* 57% 

Α22 

Αληηγξαθή δηεπαθήο κε 

πξόγξακκα (user interface of the 

program) Chuda et al. (2012)* 53% 

Α23 

Αληηγξαθή δεδνκέλσλ 

πξνγξάκκαηνο  
Chuda et al. (2012)* 11% 

Α24 

Αληηγξαθή ηεθκεξίσζεο 

πξνγξάκκαηνο 
Chuda et al. (2012)* 73% 

Α25 

Αληηγξαθή πεγαίνπ θώδηθα από 
βηβιίν ρσξίο παξαπνκπή ζε απηό Zhang et al. (2013)*4 54,10% 

 

 Joy et al.  (2011)*4 93,90% 
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Α26 

Οηθεηνπνίεζε εξεπλεηηθώλ 

δεδνκέλσλ 

Leonard et al. (2014)*3 99,40% 

Α27 

Οηθεηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ 

δεδνκέλσλ 

Leonard et al. (2014)*3 99,10% 

Α28 

Οηθεηνπνίεζε δεπηεξνγελώλ 
πεγώλ θαη ηνπ επηρεηξήκαηνο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ρσξίο παξαπνκπή 

ζηε δεκνζίεπζε ζηελ νπνία 
παξνπζηάζηεθαλ 

Marshall & Garry 

(2006)* Οκάδα Α: 28%, Οκάδα Β: 26% 

Α29 

Παξάζεζε ζπγγξαθέα ρσξίο 
παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζή ηνπ 

Leonard et al. (2014)*3 98,90% 

Α30 

Αλαθνξά ζε πεγέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δεπηεξνγελή πεγή 

ρσξίο λα κειεηεζνύλ νη πξώηεο ή 
λα παξαπεκθζεί ε ηειεπηαία 

(plagiarism of secondary 

sources) 

Zafarghandi et al. 

(2012)*4 43,50% 

  

Marshall & Garry 

(2006)* 
Οκάδα Α: 26%, Οκάδα Β: 27% 

Α31 

Γαλεηζκόο πξνηάζεσλ ρσξίο 
παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπο γηα 

εξγαζία ε νπνία ζε κεγάιν βαζκό 

είλαη πξνζσπηθό έξγν 

Wan et al. (2011) 

Αβεβαηόηεηα 

Α32 

Φξήζε κεηάθξαζεο θεηκέλνπ ζε 

εξγαζία 
Wan et al. (2011) 

Αβεβαηόηεηα 

Α33 

Απηνιεμεί αληηγξαθή παξαγξάθνπ 

ή κεγαιύηεξνπ ηκήκαηνο θεηκέλνπ 
Hayes & Introna (2005)*5 

40%, 30%, 7%, 25%: κε εμαπάηεζε/ 

αζήκαληε εμαπάηεζε 

A34 

 

 
 

 

Απηνιεμεί  
αληηγξαθή πξνηάζεσλ 

 

 

 
 

Hayes & Introna (2005)*5 
100%, 60%, 36%, 38%: κε εμαπάηεζε/ 

αζήκαληε εμαπάηεζε 

* Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό κόλν όζσλ απάληεζαλ θαηαθαηηθά πσο πξόθεηηαη γηα πιαγηαξηζκό. 

*2 Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ πσο ην εθάζηνηε ζελάξην είλαη ζίγνπξα ή πηζαλώο 

πιαγηαξηζκόο. 

*3 Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά όζσλ επέιεμαλ όιεο ηηο επηινγέο ηηο θιίκαθαο εθηόο ηνπ κε πιαγηαξηζκνύ. 

*4 Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο αζξνίζηεθαλ όζνη ζεώξεζαλ κε βεβαηόηεηα ή ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο πιαγηαξηζκό. 

*5 Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηεζζάξσλ Δζληθώλ Οκάδσλ. 

 

Πίνακας 25:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηην Λήυη Βοήθειας. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Β1 Αγνξά θαη ππνβνιή εξγαζίαο  Zhang et al. (2013)* 33,40% 
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Joy et al. (2011)* 85,60% 

  
Marshall & Garry (2006)*2 

Οκάδα Α: 94%, Οκάδα Β: 

83% 

Β2 
Αλάζεζε κεξηθήο/νιηθήο ζπγγξαθήο 
εξγαζίαο ζε θάπνηνλ (ghost writing) 

Zafarghandi et al. (2012)* 87,20% 

  
Curtis & Popal (2011)*2 97,20% 

Β3 Υπνβνιή εξγαζίαο άιινπ θνηηεηή Leonard et al. (2014)*3 99,20% 

Β4 
Λήςε έξγνπ από κεγαιύηεξν έηνο γηα 
νινθιήξσζε εξγαζίαο 

Harries & Rutter (2005)*2 47,70% 

Β5 
Παξάδνζε έξγνπ ζε κηθξόηεξν έηνο 
γηα νινθιήξσζε εξγαζίαο 

Harries & Rutter (2005)*2 42,20% 

Β6 

Γεκνζίεπζε εξώηεζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ ζε forum θαη 
αληηγξαθή ηεο ιύζεο  

 Zhang et al. (2013)* 57,80% 

Β7 
Υπνβνιή εξγαζίαο άιινπ κε κηθξέο 

αιιαγέο ρσξίο παξαπνκπή 
Gullifer & Tyson (2014)*2 97% 

Β8 Μεξηθή/νιηθή ρξήζε εξγαζίαο άιινπ Gullifer & Tyson (2014)*2 93,00% 

Β9 

Σπλεξγαζία κε ζπκθνηηεηή γηα 

νινθιήξσζε αηνκηθήο εξγαζίαο (κε 

email) 

Leonard et al. (2014)*3 94,60% 

Β10 
Σπλεξγαζία κε ζπκθνηηεηή γηα 
νινθιήξσζε αηνκηθήο εξγαζίαο (εθ 

ηνπ ζύλεγγπο) 

Leonard et al. (2014)*3 95,30% 
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Β11 

Σπλεξγαζία δύν αηόκσλ ζε αηνκηθή 

εξγαζία θαη ππνβνιή ίδησλ 
απαληήζεσλ (inaproppriate 

collaboration) 

 Zhang et al. (2013)* 22,70% 

  
Joy et al. (2011)* 62,40% 

Β12 

Γύν άηνκα δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ 
πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εξγαζία 

αληαιιάζνπλ ηκήκαηά ηεο 

(inappropriate collaboration) 

 Zhang et al. (2013)* 36,40% 

  
Joy et al. (2011)* 61,60% 

Β13 
Φξήζε ησλ ζεκεηώζεσλ θάπνηνπ γηα 

εξγαζία*4 
Gullifer & Tyson (2014)*2 38% 

Β14 

Σπγθαηάζεζε γηα ηελ πξόζβαζε 

ζπκθνηηεηή ζε εξγαζία κε ην ίδην 
ζέκα θαζώο έρεη λα ππνβάιεη κία 

αλάινγε *4 

Gullifer & Tyson (2014)*2 46% 

Β15 Σπγγξαθή εξγαζίαο κε άιινλ*4 Gullifer & Tyson (2014)*2 41% 

Β16 
Λήςε απαγνξεπκέλεο βνήζεηαο ζε 

εξγαζία 
Hayes & Introna (2005)*5 

70%, 50%, 50%, 38%: κε 
εμαπάηεζε/ αζήκαληε 

εμαπάηεζε 

Β17 
πγγξαθή ή παξνρή εξγαζίαο ζε 
θάπνηνλ 

Hayes & Introna (2005)*5 

80%, 40%, 29%, 13%: κε 

εμαπάηεζε/ αζήκαληε 

εμαπάηεζε 

* ηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο αζξνίζηεθαλ όζνη ζεώξεζαλ κε βεβαηόηεηα ή ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο πιαγηαξηζκό. 

*2 ηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό κόλν όζσλ απάληεζαλ θαηαθαηηθά πσο πξόθεηηαη γηα πιαγηαξηζκό. 

*3 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά όζσλ επέιεμαλ όιεο ηηο επηινγέο ηηο θιίκαθαο εθηόο ηνπ κε 

πιαγηαξηζκνύ. 

*4 ύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα πξόθεηηαη γηα ελέξγεηα πνπ δε ζεσξείηαη πιαγηαξηζκόο αιιά ζπλέξγεηα (collusion). 

*5 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηεζζάξσλ Δζληθώλ Οκάδσλ. 
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Πίνακας 26:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηην Ανεπαρκή Παράθραζη. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

ΑΠ1 
Αιιαγή ιέμεσλ θεηκέλνπ θαη παξνπζίαζή 

ηνπ σο πξνζσπηθό έξγν 
Marshall & Garry (2006)* Οκάδα Α: 72%, Οκάδα Β: 43% 

ΑΠ2 
Παξάθξαζε ηδέαο  ρσξίο παξαπνκπή 
ζηελ πεγή ηεο 

Hu & Lei (2014)*2 25% 

ΑΠ3 
Παξάθξαζε ρσξίο παξαπνκπή ζηελ 

πεγή (illicit paraphrasing) 

Zafarghandi et al. 

(2012)*3 
63,10% 

  
Curtis & Popal (2011)* 78,10% 

  
Maxwell et al. (2008)* Οκάδα Α: 67%, Οκάδα Β: 64% 

ΑΠ4 
Πξόζζεζε/αθαίξεζε/ αιιαγή ιέμεσλ 
απνζπάζκαηνο ην νπνίν παξαπέκπεηαη 

ζηελ πεγή ηνπ 

Leonard et al. (2014)*4 95,30% 

ΑΠ5 

Αληηγξαθή θεηκέλνπ κε αληηθαηάζηαζε 

θάπνησλ ιέμεσλ (π.ρ. κε ζπλώλπκα) θαη 
ζεώξεζή ηνπ σο παξαθξαζκέλνπ 

(paraphrasing plagiarism) 

Zafarghandi et al. 
(2012)*3 

74,10% 

ΑΠ6 

Απηνιεμεί αληηγξαθή πιηθνύ κε 

παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ θαη 

παξνπζίαζή ηνπ σο παξαθξαζκέλν 
(sham paraphrasing) 

Zafarghandi et al. 

(2012)*3 
45,90% 

  
Curtis & Popal (2011)* 58,80% 

  
Maxwell et al. (2008)* Οκάδα Α: 28%, Οκάδα Β: 31% 

* Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό κόλν όζσλ απάληεζαλ θαηαθαηηθά πσο πξόθεηηαη γηα πιαγηαξηζκό. 

*2 Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ πσο ην εθάζηνηε ζελάξην είλαη ζίγνπξα ή πηζαλώο 

πιαγηαξηζκόο. 

*3 Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο αζξνίζηεθαλ όζνη ζεώξεζαλ κε βεβαηόηεηα ή ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο πιαγηαξηζκό, 

*4 Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά όζσλ επέιεμαλ όιεο ηηο επηινγέο ηηο θιίκαθαο εθηόο ηνπ κε 

πιαγηαξηζκνύ. 

 

  

Πίνακας 27:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηον Ασηοπλαγιαριζμό. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 
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ΑΠ1 

Δπαλππνβνιή ηεο 

εξγαζίαο ελόο 

καζήκαηνο ζε άιιν 
κάζεκα (recycling) Leonard et al. (2014)* 85,60% 

  
Zafarghandi et al. (2012)*2 25,40% 

  
Curtis & Popal (2011)*3 28,10% 

  
Maxwell et al.  (2008)*3 Οκάδα Α: 8%, Οκάδα Β:22% 

  
Marshall & Garry (2006)*3 Οκάδα Α: 70%, Οκάδα Β: 68%*4 

ΑΠ2 

Αληηγξαθή θώδηθα 
από πξνεγνύκελε 

εξγαζία ρσξίο 

παξαπνκπή ζε απηή  Zhang et al. (2013)*2 13,20% 

    Joy et al.  (2011)*2 6,80% 

 

* Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά όζσλ επέιεμαλ όιεο ηηο επηινγέο ηηο θιίκαθαο εθηόο ηνπ κε πιαγηαξηζκνύ. 

*2 Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο αζξνίζηεθαλ όζνη ζεώξεζαλ κε βεβαηόηεηα ή ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο πιαγηαξηζκό. 

*3 Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό κόλν όζσλ απάληεζαλ θαηαθαηηθά πσο πξόθεηηαη γηα πιαγηαξηζκό. 

*4 Δλέξγεηα πνπ δε ζεσξείηαη πιαγηαξηζκόο ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα. 

 

Πίνακας 28:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηην Σσρραθή. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

1 

Αληηγξαθή από δηάθνξεο 

πεγέο γηα ζύλζεζε 

παξαγξάθνπ 

Leonard et al. (2014)* 

98,30% 

2 

Σύλζεζε πιεξνθνξηώλ από 
πεγέο ρσξίο παξαπνκπή ζε 

απηέο 

Hu & Lei (2014)*2 

25% 

3 

πλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ 

πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

λέαο 

Wan et al. (2011)                                      

αβεβαηόηεηα 

* Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά όζσλ επέιεμαλ όιεο ηηο επηινγέο ηηο θιίκαθαο εθηόο ηνπ κε 

πιαγηαξηζκνύ. 
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*2 Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ πσο ην εθάζηνηε ζελάξην είλαη ζίγνπξα ή 

πηζαλώο πιαγηαξηζκόο. 

 

 

Πίνακας 29:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηα Λάθη ζε Παραπομπές και 

Βιβλιογραθικές Αναθορές. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

ΒΑΠ1 

Καηαρώξεζε αλαθνξώλ ζηε βηβιηνγξαθία 
πνπ δελ έρνπλ κειεηεζεί 

Hu & Lei (2014)* 16% 

ΒΑΠ2 

Δλδνθεηκεληθή παξαπνκπή ρσξίο 
ζπκπεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο πεγήο ζηε 

βηβιηνγξαθία 

Hu & Lei (2014)* 16% 

ΒΑΠ3 

Παξαπνκπή ζε πεγέο πνπ δελ έρνπλ 
κειεηεζεί*4 

Gullifer & Tyson 
(2014)*2 

33% 

ΒΑΠ4 

Παξάιεηςε βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο*4 
Gullifer & Tyson 
(2014)*2 

68% 

ΒΑΠ5 

Λαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή 
ελόο απνζπάζκαηνο*4 

Gullifer & Tyson 
(2014)*2 

70% 

ΒΑΠ6 

Φξήζε πεγαίνπ θώδηθα από βηβιίν κε 

ιαλζαζκέλε παξαπνκπή ζε απηό 
 Zhang et al.(2013)*3 30,20% 

 
 

Joy et al. (2011)*3 31,30% 

*Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό όζσλ ππνζηήξημαλ πσο ην εθάζηνηε ζελάξην είλαη ζίγνπξα ή 

πηζαλώο πιαγηαξηζκόο. 

*2 Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό κόλν όζσλ απάληεζαλ θαηαθαηηθά πσο πξόθεηηαη γηα 
πιαγηαξηζκό. 

*3 Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο αζξνίζηεθαλ όζνη ζεώξεζαλ κε βεβαηόηεηα ή ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο 
πιαγηαξηζκό. 

*4 Δλέξγεηεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ιαλζαζκέλα πιαγηαξηζκόο αιιά δελ είλαη.  

  

 

Πίνακας 30:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηην Δπινόηζη. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Δ1 
Σύλζεζε ςεπδώλ βηβιηνγξαθηθώλ 

αλαθνξώλ* 

Gullifer & Tyson (2014)*2 

65% 

*Δλέξγεηεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ιαλζαζκέλα πιαγηαξηζκόο αιιά δελ είλαη.   

*2 Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό κόλν όζσλ απάληεζαλ θαηαθαηηθά πσο πξόθεηηαη γηα 
πιαγηαξηζκό. 
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Πίνακας 31:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις γνώζεις ηφν θοιηηηών για ηη μεηαηροπή ζε άλλη γλώζζα 

προγραμμαηιζμού. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Μ1 

Μεηαηξνπή πεγαίνπ θώδηθα 
ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ππάξρεη ζε 

βηβιίν ζε άιιε γιώζζα 
πξνγξακκαηηζκνύ ρσξίο παξαπνκπή 

ζηελ πεγή ηνπ 

Zhang et al. (2013)* 

                     

32,10% 

  
Joy et al. (2011)* 

48,60% 
* Σηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο αζξνίζηεθαλ όζνη ζεώξεζαλ κε βεβαηόηεηα ή ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο σο πιαγηαξηζκό. 

 

Παρϊρτημα 2 
 

Πίνακας 32:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ανηιλήυεις ηφν θοιηηηών για ηην Ανηιγραθή. 

Κσδηθό

ο 
Σελάξηα Έξεπλεο 

Απνηειέζκαηα 

Α1 
Αληηγξαθή (ηκήκαηνο) εξγαζίαο ελ 
γλώζεη ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο  (other 

plagiarism) 

Curtis & Popal (2011) 

Μ.Ο.= 2,84 

  
Franklyn et al. (1995) 

Μ.Ο.= 3,5 

  
Lim & See (2001) 

Μ.Ο.= 2,86 

  
Maxwell et al. (2008) 

Δζληθή νκάδα Α/ Μ.Ο.= 2,6, 

Δζληθή νκάδα Β/ Μ.Ο.= 2,5 

  
Zafarghandi et al.  (2012) 

Α. 54,4%, Β. 20,8%, Γ. 

13,8%, Γ. 8,9%, Δ. 2,1% 

Α2 
Αληηγξαθή (ηκήκαηνο) εξγαζίαο ελ 

αγλνία ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο  (purloing) 
Curtis & Popal (2011) 

Μ.Ο.= 2,94 

  
Franklyn et al. (1995)* 

Μ.Ο.= 5,42 

  
Lim & See (2001) 

 Μ.Ο.= 2,86 

  
Maxwell et al. (2008) 

Δζληθή νκάδα Α/ Μ.Ο.= 2,9, 
Δζληθή νκάδα Β/ Μ.Ο.= 2,8 

  
Sutton et al. (2012) 

Μ.Ο.= 4,25 (Σ.Α.= 0,874) 

  
Zafarghandi et al. (2012) Α. 89,9%, Β. 3,1%, Γ. 5,2%, 

Γ. 1,8%, Δ. 0% 

Α3 
Αληηγξαθή εξγαζίαο κε ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ δεκηνπξγνύ 
Franklyn et al. (1995)* 

Μ.Ο.= 3,44 
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Lim & See (2001) 

Μ.Ο.= 1,86 

  
Rackovsky & Levy (2007) 

Μ.Ο.= 5,08 

Α4 Αληηγξαθή Leonard et al. (2014) 
Α. 0,6%, Β. 0,2%, Γ. 3,9%, 
Γ. 95,3% 

Α5 Αληηγξαθή εξγαζίαο Rackovsky & Levy (2007) Μ.Ο.= 5,57 

Α6 Αληηγξαθή εξγαζίαο ή project Rackovsky & Levy (2007) Μ.Ο.= 7,84 

Α7 
Αληηγξαθή πιηθνύ (π.ρ. πξνηάζεσλ) από 

βηβιίν ή άιιε δεκνζίεπζε ρσξίο 
αλαγλώξηζε ηεο πεγήο 

Franklyn et al.  (1995)* 

Μ.Ο.= 3,45 

  
Lim & See (2001) 

Μ.Ο.= 2 

  
Williams et al.  (2012) 

Μ.Ο.= 3,71 

  
Kidwell & Laurel (2003) 

κε ζνβαξή εμαπάηεζε 

  
Stephens et al. (2007) 

 Μ.Ο.= 2,83 (Σ.Α.=0,92) 

Α8 
Αληηγξαθή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γηα 

κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ρσξίο παξαπνκπή 
ζηελ πξώηε 

Sutton et al. (2012) 

Μ.Ο.= 4,54 (Σ.Α.= 0,944) 

Α9 
Αληηγξαθή από δηαδηθηπαθή πεγή ρσξίο 

παξαπνκπή 
Rackovsky & Levy (2007) 

Μ.Ο.= 5,88 

  
Williams et al. (2012) Μ.Ο.= 3,62 

  
Yeo (2007) Α. 4%, Β. 31%, Γ. 55% 

  
Stephens et al. (2007) Μ.Ο.= 2,85 (Σ.Α.=0,92) 

Α10 
Αληηγξαθή από δηαδηθηπαθή πεγή κε 
παξαπνκπή 

Rackovsky & Levy (2007) 
Μ.Ο.= 2,51 

Α11 
Απηνπξνζώπσο (in person) ή εθ ηνπ 
ζύλεγγπο (by hand) αληηγξαθή εξγαζίαο 

θνηηεηή 

Stephens et al. (2007) 

Μ.Ο.= 2,66 (Σ.Α.=0,89) 

Α12 
Αληηγξαθή εξγαζίαο θνηηεηή κε ςεθηαθά 

κέζα (email) 
Stephens et al. (2007) 

Μ.Ο.= 2,69 (Σ.Α.=0,9) 

Α13 
Αλαπαξαγσγή ηδέαο ελ αγλνία ηεο 

ύπαξμεο ζρεηηθώλ πεγώλ  
Sutton et al. (2012) 

Μ.Ο.= 1,69 (Σ.Α.= 0,978) 

Α14 Αληηγξαθή  πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηή  Williams et al. (2012) Μ.Ο.= 3,73 

  
Leonard et al.  (2014) 

Α. 1,1%, Β. 1,9%, Γ. 13,1%, 
Γ. 83,9% 

Α15 Αληηγξαθή εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ Leonard et al. (2014) 
Α. 0,6%, Β. 0,3%, Γ. 5,5%, 
Γ. 93,5% 

Α16 Αληηγξαθή εξγαζηεξηαθώλ δεδνκέλσλ  Leonard et al. (2014) 
Α. 0,9%, Β. 2,5, Γ. 20%, Γ. 

76,5% 

Α17 
Φξήζε γξαθεκάησλ θνηηεηή από 

ζπκθνηηεηέο ζην πιαίζην εξγαζίαο ρσξίο 

αλαγλώξηζε ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπο 

Yeo (2007) 

Α. 47%, Β. 14%, Γ. 2% 
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Α18 

Αλαθνξά ζε πεγέο πνπ παξαηίζεληαη ζε 

δεπηεξνγελή πεγή ρσξίο λα αλαδεηεζνύλ 
νη πξώηεο ή λα αλαθεξζεί ε δεπηεξνγελήο 

πεγή (plagiarism of secondary sources) 

Zafarghandi et al. (2012) 

Α. 16,3%, Β. 22,6%, Γ. 

36,7%, Γ. 15,3%, Δ. 9,2% 

  
Sutton et al. (2012) 

 Μ.Ο.= 2,64 (Σ.Α.= 1, 066) 

Α19 

Καηαρώξηζε κε δηαβαζκέλσλ, κε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ή αλύπαξθησλ πεγώλ 

θαη βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ πνπ 
θάπνηνο δελ αλαθέξζεθε ζε απηέο. 

Lim & See (2001) 

Μ.Ο.= 2,02 

Α20 

Αληηγξαθή ηεο δνκήο/νξγάλσζεο 

πξσηνγελώλ πεγώλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

δεπηεξνγελή ρσξίο αλαθνξά ζε απηή 
(plagiarism of the form of a source) 

Zafarghandi et al. (2012) 
Α. 22%, Β. 20,2%, Γ. 31,2%, 
Γ. 15,6%, Δ. 11% 

Α21 
Απηνιεμεί αληηγξαθή πιηθνύ από  γξαπηή 

πεγή  
Williams et al.  (2012) 

Μ.Ο.= 4,19 

Α22 Απηνιεμεί αληηγξαθή πξνηάζεσλ Hayes & Introna (2005)*2 
Α. 100%, 60%, 64%, 63%, 

Β. 0%, 40%, 36%, 38% 

Α23 Απηνιεμεί αληηγξαθή παξαγξάθνπ Hayes & Introna (2005)*2 Α. 40%, 30%, 7%, 25%, Β. 

60%, 70%, 93%, 75% 

Α24 
Απηνιεμεί αληηγξαθή από θείκελν ρσξίο 

ελδνθεηκεληθή αλαγλώξηζε πεγήο 
(verbatim copying) 

Curtis & Popal (2011) 

Μ.Ο.= 2,78 

  
Maxwell et al. (2008) Δζληθή Οκάδα Α/ Μ.Ο.= 2,6, 

Δζληθή Οκάδα Β/ Μ.Ο.= 2,5 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

Α. 66,7%, Β. 15%, Γ. 10,4%, 

Γ. 4%, Δ. 4% 

Α25 Απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο εηζαγσγηθά  Foltyneck et al. (2014) 
Α. 2%, Β. 4%, Γ. 22%, Γ. 

72% 

  
Foltynek & Cech (2012)*3 

Α. 4,5%, 1%, 3%, 8,8%, 

0,7%, 3%,  Β. 20,5%, 3%, 
7,9%, 11,5%, 2,6%, 12,1%, 

Γ. 14,8%, 21,9%, 28,7%, 

38,9%, 27,9%, 21,2%, Γ. 
60,2%, 74,1%, 60,4%, 

40,7%, 68,8%, 63,6% 

Α26 
Απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο εηζαγσγηθά, 

κε ζσζηέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

αιιά όρη ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο 

Foltyneck et al. (2014) 
Α. 6%, Β. 25%, Γ. 55%, Γ. 

14% 

Α27 
Απηνιεμεί αληηγξαθή ρσξίο εηζαγσγηθά, 

κε ζσζηέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 
ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο 

Foltyneck et al. (2014) 
 Α. 38%, Β. 34%, Γ. 32%, Γ. 

6% 

Α28 
Απηνιεμεί αληηγξαθή ηκήκαηνο 

πεξηνδηθνύ ρσξίο ζπκπεξίιεςε ηεο πεγήο 

ζηε βηβιηνγξαθία 

Sutton et al. (2012) 

Μ.Ο.= 4,34 (Σ.Α.=0,934) 

Α29 Παξάζεζε ζπγγξαθέα ρσξίο παξαπνκπή Leonard et al. (2014) 
Α. 1,1%, Β. 3,1%, Γ. 23,3%, 

Γ. 72,4% 

Α30 
Πιαγηαξηζκνύο κεγάινπ όγθνπ 
πιεξνθνξηώλ 

Kidwell & Laurel (2003) ζνβαξή εμαπάηεζε 

* Σηελ παξνύζα έξεπλα παξνπζηάδεηαη εληαίνο Μέζνο Όξνο γηα θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο. 
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*2 Τα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνύλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο. 

*3 Τα πνζνζηά αθνξνύλ ηε Βνπιγαξία, Τζερία, Κύπξν, Ληζνπαλία, Πνισλία θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην αληίζηνηρα. 

 

 

Πίνακας 33:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ανηιλήυεις ηφν θοιηηηών για ηην Λήυη Βοήθειας. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Β1 
Σπγγξαθή εξγαζίαο γηα θάπνηνλ 

(ghost writing) 
Curtis & Popal (2011) Μ.Ο.= 2,86 

  

Franklyn-Stokes & Newstead 

(1995)* 
Μ.Ο.= 4,32 

  
Lim & See (2001) Μ.0.= 2,48 

  
Maxwell et al. (2008) 

Μ.Ο./ Απζηξαινί: 2,6, 

Μ.Ο./ Αζηάηεο 2,4 

  
Sims (1995) Μ.Ο.= 3,92 

  
Sutton et al. (2012) Μ.Ο.= 4,45 (Σ.Α.= 0,904) 

  
Williams et al. (2012) Μ.Ο.= 4,26 

  
Kidwell & Laurel (2003) ζνβαξή εμαπάηεζε 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

Α. 68,2%, Β. 14,7%, Γ. 

8,9%, Γ. 5,2%, Δ. 3,1% 

 

Curtis & Popal (2011): 1- θαζόινπ ζνβαξή, 2- κεηξίσο ζνβαξή, 3- πνιύ ζνβαξή.  

Foltynek & Cech (2012): Α. Σίγνπξα όρη πιαγηαξηζκόο, Β. Αβέβαηνο/ε, Γ. Πιαγηαξηζκόο, Γ. Σνβαξόο πιαγηαξηζκόο. 
 

Foltyneck et al. (2014): Α. Με πιαγηαξηζκόο, Β. Αβέβαηνο/ε, Γ. Πιαγηαξηζκόο, Γ. Σνβαξόο πιαγηαξηζκόο. 
 

Franklyn-Stokes & Newstead (1995):  1-θαζόινπ ζνβαξή, 6- πνιύ ζνβαξή. 
 

Hayes & Introna (2005): Α. Με εμαπάηεζε/Αζήκαληε εμαπάηεζε, Β. Μεηξίσο/ Πνιύ ζνβαξή εμαπάηεζε. 
 

Leonard et al. (2014): Α.Με πιαγηαξηζκόο, Β. Αζήκαληε ελέξγεηα, Γ. Μεηξίσο ζνβαξή ελέξγεηα, Γ. Σνβαξή ελέξγεηα. 

Lim & See (2001): 0- όρη εμαπάηεζε, 5-  πνιύ ζνβαξή. 
 

Maxwell et al. (2008): 1- θαζόινπ ζνβαξή,3- πνιύ ζνβαξή. 
 

Rackovsky & Levy (2007): 1- θαζόινπ αλέληηκε, 10- εμαηξεηηθά αλέληηκε. 
 

Stephens et al. (2007): 1- κε εμαπάηεζε, 2- αζήκαληε, 3- κεηξίσο ζνβαξή, 4- ζνβαξή εμαπάηεζε. 
 

Sutton et al. (2012): 1- κε πιαγηαξηζκόο, 2- κε ζνβαξή ελέξγεηα, 3- αζήκαλην παξάπησκα, 4- ζνβαξή ελέξγεηα, 5- 

πνιύ ζνβαξή ελέξγεηα.  

Williams et al. (2012):  1- θαζόινπ , 2-ζε θάπνην βαζκό, 3- κεηξίσο, 4- ζε κεγάιν βαζκό, 5-εμαηξεηηθά ζνβαξή 
εμαπάηεζε.  

Yeo (2007): Α. Αζήκαληνο πιαγηαξηζκόο, Β. Μεηξίσο ζνβαξόο, Γ. Πνιύ ζνβαξόο. 
 

Zafarghandi et al. (2012): Α. Σίγνπξα ζνβαξή, Β. Μεηξίσο ζνβαξή, Γ. Αλαπνθάζηζηνο/ε, Γ. Όρη ππεξβνιηθά ζνβαξή, 

Δ. Καζόινπ ζνβαξή.  
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Hayes & Introna (2005)*2 

Α. 80%, 40%, 29%, 13%, 

Β. 20%, 60%, 71%, 88% 

Β2 
Δμαλαγθαζκόο θάπνηνπ γηα λα 
γξάςεη εξγαζία 

Sutton et al. (2012) Μ.Ο.= 4,67 (Σ.Α.= 0,812) 

Β3 

Υπνβνιή εξγαζίαο από εμσηεξηθή 

πεγή (κεγαιύηεξν θνηηεηή πνπ 
πξνζθέξεη πξν-εηνηκαζκέλεο 

εξγαζίεο αληί ρξεκάησλ, θ.α.) 

Franklyn-Stokes & Newstead 
(1995)* 

Μ.Ο.= 4,64 

  
Lim & See (2001) Μ.0.= 3,27 

  
Stephens et al. (2007) Μ.Ο.= 3,73 (Σ.Α. = 0,67) 

Β4 
Αγνξά θαη ππνβνιή εξγαζίαο από 

ηζηνζειίδα σο πξνζσπηθήο 
δεκηνπξγίαο 

 

Stephens et al. (2007) 
Μ.Ο.= 3,73 (Σ.Α.=0,69) 

Β5 

Παξάδνζε εξγαζίαο πνπ απνθηήζεθε 

ζε κεγάιν βαζκό από ηζηνζειίδα 

πσιήζεσλ (paper mill) ή ζειίδα πνπ 
δελ ρξεώλεη γηα ηηο πιεξνθνξίεο 

Williams et al. (2012) Μ.Ο.= 4,3 

  
Kidwell & Laurel (2003) ζνβαξή εμαπάηεζε 

Β6 Πώιεζε εξγαζίαο ζε  θνηηεηή Sims (1995) Μ.Ο.= 3,97 

Β7 
Αγνξά εξγαζίαο θαη παξάδνζή ηεο 

σο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο 
Sims (1995) Μ.Ο.= 4,11 

  
Sutton et al. (2012) 

Μ.Ο.= 4,72 (Σ.Α. = 

0,733) 

Β8 
Καηέβαζκα εξγαζίαο από ην 

δηαδίθηπν θαη πξόζζεζε εηζαγσγήο 

θαη ζπκπεξάζκαηνο 

Sutton et al. (2012) Μ.Ο.= 4,44 (Σ.Α.= 0,854) 

Β9 
Φξήζε θαη ππνβνιή εξγαζίαο ή 

πξόηδεθη κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη ηε 

γλώζε ηνπ δεκηνπξγνύ 

Rackovsky & Levy (2007) Μ.0.= 7,71 

Β10 
Φξήζε εξγαζίαο ή project  κε ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκηνπξγνύ ρσξίο 

λα γλσξίδεη όηη ζα ππνβιεζεί 

Rackovsky & Levy (2007) Μ.0.= 5,18 

Β11 
Υπνβνιή εξγαζίαο ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο 
Sutton et al. (2012) Μ.Ο.= 4,81 (Σ.Α.= 0,634) 

Β12 
Υπνβνιή ηεο εξγαζίαο, ηνπ πξόηδεθη 

ή ηνπ έξγνπ  άιινπ σο πξνζσπηθήο 
δεκηνπξγίαο 

Rackovsky & Levy (2007) Μ.0.= 8,91 

  
Williams et al. (2012) Μ.Ο.= 4,09 

  
Kidwell & Laurel (2003) ζνβαξή εμαπάηεζε 

  
Leonard et al. (2014) 

Α. 0,8%, Β. 0,2%, Γ. 
1,4%, Γ. 97,6% 

  
Leonard et al. (2014) 

Α. 0,9%, Β. 0,5%, Γ. 

3,9%, Γ. 94,6% 

Β13 
Φξήζε ηεο εξγαζίαο άιινπ γηα 
κάζεκα 

Sims (1995) Μ.0.= 4,06 

  
Williams et al. (2012) Μ.0.= 4,44 

Β14 
Σπλεξγαζία ζε αηνκηθή εξγαζία ελώ 

ν θαζεγεηήο δελ ην επηηξέπεη 
Lim & See (2001) Μ.0.= 2,1 

  
Sutton et al. (2012) Μ.Ο.= 3,89 (Σ.Α.= 1,046) 

  
Williams et al. (2012) Μ.Ο.= 2,62 
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Β15 

Σπλεξγαζία κε άιινπο εθ ηνπ 

ζύλεγγπο (by hand)/ απηνπξνζώπσο 

(in person) ζε εξγαζία πνπ ν 
θαζεγεηήο δήηεζε λα γίλεη αηνκηθά  

Stephens et al. (2007) Μ.Ο.= 2,24 (Σ.Α.= 0,86) 

  
Leonard et al. (2014) 

Α. 4,7%, Β. 16,2%, Γ. 

44%, Γ. 35,1% 

Β16 
Σπλεξγαζία κε άιινπο κέζσ email 

ζε εξγαζία πνπ ν θαζεγεηήο δήηεζε 
λα γίλεη αηνκηθά  

Stephens et al. (2007) Μ.Ο.= 2,26 (Σ.Α.= 0,87) 

  
Leonard et al. (2014) 

Α. 5,4%, Β. 19,4%, Γ. 

42,4%, Γ. 32,9% 

Β17 

Σπλεξγαζία δύν θνηηεηώλ γηα ηελ 

αλάπηπμε πξνζρεδίνπ απαληήζεσλ 
θαη ρξήζε ηνπ γηα ηε ζπγγξαθή θαη 

ππνβνιή ησλ ιύζεσλ 

Yeo (2007) Α.27%, Β. 4%, Γ. - 

Β18 
Δξγαζία ζε νκάδα κειέηεο κε 

αληαιιαγή θαη ρξήζε θεηκέλνπ κέζσ 

email από θνηηεηέο 

Sutton et al. (2012) 
Μ.Ο.= 3,14 (Σ.Α.=  
1,119) 

Β19 
Λήςε κε επηηξεπόκελεο βνήζεηαο ζε 

εξγαζία 
Rackovsky & Levy (2007) Μ.Ο.= 4,59 

  
Williams et al. (2012) Μ.0.= 3,03 

  
Kidwell & Laurel (2003) κε ζνβαξή εμαπάηεζε 

  
Hayes & Introna (2005)*2 

 Α. 75%, 50%, 50%, 
38%, Β. 25%, 50%, 50%, 

63% 

Β20 
Μνίξαζκα εξγαζίαο κε άιινλ γηα λα 
ηελ ρξεζηκνπνηήζεη σο παξάδεηγκα 

Williams et al. (2012) Μ.0.= 2,83 

Β21 
Υπνβνιή (ηκήκαηνο) νκαδηθήο 
εξγαζίαο σο πξνζσπηθήο 

δεκηνπξγίαο 

Franklyn-Stokes & Newstead 

(1995)* 
Μ.Ο.= 4,11 

  
Lim & See (2001) Μ.Ο.= 4,35 

Β22 
Παξνρή βνήζεηαο ζε εξγαζία ή 

πξόηδεθη 
Rackovsky & Levy (2007) Μ.Ο.= 4,1 

Β23 
Παξνρή εξγαζίαο ζε θάπνηνλ γηα λα 

ηελ ππνβάιεη 
Sutton et al.  (2012) 

Μ.Ο.= 3,45 (Σ.Α.= 

1,1148) 

  
Williams et al. (2012) Μ.Ο.= 4,24 

Β24 
Παξνρή ηνπ πεξηγξάκκαηνο εξγαζίαο 

ζε θίιν 
Sutton et al. (2012) Μ.Ο.= 2,2 (Σ.Α.= 1,169) 

Β25 
Άληζε ζπλεηζθνξά/ζπκβνιή  θάπνηνπ  

ζε νκαδηθή εξγαζία  

Franklyn-Stokes & Newstead 

(1995)* 
Μ.Ο.= 3,95 

  
Lim & See (2001) Μ.Ο.= 3,62 

  
Sims (1995)  Μ.Ο.= 3,19 

  
Yeo (2007) Α.26%, Β. 15%, Γ. 2% 

* Σηελ παξνύζα έξεπλα παξνπζηάδεηαη εληαίνο Μέζνο Όξνο γηα θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο. 

*2 Τα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο Δζληθέο Οκάδεο. 

Curtis & Popal (2011): 1- θαζόινπ ζνβαξή, 2- κεηξίσο ζνβαξή, 3- πνιύ ζνβαξή. 

Hayes & Introna (2005): Α. Με εμαπάηεζε/Αζήκαληε εμαπάηεζε, Β. Μεηξίσο/ Πνιύ ζνβαξή εμαπάηεζε. 

Franklyn-Stokes & Newstead (1995):  1-θαζόινπ ζνβαξή, 6- πνιύ ζνβαξή. 

Leonard et al. (2014): Α.Με πιαγηαξηζκόο, Β. Αζήκαληε ελέξγεηα, Γ. Μεηξίσο ζνβαξή ελέξγεηα, Γ. Σνβαξή ελέξγεηα. 
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Lim & See (2001): 0- όρη εμαπάηεζε, 5-  πνιύ ζνβαξή. 

Maxwell et al. (2008): 1- θαζόινπ ζνβαξή,3- πνιύ ζνβαξή. 

Rackovsky & Levy (2007): 1- θαζόινπ αλέληηκε, 10- εμαηξεηηθά αλέληηκε. 

Sims (1995): 0- θαζόινπ αλέληηκε ελέξγεηα, 5- πνιύ ζνβαξή ελέξγεηα. 

Stephens et al. (2007): 1- κε εμαπάηεζε, 2- αζήκαληε, 3- κεηξίσο ζνβαξή, 4- ζνβαξή εμαπάηεζε. 

Sutton et al. (2012): 1- κε πιαγηαξηζκόο, 2- κε ζνβαξή ελέξγεηα, 3- αζήκαλην παξάπησκα, 4- ζνβαξή ελέξγεηα, 5- πνιύ 

ζνβαξή ελέξγεηα. 

Williams et al. (2012):  1- θαζόινπ , 2-ζε θάπνην βαζκό, 3- κεηξίσο, 4- ζε κεγάιν βαζκό, 5-εμαηξεηηθά ζνβαξή εμαπάηεζε. 

Yeo (2007): Α. Αζήκαληνο πιαγηαξηζκόο, Β. Μεηξίσο ζνβαξόο, Γ. Πνιύ ζνβαξόο. 

Zafarghandi et al. (2012): Α. Σίγνπξα ζνβαξή, Β. Μεηξίσο ζνβαξή, Γ. Αλαπνθάζηζηνο/ε, Γ. Όρη ππεξβνιηθά ζνβαξή, Δ. 

Καζόινπ ζνβαξή. 

 

Πίνακας 34:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ανηιλήυεις ηφν θοιηηηών για ηην Ανεπαρκή Παράθραζη. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

ΑΠ1 
Αληηγξαθή/παξάθξαζε από 

έληππε πεγή ρσξίο παξαπνκπή 
Stephens et al.  (2007) 

Μ.Ο.= 2,83 (Σ.Α.= 0,92) 

 

 
Leonard et al. (2014) 

Α. 1,3%, Β. 6%, Γ. 28,4%, Γ. 
64,4 

ΑΠ2 

Αληηγξαθή/παξάθξαζε από 
δηαδηθηπαθή πεγή ρσξίο 

παξαπνκπή 

Leonard et al. (2014) 
Α., 1,6%, Β. 4,1%, Γ. 30,1%, 

Γ. 64,3% 

 

 
Stephens et al. (2007) 

Μ.Ο.= 2,85 (Σ.Α.= 0,92) 

ΑΠ3 

Παξάθξαζε πιηθνύ από θείκελν 

ρσξίο ελδνθεηκεληθή αλαγλώξηζε 
πεγήο (illicit paraphrasing) 

Curtis & Popal (2011) 
Μ.Ο.= 2,11 

 

 
Maxwell et al. (2008) Απζηξαινί/Μ.Ο.= 1,8, 

Αζηάηεο/Μ.Ο.= 2 

 

 
Zafarghandi et al. (2012) Α. 31,8%, Β. 23,5%, Γ. 

23,5%, Γ. 11%, Δ. 10,1% 

ΑΠ4 

Παξάθξαζε πιηθνύ ρσξίο 

αλαγλώξηζε ηνπ ζπγγξαθέα  

Franklyn-Stokes & Newstead 

(1995)*2 

Μ.Ο.=3,35 

 

 
Lim & See (2001) 

Μ.Ο.= 1,87 

ΑΠ5 
Αληηγξαθή πξνηάζεσλ κε κηθξέο 
αιιαγέο ρσξίο παξαπνκπή  

Sutton et al. (2012) 
Μ.Ο.= 3,40 (Σ.Α.= 1,055) 

ΑΠ6 
Αληηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ελόο 

θνηηεηή κε θάπνηεο αιιαγέο  
Yeo (2007) 

Α. 27%, Β. 45%, Γ. 18% 

ΑΠ7 

Φξήζε ηδέαο κε πξνζσπηθέο 

ιέμεηο, ζπκπεξίιεςε ηεο πεγήο 
ζηε βηβιηνγξαθία αιιά ρσξίο 

ελδνθεηκεληθή παξαπνκπή  

Sutton et al. (2012) 

Μ.Ο.= 1,96 (Σ.Α.= 1,029) 

ΑΠ8 

Απηνιεμεί αληηγξαθή πιηθνύ από 
θείκελν κε ελδνθεηκεληθή 

παξαπνκπή ηεο πεγήο θαη 

παξνπζίαζή ηνπ σο 
παξαθξαζκέλν (sham 

paraphrasing) 

Curtis & Popal (2011) 

Μ.Ο.= 1,96 
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Maxwell et al. (2008) 

Απζηξαινί/Μ.Ο.= 1,5, 

Αζηάηεο/Μ.Ο.= 1,6 

 

 
Zafarghandi et al. (2012) 

Α. 23,2%, Β. 23,55, Γ. 

25,4%, Γ. 22%, Δ. 5,8% 

ΑΠ9 

Σπγγξαθή εξγαζίαο κε ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 
αληηγξακκέλν από πεγή, κηθξό 

κέξνο παξαθξαζκέλν θαη ύπαξμε 

παξαπνκπήο  

Yeo (2007) 

Α. 15%, Β. 31%, Γ. 7% 

ΑΠ10 

Αληηγξαθή από πεγή κε 
αλεπαξθείο αιιαγέο (π.ρ. 

αληηθαηάζηαζε  κεξηθώλ ιέμεσλ 

κε ζπλώλπκα) θαη ζεώξεζε ηνπ 
θεηκέλνπ ζαλ παξαθξαζκέλν 

(paraphrasing plagiarism) 

Zafarghandi et al. (2012) 

Α. 39,8%, Β. 28,1%, Γ. 

22,3%, Γ. 7%, Δ. 3% 

ΑΠ11 

Αληηγξαθή κε θάπνηεο ιέμεηο 

αιιαγκέλεο ρσξίο εηζαγσγηθά, 
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ή 

ελδνθεηκεληθέο παξαπνκπέο. 

Foltyneck et al. (2014) 
 Α. 10%, Β. 27%, Γ. 41%, Γ. 
22% 

 

 
Foltynek & Cech (2012)*2 

Α. 27,1%, 6,1%, 8%, 16,8%, 

9,7%, 0%, Β. 47,1%, 16,7%, 
23,9%, 39,8%, 41,9%, 

33,3%, Γ. 11,8%, 46,1%, 

45,8%, 27,4%, 38,2%, 
45,5%, Γ. 14,1%, 31,3%, 

22,4%, 15,9%, 10,1%, 21,2% 

ΑΠ12 

Αληηγξαθή κε θάπνηεο ιέμεηο 
αιιαγκέλεο ρσξίο εηζαγσγηθά, κε 

ζσζηέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

αιιά όρη ελδνθεηκεληθέο 
παξαπνκπέο 

Foltyneck et al. (2014) 

Α. 16%, Β. 44%, Γ. 34%, Γ. 
6% 

ΑΠ13 

Αληηγξαθή κε θάπνηεο ιέμεηο 

αιιαγκέλεο ρσξίο εηζαγσγηθά, 
αιιά κε ζσζηέο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο θαη ελδνθεηκεληθέο 

παξαπνκπέο 

Foltyneck et al. (2014) 

Α. 50%, Β. 31%, Γ. 16%, Γ. 

3% 

* Σηελ παξνύζα έξεπλα παξνπζηάδεηαη εληαίνο Μέζνο Όξνο γηα θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο. 

*2 Τα πνζνζηά αθνξνύλ ηε Βνπιγαξία, Τζερία, Κύπξν, Ληζνπαλία, Πνισλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην αληίζηνηρα. 

 
Curtis & Popal (2011): 1- θαζόινπ ζνβαξή, 2- κεηξίσο ζνβαξή, 3- πνιύ ζνβαξή. 

Foltynek & Cech (2012): Α. Σίγνπξα όρη πιαγηαξηζκόο, Β. Αβέβαηνο/ε, Γ. Πιαγηαξηζκόο, Γ. Σνβαξόο 
πιαγηαξηζκόο. 

 

Foltyneck et al. (2014): Α. Με πιαγηαξηζκόο, Β. Αβέβαηνο/ε, Γ. Πιαγηαξηζκόο, Γ. Σνβαξόο πιαγηαξηζκόο. 

 

Franklyn-Stokes & Newstead (1995):  1-θαζόινπ ζνβαξή, 6- πνιύ ζνβαξή. 

 

Leonard et al.  (2014): Α.Με πιαγηαξηζκόο, Β. Αζήκαληε ελέξγεηα, Γ. Μεηξίσο ζνβαξή ελέξγεηα, Γ. Σνβαξή ελέξγεηα. 

Lim & See (2001): 0- όρη εμαπάηεζε, 5-  πνιύ ζνβαξή. 
 

Maxwell et al. (2008): 1- θαζόινπ ζνβαξή,3- πνιύ ζνβαξή. 

 

Stephens et al. (2007): 1- κε εμαπάηεζε, 2- αζήκαληε, 3- κεηξίσο ζνβαξή, 4- ζνβαξή εμαπάηεζε. 

 



 

184 

 

 

 

 

Πίνακας 35:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ανηιλήυεις ηφν θοιηηηών για ηον Ασηοπλαγιαριζμό. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

ΑΠ1 
Υπνβνιή ηεο ίδηαο εξγαζίαο 
πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο θνξέο ζε 

δηαθνξεηηθά καζήκαηα (recycling) 

Leonard et al. (2014) 
Α. 14,4%, Β. 20,5%, 

Γ. 34,4%, Γ.30,8% 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

Α. 20,2%, Β. 12,8%, 
Γ. 27,5%, Γ. 17,4%, 

Δ. 22% 

  
Curtis & Popal (2011) Μ.Ο.= 1,68 

  
Maxwell et al. (2008) 

Δζληθή νκάδα 

Α/Μ.Ο.= 1,3  (Σ.Α.= 
0,55), Δζληθή νκάδα 

Β/Μ.Ο.= 1,5 

(Σ.Α.=0,66) 

  
Sims (1995)  Μ.Ο.= 2,31 

  
Williams et al. (2012) 

Μ.Ο.= 3,45 

ΑΠ2 

Υπνβνιή εξγαζίαο πξνεγνύκελνπ έηνπο 

κε αιιαγκέλε ηε ζεηξά ησλ 
παξαγξάθσλ 

Sutton et al. (2012) 
Μ.Ο.= 4,04 

(Σ.Α.=1,173) 

Curtis & Popal (2011): 1- θαζόινπ ζνβαξή, 2- κεηξίσο ζνβαξή, 3- πνιύ ζνβαξή. 
 

Leonard et al. (2014): Α.Με πιαγηαξηζκόο, Β. Αζήκαληε ελέξγεηα, Γ. Μεηξίσο ζνβαξή ελέξγεηα, Γ. Σνβαξή ελέξγεηα. 

Maxwell et al. (2008): 1- θαζόινπ ζνβαξή,3- πνιύ ζνβαξή. 

 
Sims (1995): 0- θαζόινπ αλέληηκε ελέξγεηα, 5- πνιύ ζνβαξή ελέξγεηα. 

 
Sutton et al. (2012): 1- κε πιαγηαξηζκόο, 2- κε ζνβαξή ελέξγεηα, 3- αζήκαλην παξάπησκα, 4- ζνβαξή ελέξγεηα, 5- 

πνιύ ζνβαξή ελέξγεηα. 

 

Williams et al. (2012):  1- θαζόινπ , 2-ζε θάπνην βαζκό, 3- κεηξίσο, 4- ζε κεγάιν βαζκό, 5-εμαηξεηηθά ζνβαξή 

εμαπάηεζε. 

 
Zafarghandi et al.  (2012): Α. Σίγνπξα ζνβαξή, Β. Μεηξίσο ζνβαξή, Γ. Αλαπνθάζηζηνο/ε, Γ. Όρη ππεξβνιηθά 

ζνβαξή, Δ. Καζόινπ ζνβαξή. 
  

Πίνακας 36:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ανηιλήυεις ηφν θοιηηηών για ηην Σσρραθή. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

1 
Αληηγξαθή δηάθνξσλ 

πεγώλ ζε κία παξάγξαθν 
Leonard et al. (2014) 

Α. 1,7%, Β. 3,9%, Γ. 17,7%, Γ. 

76,6% 

 
Leonard et al. (2014): Α.Με πιαγηαξηζκόο, Β. Αζήκαληε ελέξγεηα, Γ. Μεηξίσο ζνβαξή ελέξγεηα, Γ. Σνβαξή ελέξγεηα. 

 

Πίνακας 37:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ανηιλήυεις ηφν θοιηηηών για ηα Λάθη ζε Παραπομπές και 

Βιβλιογραθικές Αναθορές. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Sutton et al. (2012): 1- κε πιαγηαξηζκόο, 2- κε ζνβαξή ελέξγεηα, 3- αζήκαλην παξάπησκα, 4- ζνβαξή ελέξγεηα, 5- 

πνιύ ζνβαξή ελέξγεηα. 

 

Yeo (2007): Α. Αζήκαληνο πιαγηαξηζκόο, Β. Μεηξίσο ζνβαξόο, Γ. Πνιύ ζνβαξόο. 

 
Zafarghandi et al. (2012): Α. Σίγνπξα ζνβαξή, Β. Μεηξίσο ζνβαξή, Γ. Αλαπνθάζηζηνο/ε, Γ. Όρη ππεξβνιηθά 

ζνβαξή, Δ. Καζόινπ ζνβαξή. 
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ΒΑΠ1 

Υπνβνιή εξγαζίαο κε αλαθνξά ζηηο πεγέο 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ αιιά όρη ζηνπο 

ζπγγξαθείο/εξεπλεηέο 

Yeo (2007) 

Α. 45%, Β. 16%, Γ. 

2% 

ΒΑΠ2 

Φξήζε πεγώλ ζε εξγαζία πνπ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

Sims (1995) Μ.Ο.= 2,51 

ΒΑΠ3 
Απηνιεμεί ρξήζε απνζπαζπαζκάησλ από 
πεγέο ρσξίο ζσζηή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

Sims (1995) 

Μ.Ο.= 3,08 

Sims (1995): 0- θαζόινπ αλέληηκε ελέξγεηα, 5- πνιύ ζνβαξή ελέξγεηα. 

Yeo (2007): Α. Αζήκαληνο πιαγηαξηζκόο, Β. Μεηξίσο ζνβαξόο, Γ. Πνιύ ζνβαξόο. 

 

 

Πίνακας 38:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ανηιλήυεις ηφν θοιηηηών για ηην Παραποίηζη και Δπινόηζη. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Π1 

Καηαρώξηζε κε δηαβαζκέλσλ, κε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ή αλύπαξθησλ πεγώλ θαη 
βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ πνπ θάπνηνο δελ 

αλαθέξζεθε ζε απηέο 

Lim & See (2001) 

Μ.Ο.= 2,02 

Π2 

Δπηλόεζε (fabricating)/ Παξαπνίεζε 
(falsifying) βηβιηνγξαθίαο 

Williams et al. (2012) 

Μ.Ο.= 4,09 

Π3 
Δπηλόεζε (fabricating) βηβιηνγξαθίαο 

Franklyn-Stokes & Newstead 

(1995)* 
Μ.Ο.= 2,97 

*Σηελ παξνύζα έξεπλα παξνπζηάδεηαη εληαίνο Μέζνο Όξνο γηα θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο.  

Lim & See (2001): 0- όρη εμαπάηεζε, 5-  πνιύ ζνβαξή. 

Franklyn-Stokes & Newstead (1995):  1-θαζόινπ ζνβαξή, 6- πνιύ ζνβαξή. 

Williams et al.(2012):  1- θαζόινπ , 2-ζε θάπνην βαζκό, 3- κεηξίσο, 4- ζε κεγάιν βαζκό, 5-εμαηξεηηθά ζνβαξή εμαπάηεζε. 

 
 

 

 

Παρϊρτημα 3 
 

Πίνακασ 39:Αποτελζςματα ερευνϊν για τισ ςτάςεισ των φοιτθτϊν για τθν Αντιγραφι. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Α1 

Αληηγξαθή ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο 

εξγαζίαο θίινπ αιιά κε αξθεηό 

πξνζσπηθό έξγν γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 3,37 

Α2 

Λήςε απάληεζεο από ζπκθνηηεηή 
ζε εξγαζία ιόγσ βιάβεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ Ζ/Υ 

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 4,29 

Α3 
Αληηγξαθή από βηβιίν γηα εξγαζία  Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 4,19 
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Α4 
Αληηγξαθή από ην δηαδίθηπν γηα 

εξγαζία  
Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 4,28 

Α5 

Λήςε εξγαζίαο θνηηεηή από ην 

γξακκαηνθηβώηην θαζεγεηή θαη 
αληηγξαθή ηεο 

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 4,72 

Α6 

Αληηγξαθή θαη ππνβνιή εξγαζίαο 

ηξίηνπ από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ελ 
αγλνία ηνπ  

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 4,62 

Α7 
Αληηγξαθή εξγαζίαο πνπ έδσζε 
θίινο 

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 4,62 

Sheard&Dick (2011): 1- απνδεθηή, 5- κε απνδεθηή. 

 

Πίνακας 40:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ζηάζεις ηφν θοιηηηών για ηην Λήυη Βοήθειας. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Β1 
Σπλεξγαζία θνηηεηώλ γηα εξγαζία 
πνπ έπξεπε λα γίλεη αηνκηθά 

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.:3,2 

Β2 
Υπνβνιή εξγαζίαο θίινπ από 

παιηαόηεξν έηνο 
Sheard&Dick (2011) ΜΟ.: 3,46 

Β3 
Αληαιιαγή εξγαζηώλ κε θίιν ώζηε ν 
θαζέλαο λα θάλεη κία εξγαζία αληί 

γηα δύν 

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.:4,45 

Β4 
Μίζζσζε θάπνηνπ γηα ζπγγξαθή 

εξγαζίαο 
Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 4,62 

Sheard&Dick (2011): 1- απνδεθηή, 5- κε απνδεθηή. 

  

Πίνακας 41:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηις ζηάζεις ηφν θοιηηηών για ηον Ασηοπλαγιαριζμό. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

ΑΤ1 
Δπαλππνβνιή εξγαζίαο πξνεγνύκελνπ 
καζήκαηνο ζε λέν 

Sheard&Dick (2011) Μ.Ο.: 2,99 

Sheard & Dick (2011): 1- απνδεθηή, 5- κε απνδεθηή. 

 

 

Παρϊρτημα 4 
 

Πίνακασ 42:Αποτελζςματα ερευνϊν για τθ διάδοςθ τθσ Αντιγραφισ ςτουσ φοιτθτζσ. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Α1 
Αληηγξαθή πιηθνύ από ην 

δηαδίθηπν  
Eret & Ok (2014) 

 1. 22,5%, 2. 33,9%, 3. 27,2%, 4. 

11,9%, 5. 3,6% 

  
Sheard & Dick (2011) 21% 
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Dick et al. (2001) 

Α. 15,5%, Β. 22,3% 

Α2 
Αληηγξαθή πιηθνύ από 

βηβιίν 
Dick et al. (2001) 

Α. 11,7%, Β. 27,2% 

  
Sheard & Dick (2011) 10% 

Α3 Αληηγξαθή εξγαζίαο Dick et al. (2001) 

Α. 2,9%, Β. 23,3% 

  
Harries & Rutter (2005) 19/435 

  
Sheard & Dick (2011) 3% 

  
Lin & Wen (2007) 

1- 21,8%, 2- 26,7%, 3- 34,2%, 4- 

13,1%, 5- 4,1% 

  
Selwyn (2008) 1- 4%, 2- 0,9%, 3- 0,9%  

Α4 
Αληηγξαθή εξγαζίαο από 
ηζηνζειίδα 

Selwyn (2008) 1- 2%, 2- 1%, 3- 0,6%  

Α5 

Αληηγξαθή εξγαζίαο 

θνηηεηή εθ ηνπ ζύλεγγπο 

(by hand) ή 
απηνπξνζώπσο (in 

person) 

Stephens et al. (2007) 35,80% 

Α6 
Αληηγξαθή εξγαζίαο 

θνηηεηή κέζσ ςεθηαθώλ 

κέζσλ όπσο email 

Stephens et al. (2007) 11,30% 

Α7 

Λήςε θαη αληηγξαθή 

εξγαζίαο άιινπ από ην 
γξακκαηνθηβώηην ηνπ 

θαζεγεηή 

Dick et al. (2001) 

Α. 1%, Β. 3,9% 

  
Sheard & Dick (2011) 2% 

Α8 
Αληηγξαθή κεξηθώλ 

ζειίδσλ  από βηβιίν ή 

άξζξν 

Selwyn (2008) 1- 6%, 2- 2%, 3- 0,9%  

Α9 
Αληηγξαθή κεξηθώλ 
ζειίδεσλ από εξγαζία  

ζε ηζηνζειίδα 

Selwyn (2008) 1- 8%, 2- 3%, 3- 1% 

Α10 
Αληηγξαθή θεηκέλνπ 
ρσξίο παξαπνκπή 

Risquez et al. (2011) 

84% ησλ θνηηεηώλ δήισζε πσο πνηέ 

ή ζπάληα εκπιέθεηαη  ζε απηήλ ηελ 

ελέξγεηα.  

  
Scanlon & Neumann (2002) 

1- Οη ίδηνη: 71,4%, Οη άιινη: 8,9%, 2- 
Οη ίδηνη: 19%, Οη άιινη: 39,2%, 3- Οη 

ίδηνη: 9,6%, Οη άιινη: 52%,  
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Α11 

Αληηγξαθή θαη 

επηθόιιεζε από ην 
δηαδίθηπν ρσξίο 

παξαπνκπή 

Harries & Rutter (2005) 20/435 

  
Scanlon & Neumann (2002) 

1- Οη ίδηνη: 75,5%, Οη άιινη: 12,3%, 

2- Οη ίδηνη: 16,5%, Οη άιινη: 37,3%, 

3- Οη ίδηνη: 8%, Οη άιινη: 50,4% 

Α12 

Αληηγξαθή κεξηθώλ 
παξαγξάθσλ από 

ηζηνζειίδα ρσξίο 
παξαπνκπή ζηελ πεγή 

Selwyn (2008) 1- 21%, 2- 7%, 3- 2%  

Α13 

Αληηγξαθή κεξηθώλ 
πξνηάζεσλ από 

ηζηνζειίδα  ρσξίο 

παξαπνκπή ζηελ πεγή 

Selwyn (2008) 1- 39%, 2- 15%, 3- 5%  

Α14 

Αληηγξαθή κεξηθώλ 

πξνηάζεσλ από βηιίν ή 
άξζξν  ρσξίο παξαπνκπή 

ζηελ πεγή 

Selwyn (2008) 1- 43%, 2- 12%, 3- 4%  

Α15 

Αληηγξαθή κεξηθώλ 

παξαγξάθσλ από βηβιίν 
ή άξζξν  ρσξίο 

παξαπνκπή ζηελ πεγή 

Selwyn (2008) 1- 20%, 2- 5%, 3- 2%  

Α16 
Αληηγξαθή πιεξνθνξηώλ 

από βηβιίν ρσξίο 
παξαπνκπή ζε απηό 

Marshall & Garry (2005) Οκάδα Α: 33,3%, Οκάδα Β: 43,6% 

Α17 
Αληηγξαθή πξνηάζεσλ 

ρσξίο παξαπνκπή ή 
ππνζεκείσζε 

Williams et al. (2012)  35% 

Α18 

Παξάθξαζε ή αληηγξαθή 
κεξηθώλ πξνηάζεσλ από 

έληππν βηβιίν, πεξηνδηθό 

ή εθεκεξίδα ρσξίο 
ππνζεκείσζε ζηελ 

εξγαζία πνπ ππνβάιεηαη 

Stephens et al. (2007) 30,70% 
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Α19 

Παξάθξαζε ή αληηγξαθή 
κεξηθώλ πξνηάζεσλ από 

ειεθηξνληθή πεγή (π.ρ. 

δηαδίθηπν) ρσξίο 
ππνζεκείσζε ζηελ 

εξγαζία πνπ ππνβάιεηαη 

Stephens et al. (2007) 32,20% 

Α20 
Φξήζε  εξγαζηώλ από ην 

δηαδίθηπν  ρσξίο 

παξαπνκπή 

Eret & Ok (2014) 
1. 63%, 2. 24,6%, 3. 8,8%, 4. 2,3%, 5. 
0,3% 

  
Scanlon & Neumann (2002) 

1- Οη ίδηνη: 88,8%, Οη άιινη: 32%, 2- 

Οη ίδηνη: 8,1%, Οη άιινη: 39,9%, 3- Οη 
ίδηνη: 3,1%, Οη άιινη: 28% 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,621 (Σ.Α.: 0,877) 

Α21 
Αληηγξαθή πιηθνύ ρσξίο 

αλαγλώξηζε ηεο πεγήο 
Lin & Wen (2007) 

1- 26,3%, 2- 30,5%, 3- 29%, 4- 

10,5%, 5- 3,7% 

  

Franklyn- Stokes & Newstead 

(1995)* 
Α. 54%, Β. 54% 

Α22 

Φξήζε ζεκαληηθώλ 

ηκεκάησλ εξγαζηώλ από 

ην δηαδίθηπν ρσξίο 
παξαπνκπή ζηνπο 

ζπγγξαθείο ηνπο 

Akbulut et al. (2008) 1,769 (Σ.Α.: 0,937) 

Α23 
Φξήζε δηαδηθηπαθώλ 

απνζπαζκάησλ  ρσξίο 

εηζαγσγηθά 

Eret & Ok (2014) 
 1. 53,4%, 2. 28,8%, 3. 11,4%, 4. 
4,4%, 5. 1,3% 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,424 (Σ.Α.: 0,715) 

Α24 

Με παξνρή 

βηβιηνγξαθηθώλ 

αλαθνξώλ γηα 
αληηγξακκέλεο πεγέο από 

ην δηαδίθηπν 

Eret & Ok (2014) 
Eret & Ok (2014): 1. 55,7%, 2. 

33,2%, 3. 8,3%, 4. 2,3%, 5. 0,3% 

Α25 
Αληηγξαθή  εξγαζίαο από 

ην δηαδίθηπν κε άδεηα 
Eret & Ok (2014) 

1. 42,2%, 2. 22,8%, 3. 22,3%, 4. 

8,9%, 5. 3,1% 

Α26 
Φξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ 
γηα αληηγξαθή έξγνπ 

ρσξίο άδεηα 

Eret & Ok (2014) 
1. 46,4%, 2. 27,5%, 3. 17,9%, 4. 7%, 

5. 1% 
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Α27 

Μεηάθξαζε 
δηαδηθηπαθώλ πεγώλ θαη 

παξνπζίαζή ηνπο σο 

πξνζσπηθώλ 
δεκηνπξγεκάησλ 

Eret & Ok (2014) 
 1. 65,3%, 2. 22%, 3. 8%, 4. 3,6%, 5. 
1% 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,259 (Σ.Α.: 0,585) 

Α28 

Λήςε απάληεζεο από 

ζπκθνηηεηή ζε εξγαζία 

ιόγσ βιάβεο ζηνλ 
πξνζσπηθό Ζ/Υ 

Sheard & Dick (2011) 3% 

Α29 
Αληηγξαθή εξγαζίαο 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ δεκηνπξγνύ 

Harries & Rutter (2005) 7/435 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,904 (Σ.Α.: 1,070) 

Α30 
Αληηγξαθή εξγαζίαο κε 
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

δεκηνπξγνύ 

Lim & See (2001) 94,40% 

  
Harries & Rutter (2005) 48/435 

  
Franklyn- Stokes & Newstead 
(1995) 

Α. 72%, Β. 43% 

Α31 

Αληηγξαθή πιηθνύ από 

εξγαζία ελ γλώζεη ηνπ 
δεκηνπξγνύ (other 

plagiarism) 

Curtis & Popal (2011) 8,80% 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

1. 77,1%, 2. 13,5%, 3. 8%, 4. 0,9%, 5. 
0,6% 

  

Franklyn- Stokes & Newstead 

(1995)* 
Α. 64%, Β. 50% 

Α32 
Αληηγξαθή εξγαζίαο ελ 

αγλνία ηνπ δεκηνπξγνύ 

ηεο (purloing) 

Curtis & Popal (2011) 2,60% 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

1. 93,3%, 2. 2,4%, 3. 4%, 4. 0%, 5. 
0,3% 

  

Franklyn- Stokes & Newstead 

(1995)* 
Α. 7%, Β. 16% 



 

191 

Α33 

Αληηγξαθή θαη ππνβνιή 
εξγαζίαο ηξίηνπ από ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ελ αγλνία 

ηνπ  

Sheard & Dick (2011) 3% 

Α34 

Απηνιεμεί αληηγξαθή από 

ηζηνζειίδα, βηβιίν ή 

πεξηνδηθό κε αλαθνξά 
ζηελ πεγή αιιά ρσξίο 

εηζαγσγηθά 

Brimble & Stevenson- Clarke 

(2005) 
1. 51%, 2. 36%, 3. 10%, 4. 3% 

Α35 

Απηνιεμεί αληηγξαθή 

πιεξνθνξηώλ από 
ηζηνζειίδα, βηβιίν ή 

πεξηνδηθό ρσξίο 

αλαθνξά ζηελ πεγή 

Brimble & Stevenson- Clarke 

(2005) 
1. 70%, 2. 22%, 3. 6%, 4. 2% 

Α36 
Απηνιεμεί αληηγξαθή από 
εξγαζία άιινπ ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ 

Brimble & Stevenson- Clarke 

(2005) 
1. 91%, 2. 6%, 3. 3%, 4. 1% 

Α37 
Απηνιεμεί αληηγξαθή από 
εξγαζία άιινπ κε ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ 

Brimble & Stevenson- Clarke 

(2005) 
1. 75%, 2. 17%, 3. 6%, 4. 1% 

Α38 

Απηνιεμεί αληηγξαθή 

πξνζρεδίνπ εξγαζίαο 
άιινπ θαη ππνβνιή ηνπ 

σο πξνζσπηθή 

δεκηνπξγία ρσξίο 
παξαπνκπή ζην 

δεκηνπξγό ηνπ 

Marshall & Garry (2005) Οκάδα Α: 5,6%, Οκάδα Β: 12,2% 

Α39 

Απηνιεμεί αληηγξαθή 

πιηθνύ ρσξίο 
ελδνθεηκεληθή 

αλαγλώξηζε ηεο πεγήο 
(verbatim copying) 

Curtis & Popal (2011) 23,70% 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

1. 70,3%, 2. 11,9%, 3. 10,4%, 4. 

3,4%, 5. 4%. 

Α40 Απηνιεμεί αληηγξαθή Williams et al. (2012)  28% 

Α41 
Απηνιεμεί αληηγξαθή από 

βηβιίν ρσξίο παξαπνκπή 
Harries & Rutter (2005) 38/435 

Α42 
Φξήζε νκηιίαο πνπ 
γξάθηεθε από άιινλ 

Mazer & Hunt (2012) 

Πεηξακαηηθή Οκάδα (ΠΟ): 1. 0%, 2. 

100%, Οκάδα Διέγρνπ (ΟΔ): 1. 0%, 

2. 100% 
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Α43 
Φξήζε έξεπλαο πνπ έγηλε 

από άιινλ 
Mazer & Hunt (2012) 

Π.Ο.: 1. 0%, 2. 100%, Ο.Δ.: 1. 4,1%, 

2. 95,9% 

Α44 
Αληηγξαθή δεπηεξνγελώλ 

πεγώλ (plagiarism of 
secondary sources) 

Zafarghandi et al. (2012) 
1. 42,8%, 2. 11%, 3. 23,5%, 4. 15%, 

5. 7,6% 

Α45 
Αλαθνξά πιηθνύ πνπ δελ 
έρεη δηαβαζηεί 

Lin & Wen (2007) 
1- 31,1%, 2- 27,1%, 3- 28,1%, 4- 
9,9%, 5- 3,8% 

Α46 

Καηαρώξεζε κε 

δηαβαζκέλσλ, κε 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ, ή 

αλύπαξθησλ πεγώλ θαη 
βηβιηνγξαθηθώλ 

αλαθνξώλ πνπ θάπνηνο 

δελ αλαθέξζεθε ζε απηέο 

Lim & See (2001) 68,40% 

Α47 

Αληηγξαθή ηεο δνκήο/ 

νξγάλσζεο πξσηνγελώλ 
πεγώλ ρσξίο παξαπνκπή 

ζηελ πεγή (plagiarism of 

the form of a source) 

Zafarghandi et al. (2012) 
1. 52%, 2. 16,5%, 3. 22,6%, 4. 4%, 5. 

4,9% 

Α48 
Γεκνζίεπζε ησλ εξεπλώλ 
άιισλ ζην δηαδίθηπν 

ρσξίο ηελ άδεηά ηνπο 

Eret & Ok (2014):  
1. 85,8%, 2. 9,8%, 3. 2,1%, 4. 1,8%, 

5. 0,5%  

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,175 (Σ.Α.: 0,475) 

Eret & Ok (2014): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- πεξηζηαζηαθά, 4- ζπλήζσο, 5- ζπρλά. 

Lin & Wen (2007): 1- πνηέ, 5- Σρεδόλ πάληα. 

Scanlon & Neumann (2002): 1- Πνηέ/ Σπάληα, 2- κεξηθέο θνξέο, 3- ζπρλά/πνιύ ζπρλά. 

Lim & See (2001): όζνη απάληεζαλ πσο έρνπλ επηηειέζεη. 

Dick et al. (2001): Α. Πξνζσπηθή επηηέιεζε, Β. Δπηηέιεζε από άιινπο. 

Brimble & Stevenson- Clarke (2005): 1. πνηέ, 2. 1-2 θνξέο, 3. 3-5 θνξέο, 4. πεξηζζόηεξεο από 5 θνξέο. 

Curtis & Popal (2011): 1. πνηέ, 2. κία θνξά, 3. 2-3 θνξέο, 4. 4-7 θνξέο, 5. πεξηζζόηεξεο από 7 θνξέο.. 

Zafarghandi et al. (2012): 1. πνηέ, 2. κία θνξά, 3. 2-3 θνξέο, 4. 4-7 θνξέο, 5. πεξηζζόηεξεο από 7 θνξέο. 

Mazer & Hunt (2012): 1. Ναη, 2. Όρη. 

Franklyn- Stokes & Newstead (1995): Α. Τν πνζνζηό πξνέξρεηαη από απηναλαθνξέο ησλ θνηηεηώλ, Β. Τν πνζνζηό αθνξά ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο ελέξγεηαο από ηνπο άιινπο κε βάζε ηελ θιίκαθα 0%- θαλείο δελ ην 

θάλεη-100%-όινη ην θάλνπλ έζησ κία θνξά. 

Akbulut et al. (2008): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- κεξηθέο θνξέο, 4- πνιύ ζπρλά, 5- πάληα. 
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Selwyn (2008): 1- Μία ή δύν θνξέο, 2- Μεξηθέο θνξέο, 3- Πεξηζζόηεξεο από κεξηθέο θνξέο. Σπλνιηθά ην 61,9% δήισζε πσο 

έρεη εκπιαθεί ζε πιαγηαξηζκό ην ηειεπηαίν έηνο. Τν ίδην πνζνζηό βξέζεθε θαη γηα ηνλ δηαδηθηπαθό θαη γηα ηνλ ζπκβαηηθό 

πιαγηαξηζκό. 

 
 

 

 

Πίνακας 43:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηη διάδοζη ηης Λήυης Βοήθειας ζηοσς θοιηηηές. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Β1 
Σπγγξαθή αηνκηθήο εξγαζίαο ζε 
νκάδα κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ 

πεγώλ 

Eret & Ok (2014) 
1. 19,7%, 2. 26,9%, 3. 32,1%, 4. 

15%, 5. 6% 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 2,456 (Σ.Α.: 1,12) 

Β2 
Σπλεξγαζία θνηηεηώλ γηα εξγαζία 

πνπ έπξεπε λα γίλεη αηνκηθά 
Harries & Rutter (2005) 102/435 

  
McCabe (1992) 67,40% 

  
Sheard & Dick (2011) 36% 

  
Lin & Wen (2007) 

1- 44,7%, 2- 25,7%, 3- 22,1%, 4- 
5,4%, 5- 1% 

  
Lim & See (2001) 76,40% 

  
Dick et al. (2001) Α. 23,3%, Β. 38,8% 

  

Brimble & Stevenson- Clarke 

(2005) 
1. 46%, 2. 31%, 3. 17%, 4. 5% 

  
Williams et al. (2012) 59% 

Β3 
Υπνβνιή εξγαζίαο σο αηνκηθήο 

ελώ γξάθηεθε νκαδηθά  

Franklyn- Stokes & Newstead 

(1995) 
Α. 25%, Β. 26% 

  
Lim & See (2001) 32,60% 
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Β4 

Απηνπξνζώπσο (in perosn) 
ζπλεξγαζία κε άιινπο ζε εξγαζία 

γηα ηελ νπνία ν δηδάζθσλ δήηεζε 

λα γίλεη αηνκηθά 

Stephens et al. (2007) 42,80% 

Β5 

Σπλεξγαζία κε άιινπο ζε εξγαζία 

κέζσ email ή άκεζσλ κελπκάησλ 
ελώ ν δηδάζθσλ δήηεζε λα γίλεη 

αηνκηθά 

Stephens et al. (2007) 22,70% 

Β6 
Αλάζεζε ζπγγξαθήο εξγαζίαο (κε 

ή ρσξίο ρξήκαηα) 
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,531 (Σ.Α.: 0,794) 

  
Eret & Ok (2014):  

1. 68,9%, 2. 21,2%, 3. 7%, 4. 
1,3%, 5. 0,8% 

  
Sheard & Dick (2011) 1% 

  
Dick et al. (2001) Α. 1%, Β. 11,7% 

  
Selwyn (2008) 1- 2%, 2- 0,6%, 3- 0,9%  

  
Brimble & Stevenson- Clarke 
(2005) 

1. 94%, 2. 3%, 3. 3%, 4. 0% 

Β7 
Αλάζεζε αλάπηπμεο 
πεξηγξάκκαηνο  

Mazer & Hunt (2012) 
Π.Ο.: 1. 4%, 2. 98,6%, Ο.Δ.: 1. 
0%, 2. 100% 

Β8 
Σπγγξαθή εξγαζίαο από ηξίην θαη 

παξνπζίαζή ηεο σο πξνζσπηθήο 
δεκηνπξγίαο (ghost writing) 

Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,647 (Σ.Α.: 0,894) 

  

Franklyn- Stokes & Newstead 

(1995) 
Α. 21%, Β. 17% 

  
Lim & See (2001) 54% 

  
Brimble & Stevenson- Clarke 
(2005) 

1. 89%, 2. 7%, 3. 3%, 4. 1% 
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Williams et al. (2012)  28% 

  
Curtis & Popal (2011) 3,50% 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

1. 92%, 2. 3,1%, 3. 2,1%, 4. 

2,1%, 5. 0,6% 

Β9 
Αγνξά ή ελνηθίαζε  εξγαζίαο 

κέζσ δηαδηθηύνπ 
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,365 (Σ.Α.: 0,722) 

  
Eret & Ok (2014):  

1. 80,3%, 2. 11,9%, 3. 4,4%, 4. 
2,1%, 5. 0,5% 

  
Selwyn (2008) 1- 2%, 2- 0,7%, 3- 0,7%  

  
Stephens et al. (2007) 0,50% 

  
Scanlon & Neumann (2002) 

1- Οη ίδηνη: 91,7%, Οη άιινη: 

37,8%, 2- Οη ίδηνη: 6%, Οη άιινη: 

41,1%, 3- Οη ίδηνη: 2,3%, Οη 
άιινη: 21,1% 

Β10 
Αγνξά εξγαζίαο από πεγή 
πώιεζεο πνπ δηαθεκίδεηαη ζε 

έληππε δεκνζίεπζε 

Scanlon & Neumann (2002) 

1- Οη ίδηνη: 90,9%, Οη άιινη: 

36,7%, 2- Οη ίδηνη: 6,3%, Οη 

άιινη: 42,2%, 3- Οη ίδηνη: 2,8%, 
Οη άιινη: 21,1% 

Β11 
Υπνβνιή εξγαζίαο πνπ 

αγνξάζηεθε 
Williams et al. (2012)  28% 

Β12 
Πώιεζε αηνκηθνύ project ζην 

δηαδίθηπν 
Eret & Ok (2014):  

1. 93%, 2. 4,4%, 3. 2,1%, 4. 

0,5%, 5. - 

Β13 Πώιεζε εξγαζίαο ζε ηζηνζειίδα  Marshall & Garry (2005) Οκάδα Α: 4,3%, Οκάδα Β: 2,5% 

Β14 
Υπνβνιή εξγαζίαο θίινπ από 

παιηαόηεξν έηνο 
Sheard & Dick (2011) 20% 

  
Dick et al. (2001) Α. 17,5%, Β. 41,7% 
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Β15 
Παξάδνζε  εξγαζίαο ηξίηνπ σο 

πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο 
Stephens et al. (2007) 1,90% 

Β16 
Αληαιιαγή εξγαζηώλ κε θίιν ώζηε 
ν θαζέλαο λα θάλεη κία εξγαζία 

αληί γηα δύν 

Sheard & Dick (2011) 3% 

  
Dick et al. (2001) Α. 1,9%, Β. 13,6% 

Β17 Παξνρή εξγαζίαο ζε άιινλ Williams et al. (2012)  28% 

  
Lin & Wen (2007) 

1- 12,4%, 2- 23,8%, 3- 40,6%, 4- 

18%, 5- 5,2% 

Β18 
Παξνρή απαγνξεπκέλεο βνήζεηαο 

γηα εξγαζία 
Lin & Wen (2007) 

1- 20,9%, 2- 26%, 3- 36,1%, 4- 

13,7%, 5- 3,3% 

Β19 
Λήςε κε επηηξεπόκελεο βνήζεηαο 

ζε εξγαζία 
Williams et al. (2012) 59% 

Β20 
Φξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα δήηεζε 

εξγαζίαο από θάπνηνλ 
Scanlon & Neumann (2002) 

1- Οη ίδηνη: 89,7%, Οη άιινη: 
43%, 2- Οη ίδηνη: 5,4%, Οη άιινη: 

39,8%, 3- Οη ίδηνη: 4,9%, Οη 

άιινη: 17,1% 

Β21 
Γεκνζίεπζε ζε δηαδηθηπαθή νκάδα 

γηα βνήζεηα 
Dick et al. (2001) Α. 24,3%, Β. 28,2% 

Β22 
Εήηεζε εξγαζίαο θάπνηνπ γηα 

παξάδνζε 
Scanlon & Neumann (2002) 

1- Οη ίδηνη: 89,7%, Οη άιινη: 
25,5%, 2- Οη ίδηνη: 8,3%, Οη 

άιινη: 41,5%, 3- Οη ίδηνη: 2,1%, 

Οη άιινη: 33% 

Β23 

Υπνβνιή εξγαζίαο από εμσηεξηθή 

πεγή (π.ρ. κεγαιύηεξν θνηηεηή πνπ 
πνπιάεη πξνεηνηκαζκέλεο 

εξγαζίεο, essay banks) 

Lim & See (2001) 21,40% 

  

Franklyn- Stokes & Newstead 

(1995) 
Α. 9%, Β. 21% 
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Β24 
Μνίξαζκα εξγαζίαο κε άιινπο γηα 
λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

παξάδεηγκα 

Williams et al. (2012) 59% 

Β25 
Λήςε εξγαζίαο από παιαηόηεξν 

έηνο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

νινθιήξσζε εξγαζίαο 

Harries & Rutter (2005) 70/435 

Β26 
Παξνρή έξγνπ ζε κηθξόηεξν έηνο 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
νινθιήξσζε εξγαζίαο 

Harries & Rutter (2005) 68/435 

Β27 
Άληζε ζπκβνιή ζε νκαδηθό project 

γηα ην νπνίν όια ηα κέιε ζα 

πάξνπλ ίδην βαζκό 

Lin & Wen (2007) 
1- 48,8%, 2- 28,8%, 3- 17,5%, 4- 

4%, 5- 0,9% 

  
Lim & See (2001) 58,40% 

Β28 
Σπκπεξίιεςε κε ζπκβαιόκελσλ 

αηόκσλ ζε εξγαζία σο ζπγγξαθείο 
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,199 (Σ.Α.: 0,552) 

Eret & Ok (2014): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- πεξηζηαζηαθά, 4- ζπλήζσο, 5- ζπρλά. 

Lin & Wen (2007): 1- πνηέ, 5- Σρεδόλ πάληα. 

Scanlon & Neumann (2002): 1- Πνηέ/ Σπάληα, 2- κεξηθέο θνξέο, 3- ζπρλά/πνιύ ζπρλά. 

Lim & See (2001): όζνη απάληεζαλ πσο έρνπλ επηηειέζεη. 

Dick et al. (2001): Α. Πξνζσπηθή επηηέιεζε, Β. Δπηηέιεζε από άιινπο. 

Brimble & Stevenson- Clarke (2005): 1. πνηέ, 2. 1-2 θνξέο, 3. 3-5 θνξέο, 4. πεξηζζόηεξεο από 5 θνξέο. 

Curtis & Popal (2011): 1. πνηέ, 2. κία θνξά, 3. 2-3 θνξέο, 4. 4-7 θνξέο, 5. πεξηζζόηεξεο από 7 θνξέο. 

Zafarghandi et al. (2012): 1. πνηέ, 2. κία θνξά, 3. 2-3 θνξέο, 4. 4-7 θνξέο, 5. πεξηζζόηεξεο από 7 θνξέο. 

Mazer & Hunt (2012): 1. Ναη, 2. Όρη. 

Franklyn- Stokes & Newstead (1995): Α. Τν πνζνζηό πξνέξρεηαη από απηναλαθνξέο ησλ θνηηεηώλ, Β. Τν πνζνζηό αθνξά ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο ελέξγεηαο από ηνπο άιινπο κε βάζε ηελ θιίκαθα 0%- θαλείο δελ ην 

θάλεη-100%-όινη ην θάλνπλ έζησ κία θνξά. 

Akbulut et al. (2008): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- κεξηθέο θνξέο, 4- πνιύ ζπρλά, 5- πάληα. 

 

Πίλαθαο 44:Απνηειέζκαηα εξεπλώλ γηα ηε δηάδνζε ησλ ιαζώλ ζε παξαπνκπέο θαη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο ζηνπο θνηηεηέο. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

Π1 
Παξαπνκπή ζε δηαδηθηπαθή πεγή ζε 

κε απνδεθηό βαζκό 
Eret & Ok (2014) 

1. 25,4%, 2. 33,75, 3. 30,1%, 4. 

9,4%, 5. 1,3% 
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Π2 
Απνθιεηζκόο ηνπ ζπγγξαθέα από ηε 

βηβιηνγξαθία ελώ αμηνπνηήζεθε ζηελ 

εξγαζία 

Eret & Ok (2014) 
 1. 59,1%, 2. 27,2%, 3. 9,3%, 4. 
3,4%, 5. 1% 

Π3 
Παξνρή παξαπνκπώλ ζε ιάζνο ζεκείν 
ηεο εξγαζίαο 

Eret & Ok (2014) 
1. 75,6%, 2. 16,6%, 3. 5,7%, 4. 
1,3%, 5. 0,3% 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,310 (Σ.Α.: 0,623) 

Π4 
Ηζρπξηζκόο ρξήζεο πιηθνύ θαη 
βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ πνπ δελ 

έγηλε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

Eret & Ok (2014) 
1. 82,9%, 2. 10,4%, 3. 5,7%, 4. 1%, 

5. - 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,291 (Σ.Α.: 0,626) 

Π5 
Σθόπηκε παξνρή ιαλζαζκέλσλ 

βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ 
Eret & Ok (2014) 

1. 86,8%, 2. 8%, 3. 4,1%, 4. 0,8%, 

5. - 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,161 (Σ.Α.: 0,484) 

Π6 
Απνηπρία ππνζεκείσζεο πεγώλ ζε 
εξγαζία 

McCabe (1992) 67,40% 

Π7 

Καηαρώξεζε κε δηαβαζκέλσλ, κε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ, ή αλύπαξθησλ 

πεγώλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ 
πνπ θάπνηνο δελ αλαθέξζεθε ζε απηέο 

Lim & See (2001) 68,40% 

Π8 
Αλαθνξά πιηθνύ πνπ δελ έρεη 

δηαβαζηεί 
Lin & Wen (2007) 

1- 31,1%, 2- 27,1%, 3- 28,1%, 4- 

9,9%, 5- 3,8% 

Eret & Ok (2014): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- πεξηζηαζηαθά, 4- ζπλήζσο, 5- ζπρλά. 

Lin & Wen (2007): 1- πνηέ, 5- Σρεδόλ πάληα. 

Akbulut et al. (2008): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- κεξηθέο θνξέο, 4- πνιύ ζπρλά, 5- πάληα 
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Πίνακας 45:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηη διάδοζη ηης Ανεπαρκούς Παράθραζης ζηοσς θοιηηηές. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

ΑΠ1 
Παξάθξαζε δηαδηθηπαθήο πεγήο κε 

ηξόπν πνπ ππνλνκεύεη ζηελ 
αθεξαηόηεηα ηεο απζεληηθήο ηδέαο 

Eret & Ok (2014):  
1. 42,2%, 2. 28%, 3. 17,6%, 4. 

9,35, 5. 2,6% 

ΑΠ2 
Παξάθξαζε πιηθνύ ρσξίο 

ελδνθεηκεληθή παξαπνκπή ηεο πεγήο 

(illicit paraphrasing) 

Lim & See (2001) 89,80% 

  
Curtis & Popal (2011) 47,40% 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

1. 42,2%, 2. 11,6%, 3. 26,6%, 4. 

8,9%, 5. 10,7% 

  

Franklyn- Stokes & Newstead 

(1995) 
Α. 66%, Β. 60% 

ΑΠ3 

Παξάθξαζε ή αληηγξαθή κεξηθώλ 

πξνηάζεσλ από κε ειεθηξνληθό 
βηβιίν, πεξηνδηθό ή εθεκεξίδα ρσξίο 

ππνζεκείσζε ζηελ εξγαζία πνπ 

ππνβάιεηαη 

Stephens et al. (2007) 30,70% 

ΑΠ4 

Παξάθξαζε ή αληηγξαθή κεξηθώλ 
πξνηάζεσλ από ειεθηξνληθή πεγή 

(π.ρ. δηαδίθηπν) ρσξίο ππνζεκείσζε 

ζηελ εξγαζία πνπ ππνβάιεηαη 

Stephens et al. (2007) 32,20% 

ΑΠ5 

Απηνιεμεί αληηγξαθή πιηθνύ κε 

ελδνθεηκεληθή παξαπνκπή θαη 

παξνπζίαζή ηνπ ζαλ παξαθξαζκέλν 
(sham paraphrasing) 

Curtis & Popal (2011) 50,90% 
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Zafarghandi et al. (2012) 

1. 42,8%, 2. 13,5%, 3. 21,4%, 4. 

11,9%, 5. 10,4% 

ΑΠ6 

Αληηγξαθή πιηθνύ, αλεπαξθήο 

αιιαγή νξηζκέλσλ ιέμεσλ (π.ρ. 
αληηθαηάζηαζε κε ζπλώλπκα) θαη 

ζεώξεζή ηνπ ζαλ παξαθξαζκέλν 
(paraphrasing plagiarism) 

Zafarghandi et al. (2012) 
1. 48%, 2. 14,7%, 3. 21,4%, 4. 

8,6%, 5. 7,3% 

Eret & Ok (2014): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- πεξηζηαζηαθά, 4- ζπλήζσο, 5- ζπρλά. 

Zafarghandi et al. (2012): 1. πνηέ, 2. κία θνξά, 3. 2-3 θνξέο, 4. 4-7 θνξέο, 5. πεξηζζόηεξεο από 7 θνξέο. 

Franklyn- Stokes & Newstead (1995): Α. Τν πνζνζηό πξνέξρεηαη από απηναλαθνξέο ησλ θνηηεηώλ, Β. Τν πνζνζηό αθνξά ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο ελέξγεηαο από ηνπο άιινπο κε βάζε ηελ θιίκαθα 0%- θαλείο δελ ην 

θάλεη-100%-όινη ην θάλνπλ έζησ κία θνξά. 

 

 

Πίνακας 46:Αποηελέζμαηα ηφν ερεσνών για ηη διάδοζη ηης Σσρραθής ζηοσς θοιηηηές. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

1 
πλδπαζκόο δηαδηθηπαθώλ πεγώλ θαη 

ρξήζε ηνπο ζε εξγαζία ρσξίο 

αλαγλώξηζε ησλ ζπγγξαθέσλ 

Eret & Ok (2014): 
 1. 53,4%, 2. 28,8%, 3. 11,4%, 4. 
4,4%, 5. 1,3% 

  
Akbulut et al. (2008) 1,778 (Σ.Α.: 0,923) 

2 

Αληηγξαθή πιηθνύ από δηάθνξεο 

δηαδηθηπαθέο πεγέο ρσξίο παξαπνκπή 

ζηελ πεγή 

Marshall & Garry (2005) 
Οκάδα Α: 47,3%, Οκάδα Β: 
62,3% 

Eret & Ok (2014): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- πεξηζηαζηαθά, 4- ζπλήζσο, 5- ζπρλά. 

Akbulut et al. (2008): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- κεξηθέο θνξέο, 4- πνιύ ζπρλά, 5- πάληα. 
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Πίνακας 47:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηη διάδοζη ηης Δπινόηζης και Παραποίηζης ζηοσς θοιηηηές. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 

ΠΔ1 Δπηλόεζε πιεξνθνξηώλ  Eret & Ok (2014) 
1. 81,9%, 2. 12,7%, 3. 2,8%, 4. 

2,1%, 5. 0,3% 

  
Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.: 1,277 (Σ.Α.: 0,639) 

ΠΔ2 Δπηλόεζε βηβιηνγξαθίαο Lin & Wen (2007) 
1- 44,4%, 2- 25,3%, 3- 21%, 4- 
6,3%, 5- 2,9% 

  

Franklyn- Stokes & 

Newstead (1995) 
Α. 54%, Β. 52% 

  
McCabe (1992) 67,40% 

ΠΔ3 Δπηλόεζε/ παξαπνίεζε βηβιηνγξαθίαο Williams et al.  (2012)  28% 

ΠΔ4 

Καηαρώξεζε κε δηαβαζκέλσλ, κε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ, ή αλύπαξθησλ 
πεγώλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ 

πνπ θάπνηνο δελ αλαθέξζεθε ζε απηέο 

Lim & See (2001) 68,40% 

ΠΔ5 Δπηλόεζε πεγήο πιεξνθνξηώλ Mazer & Hunt (2012) 
Π.Ο.: 1. 13,7%, 2. 86,3%, Ο.Δ.: 

1. 21,6%, 2. 78,4% 

Eret & Ok (2014): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- πεξηζηαζηαθά, 4- ζπλήζσο, 5- ζπρλά. 

Lin & Wen (2007): 1- πνηέ, 5- Σρεδόλ πάληα. 

Mazer & Hunt (2012): 1. Ναη, 2. Όρη. 

Franklyn- Stokes & Newstead (1995): Α. Τν πνζνζηό πξνέξρεηαη από απηναλαθνξέο ησλ θνηηεηώλ, Β. Τν πνζνζηό αθνξά ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ επηηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο ελέξγεηαο από ηνπο άιινπο κε βάζε ηελ θιίκαθα 0%- θαλείο δελ ην 

θάλεη-100%-όινη ην θάλνπλ έζησ κία θνξά. 

Akbulut et al. (2008): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- κεξηθέο θνξέο, 4- πνιύ ζπρλά, 5- πάληα. 

 

 

Πίνακας 48:Αποηελέζμαηα ερεσνών για ηη διάδοζη ηοσ Ασηοπλαγιαριζμού ζηοσς θοιηηηές. 

Κσδηθόο Σελάξηα Έξεπλεο Απνηειέζκαηα 
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ΑΤ1 

Παξνπζίαζε πξνεγνύκελσλ εξγαζηώλ ζα 

λέεο κε αιιαγή ηεο εκθάληζήο ηνπο κέζσ 

δηαδηθηύνπ 

Eret & Ok (2014):  
1. 76,7%, 2. 16,1%, 3. 4,4%, 
4. 2,6%, 5. - 

ΑΤ2 
Υπνβνιή ηεο ίδηαο εξγαζίαο πεξηζζόηεξεο 
ηεο κίαο θνξέο ζε δηάθνξα καζήκαηα 

(recycling) 

Akbulut et al. (2008) Μ.Ο.; 1,917 (Σ.Α.: 0,946) 

  
Eret & Ok (2014): 

 1. 44%, 2. 28,8 %, 3. 19,9%, 
4. 5,7%, 5. 1,3% 

  
Sheard & Dick (2011) 17% 

  
Dick et al. (2001) Α. 15,5%, Β. 29,1% 

  
Curtis & Popal (2011) 29,80% 

  
Zafarghandi et al. (2012) 

1. 52%, 2. 32,4%, 3. 11,3%, 

4. 1,5%, 5. 2,8% 

ΑΤ3 
Απηνπιαγηαξηζκόο Williams et al. (2012)  35% 

Eret & Ok (2014): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- πεξηζηαζηαθά, 4- ζπλήζσο, 5- ζπρλά. 

Dick et al. (2001): Α. Πξνζσπηθή επηηέιεζε, Β. Δπηηέιεζε από άιινπο. 

Zafarghandi et al.  (2012): 1. πνηέ, 2. κία θνξά, 3. 2-3 θνξέο, 4. 4-7 θνξέο, 5. πεξηζζόηεξεο από 7 θνξέο. 

Akbulut et al. (2008): 1- πνηέ, 2- ζπάληα, 3- κεξηθέο θνξέο, 4- πνιύ ζπρλά, 5- πάληα. 

 
 

 

 

Παρϊρτημα 5 
 

Σν εξγαιείν ην νπνίν αλαπηύρζεθε γηα ηελ παξνύζα κειέηε απνηειείηαη από ζελάξηα 

πνπ πεξηγξάθνπλ πνηθίιεο κνξθέο ηνπ πιαγηαξηζκνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη ελέξγεηεο αληηγξαθήο, ιήςεο βνήζεηαο, αλεπαξθνύο παξάθξαζεο,  

απηνπιαγηαξηζκνύ, ζπξξαθήο θαη ιάζε ζρεηηθά κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

παξαπνκπέο.  
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 ηελ θαηεγνξία ηεο αληηγξαθήο ζπγθαηαιέγνληαη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

εκθαλίδεηαη ε νηθεηνπνίεζε  πιηθνύ ρσξίο παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ θαη ε 

παξνπζίαζή ηνπ σο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο (Handa, 2005; Pecorari, 2003; Wan, 

Nordin, Halib, & Ghazali, 2011). Παξάιιεια, ε αληηγξαθή κπνξεί λα είλαη απηνιεμεί 

θαη λα απνπζηάδνπλ ζηνηρεία, όπσο ηα εηζαγσγηθά, πνπ δειώλνπλ ην αληηγξακκέλν 

πιηθό (Howard, 1995). Δπίζεο, απαληάηαη ε κεηάθξαζε πιεξνθνξηώλ ζε άιιε 

γιώζζα θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ρσξίο παξαπνκπή (Bilic-Zulle et al., 2008). ην 

πιαίζην απηό αλαπηύρζεθαλ ηα εμήο ζελάξηα: 

Σ2- Α1: Έλαο εξεπλεηήο θαιείηαη λα εηνηκάζεη κηα δεκνζίεπζε γηα έλα επηζηεκνληθό 

πεξηνδηθό. Σην πιαίζην ηεο ζπγγξαθήο εληάζζεη έλα ηκήκα θεηκέλνπ από θάπνην 

πεξηνδηθό απηνιεμεί, αιιά δελ παξαζέηεη ηελ πεγή ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ καδί κε 

ηηο ππόινηπεο (Sutton et al., 2012) 

Σ3- Α2: Ζ Β. κειέηεζε κηα ζεηξά άξζξσλ γηα κηα εξεπλεηηθή εξγαζία. Αμηνπνίεζε κηα 

ηδέα από θάπνην πεξηνδηθό κε δηθά ηεο ιόγηα ρσξίο λα αλαθέξεη ηελ πεγή ηεο (Sutton 

et al., 2012) 

Σ6- Α3: Ζ Θ., εξεπλήηξηα ζε Παλεπηζηήκην, νηθεηνπνηείηαη ηελ νξγάλσζε ησλ πεγώλ 

ελόο άξζξνπ ρσξίο λα παξαπέκςεη ζε απηό πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη ηελ παξνπζίαζή 

ηεο γηα έλα ζπλέδξην. 

Σ9- Α4: Ο Γ., θνηηεηήο Βηνινγίαο, εληνπίδεη ρξήζηκεο παξαπνκπέο γηα ηελ εξγαζία ηνπ 

ζε κία δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Απνθαζίδεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο λα κειεηήζεη ην 

αληίζηνηρν πιηθό θαη λα παξαπέκςεη ζηελ πεγή ηνπο (Sutton et al., 2012) 

Σ14- Α5: Έλαο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ κεηαθξάδεη έλα μελόγισζζν βηβιίν θαη ην 

παξνπζηάδεη σο δηθό ηνπ. 

Σ21- Α6: Ζ Μ. αμηνπνίεζε εηθόλεο από ην δηαδίθηπν ζηελ παξνπζίαζή ηεο ρσξίο λα 

αλαθεξζεί ζηελ πεγή ηνπο. 

Σ24- Α7: Όηαλ εμεηάδνπκε ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο γελλήζεθε ε ςπρηαηξηθή 

θαη ηηο ζπγθξίλνπκε κε εθείλεο πνπ θπξηαξρνύζαλ πξηλ από ηνλ 19
ν
 αηώλα, 

παξαηεξνύκε ηα εμήο: 

-Σπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο άξρηζαλ λα 

αληηκεησπίδνληαη κέζσ ηεο ηαηξηθήο. 
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-Δκθαλίζηεθε ην ιεγόκελν «εκπόξην παξαθξνζύλεο», ε αλάκεημε ηεο αγνξάο ζηελ 

εμέιημε ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. 

[Πεγή: McLeod, J. (2005). Δηζαγσγή ζηε Σπκβνπιεπηηθή.  Αζήλα: Μεηαίρκην.] 

Όηαλ εμεηάδνπκε ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο γελλήζεθε ε ςπρηαηξηθή θαη ηηο 

ζπγθξίλνπκε κε εθείλεο πνπ θπξηαξρνύζαλ πξηλ από ηνλ 19
ν
 αηώλα, παξαηεξνύκε ηα 

εμήο: 

-Γλσζηηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνληαη κέζσ ηεο 

ςπρνινγίαο. 

-Δκθαλίζηεθε ε ιεγόκελε «ηεξά παξαθξνζύλε», ε αλάκεημε ηεο εθθιεζίαο ζηελ εμέιημε 

ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. 

[Απόζπαζκα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θνηηεηή] 

(Leonard et al., 2014) 

 ηελ θαηεγνξία ηεο ιήςεο βνήζεηαο ζπγθαηαιέγνληαη πεξηπηώζεηο ππνβνιήο 

εξγαζίαο ηξίηνπ (Park, 2004), αλάζεζεο ζπγγξαθήο (Martin, 1994; Park, 2004; 

Selwyn, 2008; Walker, 1998) θαη ζπλεξγαζίαο ζε αηνκηθή εξγαζία (Cosma & Joy, 

2008; Park, 2004). Γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο κνξθήο πιαγηαξηζκνύ αλαπηύρζεθαλ 

ηα εμήο ζελάξηα: 

Σ4- ΛΒ1: Σην πιαίζην ελόο καζήκαηνο ν θαζεγεηήο αλέζεζε αηνκηθέο εξγαζίεο ζηνπο 

θνηηεηέο. Ζ Μ. θαη ν Γ. ρώξηζαλ ηελ εξγαζία ζε δύν κέξε θαη ν θαζέλαο αλέιαβε από 

έλα. Έπεηηα, έλσζαλ ηα δύν κέξε θαη ππέβαιαλ μερσξηζηά ηελ εξγαζία σο αηνκηθή 

(Sutton et al., 2012) 

Σ5- ΛΒ2: Έλα επηζηεκνληθό πεξηνδηθό πξνθήξπμε δηαγσληζκό ζπγγξαθήο πξσηόηππεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ο Κ. πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο θαηέβαζε από ην δηαδίθηπν κία 

εξγαζία, πξόζζεζε ζε απηήλ ηε δηθή ηνπ εηζαγσγή θαη ζπκπέξαζκα θαη ηελ ππέβαιε 

(Sutton et al., 2012) 

Σ7- ΛΒ3: Ο Γ. είρε κηα εξγαζία ζηα Αξραία Διιεληθά θαη ζθέθηεθε πσο ν παηέξαο ηνπ, 

ν νπνίνο είλαη θηιόινγνο, ζα κπνξνύζε λα ηνλ βνεζήζεη. Τειηθά, ηνπ δήηεζε λα 

αλαιάβεη ηε ζπγγξαθή ηεο (Sutton et al., 2012) 

Σ8- ΛΒ4: Ζ Μ. έδσζε ζηε ζπκθνηηήηξηα ηεο Π. κία νινθιεξσκέλε εξγαζία, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ βνεζήζεη κε ηηο ππνρξεώζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο (Sutton et al., 

2012) 

Σ12- ΛΒ5: Έλαο δηδαθηνξηθόο θνηηεηήο αλέζεζε ζε θάπνηνλ εηδηθό ζην αληηθείκελό ηνπ 

ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ηνπ (Zhang et al., 2013) 
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Σ15- ΛΒ6: Ζ Π. ζπκπεξηέιαβε νλόκαηα ζπκθνηηεηώλ ηεο ζηελ εξγαζία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ηα νπνία δε ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Σ19- ΛΒ7: Ο Ε. όθεηιε λα παξαδώζεη πέληε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο Φ. Με κπνξώληαο λα αληαπεμέιζεη ζε όιεο, 

ππέβαιε κηα εξγαζία πνπ είρε γξάςεη θαη ππνβάιιεη έλαο άιινο θνηηεηήο 

πξνεγνπκέλσο, ηζρπξηδόκελνο πσο είλαη δηθή ηνπ δνπιεηά (Leonard et al., 2014) 

 ηελ αλεπαξθή παξάθξαζε απαληώληαη ελέξγεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ 

πξνζπάζεηεο παξάθξαζεο ρσξίο παξαπνκπή ζηελ πεγή ηνπ πιηθνύ (Hu & Lei, 2012; 

Park, 2004; Walker, 1998), θαζώο θαη  αιιαγή κόλν κεξηθώλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ από 

ην πιηθό πνπ αμηνπνηείηαη ρσξίο λα παξέρεηαη πάιη παξαπνκπή (Patrick, 2014). 

Δπίζεο, απαληάηαη ε απηνιεμεί αληηγξαθή από θείκελν κε παξαπνκπή ζε απηό, αιιά 

παξνπζίαζή ηνπ σο παξαθξαζκέλν (Walker, 1998). Έηζη, αλαπηύρζεθαλ ηα εμήο 

ζελάξηα: 

Σ1- ΑΠ1: Ο Κ., θνηηεηήο Ηζηνξίαο, ζην πιαίζην ελόο καζήκαηνο έρεη λα εθπνλήζεη κηα 

εξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα ηελ νινθιεξώζεη απνθαζίδεη λα αληηγξάςεη πξνηάζεηο από 

κία πεγή, θάλνληαο κηθξέο αιιαγέο ζε απηέο, ρσξίο λα αλαθεξζεί ζην θείκελν από ην 

νπνίν ηηο πήξε (Sutton et al., 2012) 

Σ22- ΑΠ2: Ζ Δπξώπε είλαη ζαλ έλαο θήπνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηα πην δηαθνξεηηθά 

ινπινύδηα, ηα πην αηαίξηαζηα ρξώκαηα. 

[Πεγή: Θενηνθάο, Γ. (1998). Διεύζεξν Πλεύκα. Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο.] 

Ζ Δπξώπε είλαη ζαλ έλαο θήπνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηα πην δηαθνξεηηθά ινπινύδηα, ηα 

πην αηαίξηαζηα ρξώκαηα (Θενηόθεο, 1980).  

[Απόζπαζκα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θνηηεηή] 

(Zhang et al., 2013) 

Σ23- ΑΠ3: Οη «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» απνηεινύλ όρη κόλν «επηζηεκνληθή» ή, 

θαιύηεξα, δηεπηζηεκνληθή πξόθιεζε, αιιά θαη, θπξίσο, παηδαγσγηθή, δεδνκέλνπ όηη ηα 

παηδηά κε «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» εκθαλίδνπλ έλα- θαηλνκεληθά αλεμήγεην ράζκα 

αλάκεζα ζε απηό πνπ καζεζηαθά ζα κπνξνύζαλ λα επηηύρνπλ θαη, ηειηθά, επηηπγράλνπλ. 

[Πεγή: Φαξακή, Μ. (2013). Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Μηα παηδαγσγηθή πξόθιεζε. Νένο 

Παηδαγσγόο,1 , ζ.129-136.] 
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Παηδαγσγηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξόθιεζε ζεσξνύληαη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

θαζώο ηα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ έλα ράζκα κεηαμύ απηνύ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

πεηύρνπλ θαη απηνύ πνπ ηειηθά πεηπραίλνπλ.  

[Απόζπαζκα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θνηηήηξηαο] 

(Leonard et al., 2014) 

 ηνλ απηνπιαγηαξηζκό απαληώληαη ελέξγεηεο όπσο ε ππνβνιή ηεο ίδηαο 

εξγαζίαο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο καζήκαηα (Park, 2004; Walker, 1998) θαη ν 

δηαρσξηζκόο εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ (salami slicing) θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο ζε 

δηαθξηηά άξζξα  (Scanlon, 2007). Σα αληίζηνηρα ζελάξηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη 

ηα εμήο: 

Σ10- ΑΥ2: Ο Μ. πξέπεη λα παξαδώζεη κηα εξγαζία γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Τειηθά 

αληηγξάθεη πξνεγνύκελε εξγαζία ηνπ, ρσξίο λα αλαθέξεη όηη ηελ αμηνπνίεζε (Zhang et 

al., 2013) 

Σ17- ΑΥ2: Ζ Ε., εξεπλήηξηα ζε παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ ζέινληαο λα δεκνζηεύζεη 

κηα έξεπλά ηεο έζηεηιε δύν άξζξα ζε δηαθνξεηηθά πεξηνδηθά κνηξάδνληαο ηα επξήκαηά 

ηεο ρσξίο λα αλαθέξεη πσο πξόθεηηαη γηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο κειέηεο. 

 ηελ ζπξξαθή εκθαλίδνληαη ελέξγεηεο ιήςεο θαη ζπλδπαζκνύ πιηθνύ από 

δηάθνξεο πεγέο κε ή ρσξίο παξαπνκπή ζε απηέο (Howard, 1995∙ Klausman, 1999∙ 

Patrick, 2014). ην πιαίζην απηό αλαπηύρζεθαλ ηα εμήο ζελάξηα: 

Σ16- Σ1: Ζ Γ., πξσηνεηήο θνηηήηξηα, κε γλσξίδνληαο πώο λα γξάςεη ηελ εξγαζία γηα ην 

κάζεκα ηεο Γιώζζαο αληηγξάθεη απνζπάζκαηα από δηάθνξεο πεγέο. 

Σ18- Σ2: Ο Τ. έρεη κηα εξγαζία ζην κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

νινθιεξώζεη, ζπληάζζεη ην θείκελν αληηγξάθνληαο θαη επηθνιιώληαο από δηάθνξεο 

πεγέο, ζπλδπάδνληάο ηεο ζε κία παξάγξαθν ρσξίο λα αλαθέξεη ηηο πεγέο (Leonard et 

al., 2014) 

 Δπίζεο, ν πιαγηαξηζκόο δύλαηαη λα εθδεισζεί κε ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ιάζε θαη παξαιείςεηο ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο, όπσο ε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε παξαπνκπώλ (Howard, 1995). ην πιαίζην απηό αλαπηύρζεθαλ 

ηα εμήο ζελάξηα:  
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Σ13- ΒΑΠ1: Ζ Ο. ζηελ εξγαζία πνπ παξέδσζε είρε πεγέο ζηε βηβιηνγξαθία ηηο νπνίεο 

δελ είρε εληόο ηνπ θεηκέλνπ (Hu & Lei, 2014). 

Σ20- ΒΑΠ2: Ο Π. παξείρε παξαπνκπή κόλν ζην ηέινο ηεο θάζε ελόηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ. 

 Σέινο, ζην εξγαιείν ζπκπεξηειήθζε κία ελέξγεηα ε νπνία δε ζπληζηά 

πιαγηαξηζκό, αιιά θξίλεηαη σο απνδεθηή πξαθηηθή: 

Σ11: Ο Π. αληέγξαςε ηκήκαηα από κία πξνεγνύκελε εξγαζία ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

γξάςεη κία λέα, αιιά αλαθέξζεθε ζηελ αξρηθή. 

Παρϊρτημα 6 
 

Ο Κ., θνηηεηήο Φηινινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία ηνπ αληηγξάθεη 

απηνιεμεί απνζπάζκαηα από δηάθνξεο πεγέο ρσξίο λα παξαπέκςεη ζε απηέο.  

 

Πνηεο από ηηο παξαθάησ κπνξεί λα είλαη νη πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ απόθαζή ηνπ απηή; 

1. Γελ έρεη αξθεηό ρξόλν γηα λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία (Arce Espinoza & 

Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 

2007; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Foltynek et al., 2014; Franklyn-Stokes & 

Newstead, 1995; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & Dick, 2003; Szabo & 

Underwood, 2004; Wan et al., 2011; Αβξακίδνπ, 2014).  

2. Η νηθνγέλεηα ηνλ πηέδεη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη επηηπρώο ηηο ζπνπδέο 

ηνπ (Devlin & Gray, 2007; McCabe, 1992; Riasati & Rahimi, 2013; Sheard & 

Dick, 2003). 

3. Έρεη κεγάιν θόξην εξγαζίαο ιόγσ ησλ ππόινηπσλ καζεκάησλ (Akbulut, 

Şendağ, et al., 2008; Andrews et al., 2007; Arce Espinoza & Monge Nájera, 

2014; Ashworth et al., 1997; Devlin & Gray, 2007; Eret & Ok, 2014; Foltynek 

et al., 2014; McCabe, 1992; Sheard & Dick, 2003). 

4. Πηζηεύεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ππεξβνιηθά δύζθνιε γηα λα 

αληαπνθξηζεί κόλνο ηνπ (Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 

2014; Foltynek et al., 2014; Riasati & Rahimi, 2013; Szabo & Underwood, 

2004; Αβξακίδνπ, 2014), θαη θνβάηαη ηελ απνηπρία (Goh, 2013; Hu & Lei, 

2014; McCabe, 1992; Szabo & Underwood, 2004). 

5. Θέιεη λα πάξεη κεγάιν βαζκό ζην κάζεκα (Arce Espinoza & Monge Nájera, 
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2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; Franklyn-Stokes 

& Newstead, 1995; Goh, 2013; Hu & Lei, 2014). 

6. Θεσξεί πσο όινη νη θνηηεηέο θάλνπλ θάηη αλάινγν (Andrews et al., 2007; 

Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Ashworth et al., 1997; Eret & Ok, 

2014; Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Selwyn, 2008). 

7. Θεσξεί πσο δελ έρεη ηηο αλαγθαίεο δεμηόηεηεο γηα ηελ αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο (Arce Espinoza & Monge 

Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; 

Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; Hu & Lei, 2014; Riasati & Rahimi, 2013). 

8. θέθηεηαη πσο δελ ππάξρνπλ θπξώζεηο γη’ απηέο ηηο ελέξγεηεο (Andrews et al., 

2007; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Ellery, 2008; Eret & Ok, 2014; 

Αβξακίδνπ, 2014). 

9. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη ην κάζεκα (Andrews et al., 2007; Ashworth et al., 1997; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005; Eret & Ok, 2014; McCabe, 1992; Riasati 

& Rahimi, 2013). 

10. Γελ γλσξίδεη θαιά μέλεο γιώζζεο πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηεί κε επρέξεηα ηελ 

μελόγισζζε βηβιηνγξαθία θαη αληηγξάθεη ειιεληθέο κεηαθξάζεηο (Riasati & 

Rahimi, 2013; Wan et al., 2011). 

11. Πηζηεύεη πσο ν θαζεγεηήο δε ζα αθηεξώζεη ρξόλν γηα λα δηαβάζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Hu & Lei, 2014; Riasati 

& Rahimi, 2013; Αβξακίδνπ, 2014). 

12. Νηώζεη πσο είλαη επθνιόηεξν λα αληηγξάςεη από ην λα θάλεη κόλνο ηελ 

εξγαζία (Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; Brimble & Stevenson-

Clarke, 2005; Devlin & Gray, 2007; Foltynek et al., 2014; Riasati & Rahimi, 

2013; Selwyn, 2008).  

13. Γελ έρεη ιάβεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο 

(Arce Espinoza & Monge Nájera, 2014; McCabe, 1992). 

14. Πηζηεύεη όηη δε ζα εληνπηζηεί από ηνλ θαζεγεηή (Ashworth et al., 1997; 

Brimble & Stevenson-Clarke, 2005). 

15. Θεσξεί πσο ν θαζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο ελζαξξύλεη ηέηνηεο ελέξγεηεο 

(Ashworth et al., 1997; Brimble & Stevenson-Clarke, 2005). 

16. Θεσξεί όηη, ελ ηέιεη, δελ βιάπηεηαη θάπνηνο (Brimble & Stevenson-Clarke, 

2005; Foltynek et al., 2014; McCabe, 1992).  
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17. Θεσξεί πσο πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ δελ έρεη ζεκαζία (Brimble & Stevenson-

Clarke, 2005; Foltynek et al., 2014; McCabe, 1992).  

18. Άιιε/ άιιεο αηηία/εο (παξαθαιώ πξνζδηόξηζε). 

 

Παρϊρτημα 7 
 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεύμεηο: 

1. Πνην είλαη ην πξώην πηπρίν ζνπ; 

2. Δίρεο εξγαζίεο (πξναηξεηηθέο- ππνρξεσηηθέο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ΠΠ; 

3. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε κέζσ ησλ εξγαζηώλ; 

4. Αλέιαβεο πηπρηαθή εξγαζία; Αλ λαη, κε ηη θξηηήξηα επέιεμεο ην ζέκα; 

5. Θα κπνξνύζεο λα κνπ πεξηγξάςεηο ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνύ γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία; 

6. Γηαηί απνθάζηζεο λα θάλεηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; Πνηα εηδίθεπζε 

επέιεμεο θαη γηαηί; 

7. Δίρεο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΠΜ, θαη, αλ λαη, ηη δπζθνιίεο 

αληηκεηώπηζεο; 

8. Παξαθνινύζεζεο κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

ζπγγξαθήο ησλ εξγαζηώλ; Αλ λαη, έκεηλεο ηθαλνπνηεκέλνο; 

9. Πσο επέιεμεο ην ζέκα γηα ηε κεηαπηπρηαθή ζνπ δηαηξηβή; 

10. Με ηη θξηηήξηα επέιεμεο ηηο πεγέο ζνπ; 

11. Πόζν ρξόλν ζνπ πήξε γηα λα νινθιεξώζεηο ηελ εξγαζία; 

12. ε πεξίπησζε πνπ έρεηο εθπνλήζεη νκαδηθή εξγαζία, ζα ήζεια λα κνπ 

πεξηγξάςεηο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πινπνηήζεθε ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ. 

13. ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ζπρλά ιόγνο γηα θνηηεηέο πνπ θαηαθεύγνπλ 

ζηελ αληηγξαθή (αλαθέξζεθαλ πνηθίιεο κνξθέο πιαγηαξηζκνύ γηα 
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ζρνιηαζκό) πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Πνηα 

είλαη ε άπνςή ζνπ γη’ απηό; 

14. Γηα πνηνπο ιόγνπο, πηζηεύεηο, θάπνηνο ζα θαηέθεπγε ζε ηέηνηεο 

πξαθηηθέο; 

15. Γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο ινγνθινπήο; Έρεηε κηιήζεη γη’ απηήλ ζην 

πιαίζην ησλ ζπνπδώλ; 

16. Έρεηο ζθεθηεί ή εκπιαθεί ζε θάπνηα από ηηο πξνεγνύκελεο ελέξγεηεο; 

Γηαηί λαη/όρη; 

17. Πσο ζθέθηεζαη λα αμηνπνηήζεη ηνλ κεηαπηπρηαθό ζνπ ηίηιν; 

θέθηεζαη λα ζπλερίζεηο κε δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο; 

 

Παρϊρτημα 8 
 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ ηα ζηνηρεία
12

 ησλ απνθνίησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

ζπλεληεύμεηο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο: 

Κσδηθόο 

θνηηεηή/ηξ

ηαο 

Πξνπηπρηα

θέο 

Σπνπδέο 

Εηδίθεπζε 

ζηηο 

κεηαπηπρηα

θέο 

ζπνπδέο 

ηνπ ΠΤΔΕ 

Επηπιένλ 

Μεηαπηπρηα

θέο ζπνπδέο 

Δηδαθηνξη

θέο 

ζπνπδέο 

 

Πιαγηαξηζ

κόο ζε 

δηαηξηβή 

Φ01 ΠΣΓΔ Αλζξσπηζηη

θέο 

Δπηζηήκεο: 

Γιώζζα & 

Παηδηθή 

Λνγνηερλία 

Όρη Ναη Όρη 

Φ02 ΠΣΓΔ Αλζξσπηζηη

θέο 

Δπηζηήκεο: 

Γιώζζα & 

Παηδηθή 

Λνγνηερλία 

Όρη Όρη Όρη 

Φ03 Φπρνινγία Φπρνινγία- 

πκβνπιεπη

ηθή 

Ναη Όρη Όρη 

Φ04 ΠΣΓΔ Αλζξσπηζηη Όρη Όρη Όρη 

                                                           
12

 Το φφλο δεν ςυμπεριλαμβάνεται προκειμζνου να επιτευχκεί θ ανωνυμοποίθςθ των δεδομζνων. 
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θέο 

Δπηζηήκεο: 

Γιώζζα & 

Παηδηθή 

Λνγνηερλία 

Φ05 ΠΣΓΔ Αλζξσπηζηη

θέο 

Δπηζηήκεο: 

Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο 

ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Όρη Όρη Όρη 

Φ06 ΠΣΓΔ Θεηηθέο 

Δπηζηήκεο 

ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Όρη Όρη Όρη 

Φ07 ΠΣΓΔ Θεηηθέο 

Δπηζηήκεο 

ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Όρη Όρη Ναη 

Φ08 ΠΣΓΔ Θεηηθέο 

Δπηζηήκεο 

ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Όρη Όρη Όρη 
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