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 یعلوم پزشک انیدر دانشجوامر  نی. ادیدار نماآن را خدشه یو گواه یدانشگاه یها اعتبار آزمون تواندکه میاست  یجیرا دهیتقلب پد زمینه و هدف:

دانشگاه علوم پزشکی  یمقطع کارشناس انینگرش و عملکرد دانشجو یبررس حاضر،انجام مطالعه برخوردار است. هدف از  یشتریب تیاز حساس

 .بوددر خصوص تقلب و عوامل مرتبط با آن  گلستان

دختر و پسر مشغول به تحصیل در مقطع  یدانشجو 934 بر روی 3151بود که در سال  یمقطع -یلیتحل -یفیتوصاز نوع پژوهش  نیا کار: روش

نامه روا و پرسش ها به وسیلهدادهدر دسترس وارد مطالعه شدند.  یریگبا روش نمونهها نمونه انجام گردید. گلستان یدانشگاه علوم پزشک یکارشناس

 یهااز آماره و سپس با استفاده آوری شدجمع 88/1برابر با  Cronbachs alphaضریب و  یاختصاصال ؤس 64 بانگرش و عملکرد تقلب  یایپا

3و آزمون  یفیتوص
  .19/1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت > P  شد. ها در نظر گرفتهداده یداریسطح معنبه عنوان 

از  بقیهدرصد ترکمن و  6/34درصد فارس،  9/68 از نظر قومیت نیز را دختران تشکیل دادند. انیدرصد دانشجو 98 ،یشناختتیجمعاز نظر  ها:افتهی

از  که اظهار داشتند انیدرصد دانشجو 3/93 ،( نسبت به تقلب داشتند. از نظر عملکردی)منف ینگرش مخالف انیدرصد دانشجو 6/31اقوام بودند.  ریسا

شاغل بودن با نگرش و  و تیجنس نیبهمچنین، (. P=  113/1) وجود داشت انینگرش و عملکرد دانشجو نیب داریمعنیاند. ارتباط دهتقلب استفاده کر

 زینسبت به تقلب داشتند و از نظر عملکرد ن یترپسر و شاغل نگرش موافق انی(. دانشجوP < 191/1) مشاهده شد یداریمعن یعملکرد ارتباط آمار

 کردند.یم کار نیبه ا قداماز دختران ا شتریب

 قاتیرفتار، به تحق نیا شتریدرک ب یبرا ،وجود نیابا  .و عملکرد با تقلب مخالف بودند یاز نظر نگرش یپرستاررشته  انیدانشجو بیشتر: یریگجهینت

 است. ازین یا مقابله یهاوهیش یبه منظور طراح یعلوم پزشکهای رشته انیدانشجو نیب یآموزش یها تیفعال ریتقلب در سا دهیدر خصوص پد یشتریب

 یدانشجو، پرستارتقلب، نگرش، عملکرد، امتحان، : هاکلید واژه

 

 مقاله کوتاه
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 مقدمه
 یها آزمون و یگواه رش،یپذ اخذ در یجیرا دهیپد تقلب

 تقلب (.3) کند یم دیتهد را ها آن اعتبار که است یدانشگاه

 کشور سراسر یها دانشگاه در بزرگ ینگران کی به یعلم

 امر نیا از زین یپزشک علوم یها دانشگاه و است شده لیتبد

 انیدانشجو نیب در تخلف نیا ارتکاب (.3) ستندین یمستثن

 توجه با یپزشک آموزش مراکز و آن( یها گروهریز )و یپزشک

 ؛(1) است برخوردار یشتریب تیاهم از ،موضوع تیحساس به

 یها ارزش و انسان یزندگ بر یجد عواقب تواند یم چرا که

 (.4) گذاردب یاقتصاد و یاجتماع

 یالگو جادیا سبب تواند یم ییدانشجو دوران در تقلب

 تقلب از (.9-8) شود یلیالتحص فارغ از بعد یمشابه یرفتار

 یا حرفه ندیافر یبرا یطاعون عنوان به انیدانشجو توسط یعلم

 جوامع انیدانشجو در آن زانیم و شده ادی یریادگی و یاددهی

 نیا که رسد یم نظر به است. شده گزارش متفاوت ،مختلف

 و ینید ،یجتماعا ،یخانوادگ یها ارزش و فرهنگ به ها تفاوت

 گرفتن (.4 ،9) دارد یبستگ دانشگاه به ورود از قبل فرد یاخالق

 کسب درس، کالس یآموزش طیمح ان،یدانشجو گرید از پاداش

 تیجنس تقلب، به مثبت نگرش ،یقبول نمره گرفتن برتر، نمره

 تقلب ارتکاب بر رگذاریثأت عوامل جمله از یتکنولوژ و

 به تواند یم انیجودانش نیب در تقلب (.5-33) شود محسوب می

 وحشت یرو از تقلب ای و شده یزیر برنامه تقلب صورت دو

از  و آگاهانه به صورت فرد ،شده یزیر برنامه تقلب در باشد.

این  وحشت، یرو از تقلب در اما دارد، تقلب قصد عمدروی 

 ترس علت به فرد شود و انجام می یدیناام و ترس یرو از کار

  (.33) کند یم تقلب ،انیدانشجو گرید از شکست از

 عوامل از ترشیب یکاف دقت عدم و یریپذ تیولؤمس عدم زا

 به دانشجو از ادیز توقع و فیتکال بودن سخت مانند یرونیب

 تقلب است. شده برده نام انیدانشجو توسط تقلب لعل عنوان

 از استفاده جمله از یمختلف های لبه شک تواند یم آزمون در

 زل،من یها آزمون ای باز آزمون در مجاز ریغ یها ادداشتی

 یسیرونو کالس، زمونآ در مجاز ریغ ادداشتی از استفاده

 گر،ید شخص یرو از منزل در آزمون حل و باز آزمون پاسخ

 ای دادن اجازه و گرید شخص یرو از یکالس آزمون یسیرونو

 .انجام گیرد آزمون یها پاسخ یسیرونو یبرا گرفتن اجازه

 نگاه» ،امتحان جلسات در یعلم تقلب انجام وهیش نیتر جیرا

 فیتکال در تقلب وهیش نیتر جیرا و «کاغذ یرو نوشتن و کردن

 (.3 ،9) است «نترنتیا و یهمکالس از گرفتن» ،یدرس

 Behran و Desalegn مطالعه در انیدانشجو درصد 9/11

 ها یهمکالس دهند یم اجازه امتحان هنگام درکه  داشتند اظهار

نیز  آنان از درصد 1/33 و سندیبنو ها آن یامتحان برگه یرو از

 نیب در شده رفتهیپذ و یعیطب یرفتار را یعلم تقلب

 مقطع یدانشجو 966 میان از (.3) دانستند یم انیدانشجو

 کره در نهمکارا و Park پژوهش در یپرستاررشته  یکارشناس

 38 و آزمون در تقلب از نمودند که اظهار درصد 91 ،یجنوب

 استفاده یدرس یها پروژه و فیتکال در تقلب ازنیز  درصد

 (.31) ندا هکرد

 مقطع دانشجوی 381 همبستگی، -توصیفی تحقیق کی در

 گرگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی دانشکده کارشناسی

 صورت به ،بودند گذرانده را تحصیلی سال نیم یک حداقل که

 به اجازه، داد نشاننتایج  گرفتند. قرار یبررس مورد ساده یتصادف

 با خودم تقلب بدون آزمون برگه دیدن برای دانشجویان سایر

 با کناری دانشجویان های پاسخ از رونویسی، درصد 3/86

 به اشاره و ایما زبان از استفاده و درصد 1/81با  آنان هماهنگی

 میزان بیشترین ،درصد 1/31با  ها شماره برای انگشتان خصوص

 (.34) بود دانشگاهی های آزمون در پاسخگویان تقلب نوع و

 از یریجلوگ راهکارهای وثیرگذار أت عوامل شناخت اهمیت

 علمی تحقیقات از موجی گرفتن شدت موجب ،تقلب گسترش

 منافع و ها هزینه از دانشجویان ادراک با مرتبط ادبیات بر تمرکز با

 ترین مهم از یکی ،امتحان در تقلب (.39) است شده تقلب

 تدریس، کیفیت و نقض را علمی صداقت که است مواردی

 آموزش به عمومی اعتماد و زیابیار فرایند در اطمینان قابلیت

  .است کرده تضعیف جدی طور را به عالی

 از تکمیلی تحصیالت مقطع دانشجوی 36 تجارب بررسی
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 یدارشناسیپد کردروی از استفاده با امتحان در تقلب پدیده

 و ادراک )استعدادها، درونی عوامل که داد نشان یفیتوص

 عوامل و خانواده( محیط ،همچنین و شخص های دریافت

 به ارتکاب در شخص عملکرد بر اطراف محیط ثر)ا ساختاری

 های پدیده از تقلب، (.36) دباش می ثرؤم تقلب بروز در تقلب(

 گسترش با که باشد می آموزشی های نظام در رایج اخالقی غیر

 کرده پیدا رواج و شده تسهیل ای فزاینده طور به ،وریآ فن

 ،ها  دانشگاه اغلب در یکارشناس مقطع انیدانشجو (.33) است

 از و دهند تشکیل می را دانشگاه انیدانشجو تعداد نیشتریب

 نیا در یمنف ای مثبت یآموزش یرفتارها از یاریبس دیگر، طرف

 فراگرفته یرسم ریغ ای یرسم صورت به یلیتحص مقطع

 یبعد مقاطع در تکرار احتمال ،آن تیتثب صورت در و شود یم

 در تقلب لهأمس تیاهم به توجه با شد. خواهد وجود یلیتحص

 و نگرش حاضر پژوهش در ،یپزشک علوم انیدانشجو نیب

 در تقلب خصوص در یکارشناسمقطع  انیدانشجو عملکرد

 گرفت. قرار یبررس مورد یدانشگاه درون امتحانات
 

 کار روش
 3151 سال در که یمقطع -یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا در

 دانشجوی 934 ،در دسترس یریگ نمونه از استفاده با انجام شد،

 مورد گلستان پزشکی علوم دانشگاه در لیتحص به مشغول

 تقلب یفراوان به توجه با نمونه حجم گرفتند. قرار یبررس

 انیدانشجو به مربوط مطالعه در شده گزارش یدرصد 4/66

 31 یخطا و (56/3) درصد 59 نانیاطم و همدان یپزشک علوم

 شد. محاسبه نمونه حجم فرمول اساس بر ،(38) درصد

 دانشگاه انیدانشجو یتمام شامل تحقیق به ورود هایاریمع

 به مشغول یکارشناس مقطع در که گلستان یپزشک علوم

 به لیتما و بودند گذارنده را یلیتحص ترم دو و بودند لیتحص

 انیدانشجو مطالعه، از خروج اریمع .داشتند مطالعه در شرکت

 بود.مطالعه  طول در یمهمان ای و مهمان

 و متون یبررس اساس بر تقلب ساخته محقق نامه پرسش

آوری  ها با استفاده از آن جمع و داده دیگرد هیته مشابه مطالعات

 تیوضع درباره الؤس 31 متشکل از نامه مذکور شد. پرسش

 دهیپد تیوضعدر زمینه  الؤس 3 ،یلیتحص و کیدموگراف

 تقلب وهی)ش عملکرد و تقلب( زهی)انگ نگرش الؤس 35 تقلب،

 عملکرد الؤس 18 و کردن( افتیدر تقلب وهیش و رساندن

 .بود دانشجو

 بهتر باعث تقلب است، یمهم امر تقلب انجام در تبحر»

 کردن( )تقلب رفتار ترک در یاثر هیتنب شود، یم نمره شدن

مورد استفاده  نامه پرسش ینگرش االتؤس از ییها نمونه ،«ندارد

 تا موافق کامالًاز ) کرتیل ها به صورت طیف آن پاسخ بود که

 به توجه با .گردیدبندی  طبقه 4 تا 3 نمرات با (مخالف کامالً

« مثبت و یمنف» دسته دو به نگرش آمده، دست به نمرات

 مثبت نگرشبه عنوان  18 از کمتر ازیامت کسب .گردید تقسیم

 به نسبت یمنف نگرش عنوان به 18 از شتریب ازیامت و تقلب به

 دامنه استفاده، مورد ابزار اساس بر شد. در نظر گرفته تقلب

 چارک نشان دهنده 18 نمره .بود ریمتغ 36 تا 35 نیب نمرات

 االتؤس به مخالفم کامالً و مخالفم یها پاسخ دربردارنده و دوم

 .بود تقلب به نگرش

 کنم، یم استفاده گرانید برگه یرو کردن نگاه از تقلب یبرا»

 از تقلب یبرا کنم، یم استفاده همراه تلفن از تقلب یبرا

 مدرن لیوسا از تقلب یبرا کنم، یم استفاده برگه ییجا هجاب

 «کنم یم استفاده و... تقلب وتریکامپ تقلب، خودکار انندم دیجد

 به پاسخ بود که عملکرد بخش به مربوط االتؤس از جمله زین

 .بندی گردید طبقه 4 تا 3 از «گاه چیه تا شهیهم» صورت به ها آن

 کمتر ازیامت کسب بدین ترتیب .به دست آمد 334 سوم چارک

 تقلب از استفاده عدم یمعن )به تقلب در مثبت عملکرد ،334 از

 از )استفاده تقلب در یمنف عملکرد آن از شتریب و ها( آزمون در

 .در نظر گرفته شد ها( آزمون در تقلب

 ییمحتوا ییروا روش از نامه، پرسش ییروا نییتع جهت

 از نفر 3 اریاخت در نامه پرسش منظور نیبد .دیگرد استفاده

 ابزار ییایپا .گردید دییأتقرار داده شد و  یعلم تأیه یاعضا

 نمونه در Cronbachs alpha (88/1) بیضر با استفاده از زین

 مرحله دو نیب یهمبستگ محاسبه و ییبازآزما و هنفر 31
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(51/1 = r) مورد تأیید قرار گرفت. 

 آزمون و یفیتوص یها آماره از استفاده با ها دادهدر نهایت، 
3

  افزار نرمدر SPSS 33 نسخه (version 11, SPSS Inc., 

Chicago, IL)  گردید لیتحلتجزیه و. 

 اخذهمچون  یانسان یها پژوهش در اخالق اصول هیکل

 یفرد اطالعات حفظ مطالعه، از خروج حق آگاهانه، رضایت

 کسب و یده گزارش در یعدد کد از استفاده ،ها نمونه

 مطالعه حاضر درنیز تحقیق  شروع یبرا یقانون یمجوزها

 .شد تیرعا

 

 ها یافته
 ± 45/6 سنی میانگین با دختران را دانشجویان درصد 98

 فارس، درصد 9/68 ،قومیتی نظر از .سال تشکیل دادند 33/33

 6/51 بودند. اقوام سایر از درصد 5/6 و ترکمندرصد  6/34

 بودند. شاغل غیر درصد 3/85 و مجردمشارکت کنندگان  درصد

شرکت کنندگان  ازدرصد  5/31 تقلب، وضعیت بررسی در

 این از اند. کرده تجربه را امتحان در تقلبکه  داشتند اظهار

 دوران از درصد 8/31 و دبیرستان دوران از درصد 1/13 ،تعداد

 از درصد 6/94 داشتند. را آزمون در تقلب تجربه ابتدایی

 اوقات گاهی تقلب که بودند باور این بر کنندگان مشارکت

 درصد 3/9 شود. می امتحانی نمرات شدن بهتر موجب

 دانشجوی فرستادن تجربه نمودند که اظهار نیز دانشجویان

 درصد 3/83 داشتند. امتحان جلسه به خود یاج به را دیگری

 تقلب یکس به کنونتا اآی» الؤس به پاسخ در ها نمونه

 کردند. انتخاب را بلی پاسخ ،«؟دیا رسانده

 درصد 6/31 امتحان، در تقلب به نگرشزمینه  در

 داشتند. تقلب رساندن یا دریافت به منفی نگرش دانشجویان

 دانشجویان، عملکرد به مربوط های داده بررسی خصوص در

 استفاده تقلب از امتحانات در عنوان کردند که درصد 5/43

 در دانشجویان عملکرد و نگرش بین ارتباط 3 جدول کنند. می

 نگرش بین ارتباط 3 جدول و تقلب از استفاده خصوص

 دهد. می نشان را آنان عملکرد با تقلب به دانشجویان

 

 تقلب سابقه مورد در دانشجویان عملکرد و نگرش بین ارتباط :3 جدول

 تقلب

 متغیر

 P اند نداشته اند داشته

 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 < 113/1 31( 8/36)  313( 5/11)  مثبت نگرش

 313( 3/83)  396( 3/66)  منفی

314( 3/93)  مثبت  عملکرد    (1/39 )33 113/1 > 

 336( 3/84)  381( 1/43)  منفی 

 

 آنان عملکرد با تقلب به دانشجویان نگرش بین ارتباط :3 جدول

 نگرش

 عملکرد

 P منفی مثبت

 < 113/1 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 333( 3/13)  314( 9/63)  مثبت

 345( 1/63)  394( 9/13)  منفی

3 آزمون نتایج
 و نگرش بینی دار معنی ارتباطکه  داد نشان 

  شتدا وجود تقلب خصوص در دانشجویان عملکرد

(113/1 = P.) متغیرهای از برخی بین ارتباط بررسی نظر از 

 نسبت دانشجویان نگرش زمینه در تحصیلی، و شناختی جمعیت

 مشاهده شد داری معنی ارتباط جنسیت، با آن ارتباط و تقلب به

(116/1 = P) تری موافق نگرش پسر دانشجویان؛ به طوری که 
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 و امتحان در تقلب به نگرش بین ارتباط داشتند. تقلب به نسبت

 دانشجویان که ای گونه به ؛بود دار معنی نیز دانشجو اشتغال

 اما (،P = 141/1) داشتند تقلب به نسبت یموافق نگرش شاغل

 وضعیت و امتحانات در لبقت به نگرش بین داری معنی ارتباط

 وجود نداشت یاندانشجو سکونت محل ،همچنین و هلأت

(191/1 < P.) 

حاکی از آن  دانشجویان عملکرد به مربوط االتؤس تحلیل

 با امتحانات در تقلب زمینه در یاندانشجو عملکرد بین بود که

 طوری به ؛(P = 113/1) مشاهده شد یدار معنی ارتباط تسیجن

 بین ارتباط کردند. می استفاده تقلب از بیشتر پسر دانشجویان که

 دار معنی نیز آنان کار به اشتغال وضعیت و دانشجویان عملکرد

 امتحانات در تقلب از شاغل دانشجویان که ای گونه به بود؛

 بین داری معنی ارتباط (.P = 131/1) نمودند می استفاده بیشتر

 )استفاده عملکرد با دانشجویان سکونت محل و هلأت وضعیت

 (.P > 191/1)یافت نشد  امتحانات( در تقلب از

 

 گیری نتیجه و بحث
 از یمین از شیبکه  داد نشان حاضر پژوهش جینتا

 حداقل تاکنون خود یآموز دانش یلیتحص دوران از انیدانشجو

 از یمین حدود و ند  ا هداشت را امتحانات در تقلب تجربه بار کی

 اوقات یگاه تقلب که بودند باور نیا بر کنندگان مشارکت

 و Park مطالعه در شود. یم یامتحان نمرات شدن بهتر موجب

 طول در ،یپرستار رشته انیدانشجو درصد 36 زین کارانهم

 نشان افتهی نیا (.31) کردند تقلب بار کی حداقل ترم کی

 رشته انیدانشجو نیب در تقلب ارتکاب یباال زانیم دهنده

  است. رستاریپ

 اظهار حاضر مطالعه کنندگان مشارکت از یمین به کینزد

 ییدانشجو دوره در ات راامتحان در تقلب تجربه نمودند که

 معضل کی را تقلب دهیپد وجود که و با نتایج تحقیقی داشتند

 گاهیپا در (3).کرد، همخوانی داشت گزارش یآموزش طیمح در

 درباره مقاله 333 ،ریاخ سال پنج در فقط PubMed یاطالعات

 به تواند یم صداقت عدم و تقلب است. شده منتشر تقلب

 همکاران و Macale .بزند بیآس یپرستار حرفه تیتمام

 مطالعه کی در را درس کالس در یعلم صداقت عدم دهیپد

 یپرستاررشته  یکارشناسمقطع  انیدانشجو انیم گروهی هم

 ان،یدانشجو و به این نتیجه رسیدند که کردند یبررس ایتالیا

 و قبول قابل را تقلب با ارتباط در خود یرفتارها و کردن تقلب

 (.35) دانستند یم یعیطب

 در یآموزش ستمیس که دهد نشان می شواهد از یبرخ

 دانشجو تقلب یبرا را نهیزم که است یا گونه به ها دانشگاه

 در تقلب، Tonkin بر اساس دیدگاه (.31) سازد یم فراهم

 افتیدر به کمک و دهد یم رخ یپزشک یها دانشکدهبسیاری از 

 نظر از .اتفاق بیفتد تواند یم زین آموزش کارکنان توسط تقلب

 دیتهد چرا که ؛شود محسوب می یمهم اریبس امر بتقل ،او

 ریغ رفتار و است یابیارز به مربوط ماتیتصم صحت کننده

یک  آینده یا حرفه ریغ رفتار با یپزشک دانشکده در یا حرفه

 .(33) است مرتبط پزشک عنوان شخص به

 169 ازدرصد  81 زین McLeod و Genereux تحقیق در

 نامه پرسش کی به پاسخ در یبررس مورد یدانشجو

 و کردند تقلب کالج در نمودند که اظهار ،دهی خودگزارش

 و (درصد 91) امتحان االتؤس گرفتن نیز تقلب نوع نیتر عیشا

 آزمون از قبل (درصد 45) دانشجویان ریسا به االتؤس دادن

 (.33) بود

 از درصد 8/33 حدود نیز همکاران و Ip پژوهش در

 استفاده تقلب از که داشتند اظهار یداروسازرشته  انیدانشجو

 قیتعو به و شکست از ترس ،ها آن یاصل زهیانگ و کنند می

 کننده ینیب شیپ نیتر مهم است. بوده استرس و دوره افتادن

 همرحل در تقلب سابقه داشتن ،یداروساز دانشکده در تقلب

 (.31) بود یقبل یلیتحص

عنوان نمودند  انیدانشجو از یمین از کمتر حاضر یبررس در

 موارد از یبرخ در و شده ییشناسا نامراقب توسط آنان تقلب که

 مطالعه در .ه استدیگرد امتحان جلسه از اخراج به منجر زین

Desalegn و Behran کنندگان شرکت نیز اغلب  

 اگر و شود ینم فاش آنان تقلبکه بیان کردند  (درصد 3/81)
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 (.3) کرد نخواهند فاش را آن ،باشند گرانید تقلب شاهد دخو

 ،امتحانات جلسه در یآموزش نامراقب شتریب یریگ سخت شاید

 .نباشد ریثأت یب ،کنند یم تقلب که یکسان ییشناسا زانیم در

 پسر و دختر یدانشجو 411 نگرش و تقلب زانیم یبررس

 امتحانات در تقلب نیانگیم که داد نشان رجندیب دانشگاه در

 از باالتر تقلب رواج به یعموم باور اما متوسط، حد از کمتر

 و دختران از ترشیب پسران در تقلب زانیم .باشد می متوسط حد

 یارد یمعن طور به دختران در تقلب داشتن تیعموم به باور

 انیدانشجونیز  حاضر پژوهش در (.3) بود پسران از شیب

 از استفاده با مخالف دیگر، عبارت به ای یمنف نگرش دختر

 ،تقلب به نگرش در یتیجنس تفاوت وجود داشتند. تقلب

 دییأت مورد زین (3، 34) مشابه مطالعات در که است یا افتهی

 تقلب نیب ارتباط پشمی تبار و مهد یبن تحقیق است. گرفته قرار

 یحسابدار رشته یدانشجو 3111 میان دررا  یطلب فرصت و

 نیبکردند و به این نتیجه رسیدند که  یبررس یکارشناس مقطع

 هرگاه یعنی ؛دارد وجود یدار یمعن ارتباط تقلب با تیجنس

 (.39) یابد می افزایش تقلب میزان باشد، پسر دانشجو

 تقلب از یناش دشوار و یمنف یامدهایپ»عواملی همچون  از

 و یاجتماع یهنجارها استاد، تیشخص ه،شد وارد یفشارها

 رفتار یها هکنند نییتع با مرتبط عوامل عنوان به «درس به عالقه

 است شده برده نام شده( یزیر برنامه رفتار یتئور اساس )بر

 از نفر 366 یروو همکاران بر  Orosz نتایج مطالعه (.33)

 زهیانگ ایجادمنجر به  ،استاد اقیاشت و ورشکه  داد نشان استادان

 ،رو نیا از گردد. یم کمتر تقلب و دانشجو در شتریب یلیتحص

 یفرد نیب عامل کی عنوان به تواند یم استاد اقیاشت و شور

 طیمح در تقلب از یریشگیپ بر یثرؤم طور به ناشناخته

 (.36) باشد تأثیرگذار یآموزش

 مقطع یدانشجو 365 یبررس با همکاران و یبهرام

 نیشتریب ،هیدریح تربت یپزشک علوم دانشگاه یکارشناس

 و یدرس مطالب ادیز حجم را تقلب وقوع در ثرؤم عوامل

 بازدارنده عوامل نیتر مهم و یدرس واحد بودن  سخت

 اعتقادات و باورها و یفرد وجدان را تقلب از انیدانشجو

 در ای گرانید دست یرو از کردن  نگاه .بیان نمودند یشخص

 االتؤس پاسخ ارسال ای افتیدر ها، برگه دادن قرار دید معرض

  به االتؤس پاسخ ارسال و افتیدر و اشاره و مایا قیطر از

 انیدانشجو نظر از تقلب یها روش نیتر جیرا ،یشفاه صورت

 (.33) بود

 مقطع انیدانشجو از نفر 451 نتایج پژوهشی بر روی

 انیدانشجو از درصد 1 فقط که داد نشان یپزشک یاریدست

 اظهار دهی خودگزارش نامه پرسش به پاسخ در ینیبال مرحله

 ند.ه بودکرد تقلب دانشکده در لیتحص یط که داشتند

 تقلب زانیم دختران به نسبت پسر انیدانشجوهمچنین، 

 (درصد 31) قلبت رفتار نیتر جیرا .نمودند گزارش را یشتریب

 آزمون کی درباره اطالعات دنیشن ای کردن مشاهده صورت به

 با دهندگان پاسخ شتریب ،ینگرش نظر از بود. آن یاجرا از قبل

 بیآس خودش به درازمدت در دانشکده در متقلب فرد» عبارت

 یبرا کننده ییشگویپ نیتر یقو بودند. موافق ، به شدت«زند یم

 مرحله در کردن تقلب سابقه ل،یتحص بهتر یها سال در تقلب

 نیز Al-Shaikh و Syam مطالعه در (.38) بود ینیبال شیپ

 کیولوژیزیف عوامل ،قطر دانشگاه انیدانشجو در تقلب علت

 عوامل و نیوالد توسط سرزنش و شکست از ترس مانند

 (.35) عنوان شد معلم و بزرگ کالس مانند کار با مرتبط

 انیدانشجو که دارد اشاره موضوع نیا بر شواهد از یبرخ

 ژهیو به ؛دانند یم قبول قابل و عرف یامر را تقلب از استفاده

 و یرونیب زهیانگ (.11) باشد یگرید به کمک هدف با که یزمان

 تقلب رفتار یبرا یاعتماد قابل یها کننده ینیب شیپ زین رقابت

 فیتکال و امتحان در تقلب یرفتارها (.13) ستندین یآموزش

 یفراوان ،ها آن همه مشترک وجه اما ،است متنوع اریبس یدرس

  .باشد می ییدانشجو جامعه انیم در باال

 تواند یم که بود دهی خودگزارش مطالعه کی حاضر یبررس

توان گفت  تا حدودی می اگرچه محسوب شود؛ تیمحدود کی

 انجام کشور از خارج و داخل در که یمشابه مطالعات تمام که

 در اند. کرده استفاده دهی خودگزارش یابزارها از زین است شده

با  است. شده استفاده یمختلف یابزارها از ،متعدد تحقیقات
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 کیکومتریسا مشخصات و دارای تر متقن یابزارها یحطرا

 .بود خواهد تر مطمئن اهداف به دنیرس ،استاندارد و مناسب

 از است بهتر رفتار نیا ابعاد درک یبرا ،نیا بر عالوه

 مطالعه .گردد استفاده زین یگرید یپژوهش متنوع یکردهایرو

 .رداختپ امتحان در تقلب به فقط و بود یمقطعاز نوع  حاضر

 دررا  دهیپد نیا از یبهتر درک ،یطول یها یبررس است یهیبد

 .نماید ارایه می یآموزش طیمح

 دانشجویان از نیمیکه نزدیک به  داد نشانحاضر  مطالعهنتایج 

 با و دارند منفی نگرش امتحانات در تقلب از استفاده به نسبت

 از نیمی از بیش نیز عملکردی نظر از هستند. مخالف آن

 بدیهی کنند. نمی استفاده امتحانات هنگام به تقلب از دانشجویان

 طراحی و سازی فرهنگ در را آموزشیؤوالن مس امر این است

 اگرچه .کرد خواهد یاریاین پدیده  با ای مقابله های شیوه

 و آموزشی مدیریت ،درست آموزش قوانین، وضع اهمیت

 با تهذیب نمودن مأتو و تحصیل در اسالمیق اخال ترویج

  است. انکار قابل غیر تحصیل

و  و بررسی تقلب کننده مستعد شرایطشناسایی و رفع 

 ارزشی سیستم در نقصان آیا» پاسخ به سؤاالتی همچون

 واحد گذراندن و گرایی  نمره آیا ،است؟ آموزشی های محیط

 آیا مهم است؟ و آن عمیق یادگیری و فهم جای به درسی

 بروز کننده مستعد دانشگاه آموزشی جو و کالسی فرهنگ

 االتؤس موارد این همه .رسد ضروری به نظر می« ؟است تقلب

 مطالعاتانجام  ،ها آن بهپاسخگویی  برای که باشد می پاسخی بی

 .است نیاز کیفی های پژوهش جمله از تری عمیق و تر وسیع

 

 سپاسگزاری
 تهیکم مصوب یپژوهش طرح برگرفته ازمطالعه حاضر 

 یماد و یمعنو تیحما با که باشد می ییدانشجو قاتیتحق

 گلستان یپزشک علوم دانشگاه یورآ فن و قاتیتحق معاونت

در انجام پژوهش که  یانیاز تمام دانشجو وسیله بدین .انجام شد

 .آید تقدیر و تشکر به عمل می حاضر همکاری نمودند،
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