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 مقاله پژوهشی 

 

شرافت نظام آموزش  یبرا یدیتهد یکیالکترون یریادگیدر  یعدم صداقت علم
 19 دیکووگیری در دوران همه یپزشک

 

 *یجعفر لیاسماع
 

 

 چكيده

به خود تری کرونا شکل گسترده روسیو وعیسراسر جهان است که با ش یهاهدر دانشگا جیمشکل را کی یعدم صداقت علممقدمه: 

راستا،  نیکرد. در ا یی، شناساشودمی را که باعث عدم صداقت یو اشکال خاص هاهنیزم دیبا ،مشکل نیبا ا مؤثرمقابله  یگرفته است. برا
 .انجام شد یو اشکال عدم صداقت علم یعلوم پزشک هاهدانشگا انی( سوق دانشجویهاهزی)انگ لیدالبا هدف بررسی  مطالعه حاضر

و  علمیهیأت ینمونه از دو گروه اعضا 23اساس، با  نیبود. بر هم یمحتوا موضوع لیتحلو از نوع  یفیپژوهش ک کردیروها: روش

به انجام مصاحبه پرداخته شد.  یصورت گرفت و تا حد اشباع نظر افتهیساختار مهیمصاحبه ن 1400و  1399 یهالسا یدر ط انیدانشجو
 استفاده شد. یموضوع وامحت لیاز روش تحل یفیک یهاهداد لیتحل یبرا

و مسائل  یفشار اجتماع ،یبه سه دسته عوامل فرد کرونادر بحران  یدر حرکت به سمت عدم صداقت علم انیدانشجو لیدالنتايج: 

 کرد. داینمود پ یو سرقت ادب یدر سه قالب تقلب، همکار یراستا اشکال عدم صداقت علم نیدر ا نیهمچن .شد میتقس کیآکادم

به منظور  یفرد یهاتیفعال ریحجم کار و سا نیو همچن یو فرهنگ یدانشگاه ،یاجتماع یزندگ ،یخانوادگ یرفع فشارهاگيري: نتيجه

از جمله شکل  رانهیشگیپ یهااستیو س هااستراتژیاتخاذ  ازمندین یعلوم پزشک یهاهدر دانشگا یعدم صداقت علم دهیکاهش تقلب و پد
 است. ییو راهنما تیها و هدادادن به ارزش

 

 یکیالکترون یریادگی ،یعدم صداقت علم ،یعلوم پزشک یهاهدانشگا ان،یدانشجوی کلیدی: هاهواژ
 170تا  158 (:23)22؛ 1401 مرداد پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 
 یبه طور رسم 2020مارس  11در  روسیکرونا و یماریب

همه  یماریب کیبه عنوان  یتوسط سازمان بهداشت جهان
راستا، اکثر کشورها اقدامات  نی(. در ا1اعالم شد) ریگ

انجام  یماریبه مهار ب یابیدست یرا براای محدود کننده
بشر از جمله آموزش را  یزندگ یهاهامر تمام جنب نیدادند. ا

(. سرعت گسترش 2سراسر جهان را مختل کرده است) در
راستا،  نیا را به دنبال داشته است. در هاهدانشگا یلیآن تعط

خود را به  یدانشگاه یدادهایجهان رو یهاهاکثر دانشگا

                                                 
دانشکده  تي،ی(، گروه علوم ترباری)استاد یجعفر لیدکتر اسماعنویسنده مسؤول:  *

 ران،یبهشتي، تهران، ا دیو روانشناسي، دانشگاه شه تيیعلوم ترب

راستا بود که  نی(. در ا3کردند) لیتبد یکیآموزش الکترون
 سیتدر رتنها راه ادامه مطمئن به منظو یکیالکترون یریادگی
گونه  چیگسترده و بدون های وهیبه ش یدانشگاه یریادگیو 

 بود. یو مکان یزمان تیمحدود
 نیاست که با ورود ا یموضوع نیترمهمرابطه، اخالق  نیا در

و کاربرد  یقرار گرفته است و در طراح سؤالمورد  هایفناور
اندرکاران مورد توجه دست یمالحظات اخالق تیآن، رعا
و به خصوص  هاهقرار گرفته است. دانشگا یدانشگاه
 رندهیبه عنوان سازمان بکارگ یعلوم پزشک یهاهدانشگا

es.jafari@mail.sbu.ac.ir 
 27/2/1401، تاریخ پذیرش: 6/9/1400، تاریخ اصالحیه: 20/06/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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از  ندتوانمی ،یسازهیشب ای نیبه منظور تمر هایاورفن
با  هایفناور نیکه ممکن است ا یاحتمال یاخالق یهاچالش

وجود،  نی. با اندینما یریخود به همراه داشته باشد، جلوگ
 یرفتارها ان،یتنوع امکانات و عدم نظارت بر دانشجو

 یگذاراز مطالب و به اشتراک یبرداریمانند کپ یراخالقیغ
که محمد  یی(. تا جا4)کندمی لیمطالب را تسه

(Muhammad ) گرفتن شرافت و  دهیناد زینو همکاران
 یامدهایاز پ یکیبه عنوان  یآموزش ندیرا در فرا ییراستگو

 (.5دانند)می در دوران پسا کرونا یآموزش مجاز
را  یاطالعات و ارتباطات نظام آموزش یواقع، ورود فناور در

و تبادل  یمربوط به دسترس یاز خطرات اخالقای با مجموعه
 یریادگی یدر فضا یاطالعات در قالب مسائل اخالق

 کیکه از  ی(. خطرات اخالق6مطرح کرده است) یکیالکترون
 تیبر رعا یمبتن یارتباط -یرفتار یالگوها انگریطرف ب

خاص است  نیمربوط به وضع قوان گریو از طرف د قوقح
اطالعات و ارتباطات  یاز فناور یاستفاده اخالق یبرا دیکه با
 یفناور قی(. تلف7شود) تیرعا یکیالکترون یریادگی طیدر مح

را در  یمنحصر به فرد یالت و مسائل اخالقضو آموزش مع
 شیدایبه وجود آورده است. در واقع، پ یریادگی یهاطیمح

 یهایفناورگیری حاصل از به کار یقلمرو آموزش مجاز
 یدر فضا نترنتیو گسترش استفاده از ا یو ارتباط یاطالعات
موضوعات و مسائل  شیدایموجب پ س،یو تدر یآموزش
و  دهیچیپ است که بعضا   دهیگرد ینوظهور و متعدد یاخالق

از  یکی(. 6گذشته هستند) یاز مسائل اخالقتر ناشناخته
 یبحث عدم صداقت علم ،یدر مباحث اخالق عیشا یارهارفت

 جیموضوع را کیقرار گرفته و به  یادیاست که مورد توجه ز
گذشته به عنوان  یهالشده است و در سا لیتبد هاهدر دانشگا

آموزش شناخته شده  نهیشده در زم قیتحق یهاهاز جنب یکی
 19 دیدر دوران کوو هاهدانشگا یلیزمان با تعطاست که هم

گرفت. به طور به خود تری در سراسر جهان شکل گسترده
معتقدند که عدم  علمیهیأت یو هم اعضا انیهم دانشجو ،یکل

 رایاست؛ زتر آسان یکیالکترون یهاهدر دور یصداقت علم
 یرفتارها انیتنوع امکانات و عدم نظارت بر دانشجو

 ندهنگران کن دهیپد کی نی(. ا4)کندمی لیرا تسه یراخالقیغ
در  انیدانشجو یریادگیرا هم بر روند  یعواقب رایاست؛ ز

که پس از  یآنها و هم در بازار شغل کیآکادم التیطول تحص
 ی(. بررس9و8دارد) ،شوندمی مشغول به کار ،یالتحصیلفارغ

به طور  یریادگیاست که  یلحاظ ضرور نیاز ا دهیپد نیا
به صورت  19-د یکووگیری در طول همه ژهیو به وای ندهیفزا

 .شودمی انجام یکیالکترون
 یبا توجه به سابقه نه چندان طوالن ر،یتفاس نیهمه ا با
جای خالی پژوهش  ران،یدر کشور ا یکنیالکترو یریادگی

به  یاخالق در آموزش مجاز نهیاعمال در زم تیبرای هدا
ی صورت هاشدت احساس می شود و معدود پژوهش

 انگری( ب15تا12( و خارج از کشور)11و10گرفته در داخل)
 تیوضع هانوع آموزش نیتجربه از ا چگونگیآن است که 

 Mata) انیماتا و بوگ نهیزم نیروشنی نداشته است. در هم

& Boghianاز استفاده  نانیکه اطم کنندمی انی( ب
در امر  دیجد یهایو کارآمد از فناور یمنصفانه، اخالق

از  یبخش مهم ندهیکه به طور فزا یابیو ارزش سیتدر
از  یکیدر بر گرفته اند،  اما ر یو کار یشخص یزندگ
 (.7است) 21قرن  یهاچالش نیتریاصل

 ژهیو به و هاهدانشگا یکه فرهنگ اخالق یتالیجید مشکالت
 انیو جر دهدمی قرار تأثیررا تحت  یعلوم پزشک یهاهدانشگا

 ریغ یو بروز رفتارها یآزاد ارتباطات در آموزش مجاز
 یعدم صداقت علم نهیدر آن، ضرورت پژوهش در زم یاخالق

آشکار کرده است.  شیاز پ شیرا ب یدر آموزش مجاز
 یهاهکه دانشگا کندمی جابیمسائل مطرح شده ا وعهمجم

در  لیو عوامل دخ هاچالش نیا یاخالق تیماه یعلوم پزشک
 یاخالق یآن را بشناسند و نقش خود را به عنوان الگو

 راستا، نیتوسعه دهند. در ا یدر جامعه پزشک مسؤول
عدم  نهیمسائل و مشکالت موجود در زم ییبه شناسا توانمی

 یریگبهره یکمک کرد و براپرداخت و حل آنها  یمصداقت عل
 نیمنظور، در اول نیا یکرد. برا یریزبرنامهآن  یهااز فرصت

علوم  یهاهدانشگا انی( که دانشجوزهی)انگ یلیقدم به دال
به سمت عدم  کرونا روسیدر بحران و ژهیرا به و یپزشک

 دهدمی وقس یکیالکترون یریادگی طیدر مح یصداقت علم
 یپرداخته شده است و در ادامه اشکال عمده عدم صداقت علم

مورد بحث  یعلوم پزشک یهاهدانشگا انیدانشجو انیدر م
 قرار گرفته است.
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 هاروش
و  یفیک کردیپژوهش، رو نیمورد استفاده در ا کردیرو

 یمحتوا لیتحل بود. یمحتوا موضوع لیروش مطالعه، تحل
است.  یفیک یهاهاز داد یفیارائه توص کی یموضوع

هستند  ییهاو رونوشت هااداشتیمجموعه  یفیک یهاهداد
مصاحبه  ندیپژوهش در طول فراکنندگان که از شرکت

در موضوع  یاست و به صورت تجرب هشد آوریجمع
 (. 16)شوندمی مطالعه منعکس

و  علمیهیأت یدر پژوهش حاضر را اعضاکنندگان شرکت
 لیتشک تهران یعلوم پزشک یهاهدر دانشگا انیدانشجو
عدم  نهیدر زم اتشانیافراد بر اساس تجرب نیدادند. ا

 روسیگسترده و وعیدر طول دوران ش یصداقت علم
 13ارتباط،  نیشدند. در ا ییشناسا مندهدفکرونا، به طور 

مصاحبه  کیدر قالب  شجودان 10و  علمیهیأتعضو 
درباره مشاهدات و ادراکات خود از عدم  ساختاریافتهنیمه

با کنندگان شرکت کردند. انتخاب مشارکت یصداقت علم
 یاشباع نظر اریو مع مندهدف یریگاستفاده از روش نمونه

 مندگیری هدف( نمونهPalinkasو همکاران ) نکاسیبود؛ پال
 یموارد غن ییشناسا یپرکاربرد براک یتکن کیرا به عنوان 

کرده است که اغلب بر انتخاب  فیدر منابع محدود توص
(. 17)متمرکز است ادیتنوع ز ایبا اشتراکات کنندگان شرکت

بود  یموارد ییپژوهش بر شناسا نیرو، تمرکز در ا نیاز ا
در ارتباط با  علمیهیأت یو اعضا انیدانشجو نیکه در ب

 نیداشتند. در ا یو غن دیمف عاتموضوع پژوهش اطال
رفت که محقق به اشباع  شیپ ییتا جا هاهراستا، مصاحب

 یدیاطالعات جد تربیش یهاهو انجام مصاحب دیرس ینظر
نفر  23 ،یرو با توجه به اشباع نظر نیدادند. از انمی ارائه

پژوهش شرکت  نیو دانشجو در ا علمیهیأت یاز اعضا
علمی، سابقه و تجربه در یأتمعیار ورود اعضای ه .نمودند

گذاری محتوای زمینه عدم صداقت، تقلب و به اشتراک
معیار ورود دانشجویان  .امتحانات در میان دانشجویان بود

این بود که تجربیات مشترکی در زمینه موضوع پژوهش 
  .داشته باشند

روش  کیبه عنوان  افتهیساختارمهیاز روش مصاحبه ن
در مورد کنندگان مشارکت دگاهید یبررس یبرا یپژوهش

و سوق به سمت عدم صداقت  انیدانشجو یهاهزیو انگ لیدال

از هر گونه سوء  یریو جلوگ نانیاطم یاستفاده شد. برا یعلم
ضبط صوت  ازبا استفاده  ها، مصاحبههاهبرداشت از داد

بود. در  قهیدق 35 هاصورت گرفت. متوسط زمان مصاحبه
انجام مصاحبه ابتدا فرم مصاحبه  یارتباط پژوهشگر برا نیا

ارسال و  انینظران و دانشجواز صاحب کیهر  یرا برا
 نیجلب کرد. ا به صورت شفاهی مصاحبه شونده را تیرضا

موضوع  تیبه اهم هابود که مصاحبه شونده نیا یکار برا
پاسخ دهند. زمان و مکان  هاسؤالبه  یببرند و با آمادگیپ

در همچنین  شد. نییتوسط مصاحبه شوندگان تع هامصاحبه
 یعلم ئتیه یو اعضا انیاز دانشجو یبیهنگام مصاحبه، ترک

 یمورد مصاحبه قرار گرفتند و بر همان مبنا شماره گذار
دانشجو  ای یعلم ئتیه یاز اعضا یکی. لذا ممکن است شدند

از سویی  شوند. یشماره گذار 22 ای کیبه عنوان شماره 
دیگر، با توجه به حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی 

 یجمع به صورت انجام مصاحبه در یک دانشگاه تا حد ممکن
یی در زمان  و نیز صرفه جوبود. این امر به منظور  یبیو ترک

 در یک مکان بود.مصاحبه با هر دو گروه 
 مهین یهامصاحبه یبه دست آمده در ط یهاداده 

 یمحتوا موضوع لیبا استفاده از روش تحل افتهیساختار
 یمنظور پژوهشگر برا نیقرار گرفت. بد لیو تحل هیمورد تجز

 ادهیرا پ هامصاحبه ،آوریجمعپس از  ،هاداده لیو تحل هیتجز
 یگذاربار مورد مطالعه قرار داد. سپس به برچسب نیو چند
شده  یساز ادهیت متن پاصطالحا ایاز جمالت  کیهر 

را شروع کرد. در ادامه بر حسب  یکدگذار ندیپرداخت و فرا
با برچسب تر ی، محقق طبقات انتزاعهاتشابه و تفاوت

مشابه  یکار ابتدا کدها نیا ی. برافترا در نظر گر یمشخص
دسته قرار داد و سپس  کیبه هم را در  کیو نزد یو تکرار

با  تیآن مشخص کرد. در نها یعنوان مناسب را برا کی
از طبقات  کیهر  قیو عم قیدق تأملو  گریکدیطبقات با  سهیمقا

 شکل گرفت.تر یسازه کل کی هانهفته درون داده یو محتوا
 یارهایمطالعه از مع یهاافتهیاعتبار  یبررس جهت

( استفاده Guba & Lincoln) نکلنیو ل ایگو یشنهادیپ
)باور داشتن به  یریشامل باورپذ ارهایمع نی(. ا18شد)

 یاز چگونگ نانی)اطم یریپذنانی(؛ اطمقیتحق یهاافتهی
کنترل اعضا(؛  قیاز طر هاو کاربرد داده یگردآور
( و هااز داده یکاف اتیگذاشتن جرئ اری)در اخت یریپذتأیید
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متفاوت و  طیمح کیمطالعه در  جی)کاربرد نتا یپذیرانتقال
مخاطبان  دتوانمی محقق بیترت نیمتفاوت( است. بد تیجمع

ارزش توجه کردن دارند.  یو یهاافتهیرا متقاعد سازد که 
 طیبا مح یتماس طوالن قیصورت که پژوهشگر از طر نیبد

در کنندگان با شرکت یو تعامالت کاف ارتباطپژوهش و 
 شیدر افزا یاطالعات معتبر سع آوریجمع زیپژوهش و ن

 دیاز نظرات اسات زین یریپذتأییدجهت  اعتبار پژوهش نمود.
الزامات الزم  ن،یپژوهش استفاده شد. همچن لیجهت تکم

راستا، اخالق  نیشد. در ا تیرعا یتحقق اخالق پژوهش یبرا
دادن به  نانیاهداف و اطم انیب قیپژوهش از طر

اطالعات و  یدر مورد محرمانه ماندن تمامکنندگان مشارکت
مشارکت  یآگاهانه برا تیضبط شده، کسب رضا یصداها

گیری حق کناره حیو توض ینام یدر پژوهش، حفظ ب
 .دیگرد تأمیندر هر مرحله از پژوهش کنندگان مشارکت

 

 نتايج
 قالب یک مصاحبهدر  علمیهیأتعضو  13 در پژوهش حاضر

عدم درباره مشاهدات و ادراکات خود از  ساختاریافتهنیمه
عضو  9تعداد  .(1)جدول  شرکت کردند صداقت علمی

را  یبودند. آنها موضوعات مختلف زننفر  4و  مرد علمیهیأت
بود.  ریسال متغ 20تا  5از  سابقه تدریسکردند و می سیتدر

 ساختاریافتهنیمه یهادر مصاحبه زین دانشجو 10همچنین، 
 (.2شرکت کردند )جدول 

 
 علمیهیأتی جمعیت شناختی اعضای هاویژگی: 1جدول 

 فراوانی طبقه متغیرها

 9 مرد جنسیت
 4 زن

 3 گروه آموزشی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه محل خدمت
 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

 گروه آموزشی آموزش پزشکی
 2 گروه آموزشی روانشناسی سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 گروه آموزشی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
 2 و خانواده یاجتماع یپزشکگروه آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 6 آموزشی سالمت، ایمنی و محیط زیستگروه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
 گروه آموزشی پزشکی خانواده

 

 ی جمعیت شناختی دانشجویانهاویژگی: 2جدول 
 فراوانی طبقه متغیرها

 3 زن جنسیت
 7 مرد

 4 25-18 سن
25-30 5 
 1 سال 30از  تربیش

 6 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیدانشگاه علوم  دانشگاه محل تحصیل 
 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 2 دانشکده پزشکی دانشکده محل تحصیل

 1 دانشکده پرستاری
 5 دانشکده دندانپزشکی
 1 دانشکده پیراپزشکی

 
کد  191در مجموع  یعلوم پزشک یهادانشگاه انیدانشجوو اشکال عدم صداقت تحصیلی در میان  لیدر رابطه با دال
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 (. 3شد )جدول شناسایی  طبقه اصلی و دو درون مایه 6زیر طبقه،  22در 
 یعدم صداقت علمو اشکال  لیدال طبقات اصلی، زیر طبقات و درون مایه: 3جدول 

 درون مایه طبقات اصلی زیرطبقات

 عدم آکاهی در مورد دسترسی به منابع و محتوای اینترنتی

عوامل فرد
 ی

صیلی
ت تح

صداق
دالیل عدم 

 

 عدم آشنایی با مصادیق عدم صداقت علمی
 ی فردی و گروهیهاو ارزشیابی هاسهولت تقلب در آزمون
 یپذیرمیل به برتری و رقابت

 فشار والدین 

شار اجتماع
ف

 تقبیح نمرات پایین در میان همساالن و جامعه ی
 بودن والدین و خانواده به پدیده صداقت علمی تفاوتبی

 عدم نظارت مناسب از سوی جامعه دانشگاهی
 فقدان قوانین و مقررات مرتبط با اخالق علمی
 ناتوانی در مدیریت زندگی، کار و تحصیل 

 سیستم درجه بندی نظام آموزشی
سائل  ی آموزشیهاناتوانی در مدیریت فعالیت

م
آکادم
ی

 ک

 ی الکترونیکی هاترس و اضطراب ناشی از آزمون
 عدم انگیزه برای یادگیری

ب اقدام علمی بر استفاده از مواد غیرمجاز
تقل

 

ت 
صداق

شکال عدم 
ا

صیلی
تح

 

 دسترسی غیرمجاز به اطالعات 
 هاهمدستی و مساعدت غیرمجاز در آزمون

همکار
 ی

 رونویسی و ارسال نتایج برای یکدیگر
 اجتماعی یاهتشکبل گروه

ت علم ی غیرواقعیهاابداع و جعل داده
سرق

 ی
 ارائه الگوهای فکری دیگران به عنوان کار خود

 عدم ارجاع مناسب

 
 دالیل عدم صداقت تحصیلی

ی حرکت دانشجویان به سمت هادالیل و انگیزه در تأمل
بسیار  ی اخالقی در یادگیری آنالینهاتقلب و سواستفاده

از پاسخ دهندگان خواسته شد تا  این رو،از  مهم است.
 سوق یرا که آنها را به سمت عدم صداقت دانشگاه یلیدال
و  اننظرصاحبدیدگاه  اساس بر. نندک انیب ،دهدمی

 3کد،  76دانشجویان، دالیل عدم صداقت تحصیلی در 
 7) ی(، فشار اجتماعزیرطبقه 4)یعوامل فرد یطبقه اصل
 یدهسازمان( زیر طبقه 3) کی( و مسائل آکادمزیرطبقه
 اند.شده ارائه ادامه در هاجنبه این(. 3)جدول  شدند

 
 عوامل فردی

لیل اینه یک د"معتقد است که  علمیهیأتیکی از اعضای 
که افراد از مصادیقش آگاه نیستند و برای همین 

دانشجوهایی که چنین کارهای انجام میدهند، بخاطر اینه 
آگاهی ندارند و برای همین الزمه که  مسألهکه از این 

ی حوزه پزشکی این عوامل را برای آنها هادانشگاه
توضیح بدن و به جامعه دانشگاهی یادآوری کنند که چه 

(. همچنین 13شماره علمیهیأت)عضو  "یی دارههامجازات
یک مشکل اصلی اینه "که  کندمی یکی از دانشجویان بیان

را  مسألهکه ما با نحوه رفرنس نوشتن آشنا نیستیم؛ این 
)دانشجوی  "بر کسی پوشیده نیست و کنندمی همه درک
همچنین در همین ارتباط یکی دیگر از . (3شماره

 کـه از منـابع مابسـیاری از "که  کندمی دانشجویان بیان
چجوری این که با ، ممکن است میکنیماینترنتی استفاده 

ارجاع بدیم آشنا نباشیم و غیر عمدی مرتکب عمل سرقت 
هم ما را با  هابشیم، واسه همین الزمه که دانشگاه
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ی هاآگاه کنند و هم ما رو با شیوهای ی کتابخانههاشیوه
(. 14شماره)دانشجوی  "ارجاع دهی اینترنتی آشنا کنند

که  کندمی با تجربه بیان علمیهیأتیکی از اعضای 
ح پایین درس میخوانند اگر سـطدانشجوهایی که در "

از در مراحل بعدی نیز نا ئو اینا انجام دهند، مطم تقلـب
دهند، مخصوصا االن که می خود این امر را نشان

 تربیشوضعیت کرونا و آموزش مجازی این امر را 
 (.17شماره علمیهیأت)عضو  "کرده

 
 فشار اجتماعی )عوامل بیرونی(

ی هادر بحث"که  کندمی بیان علمیهیأتیکی از اعضای 
برای توجیه این رفتارها بسیار سیاستهای معلمان کالن، 
و یا موضوعات  هتفاوت باشبی معلم یا استاد اگـرمهمه، 

باشند برای دانشجویان یا خسته کننده اهمیت  درسی بی
برای اجتناب از تقلب کمتر  هادانشجو باشد، خود به خود

 علمیهیأت)عضو  "احساس تعهد اخالقـی مـیکننـد
با " کندمی بیان علمیهیأت(. یکی از اعضای 13شماره

جامعه ما در ایران اسالمی هست، این دین این که توجه به 
 هاو مذهب ما رو نگرش ما نسبت به تقلب و سایر مورد

 گذارتأثیرقلب و اینا باشد و در وضعیت ت گذارتأثیرمیتونه 
(. همچنین یکی از 6شماره علمیهیأت)عضو  "باشد

کـه نگـرش  هاییدانشـجو"که  کندمی دانشجویان بیان
و اون را رفتاری نرمال  نسبت به تقلب علمیدارند  مثبت

، نقض شرافت میدونن، معموال این عدم صداقت رو نه تنها
حتی ممکنه که بلکه  نمیاورندو اخالق علمی به حساب 

 یرا نوعی شجاعت بدانند و بـه آن بـه دیـده آنارتکاب به 
(. یکی دیگر از 22شماره)دانشجوی  "نگاه کنند تحسـین
ما این نوع این که  "که  کندمی بیان علمیهیأتاعضای 

باعث رفتارهای ناصادقانه را گزارش نمیدهیم ممکنه 
 رفتار برای ارتکـاب مجـدد بـه سـوء هاتشویق دانشجو

(. یکی از 5شماره علمیهیأت)عضو  "بشودتحصیلی 
و مقررات قوانین "که  کندمی بیان علمیهیأتاعضای 

میتونه از طریق آشنا کردن  شرافت علمـی،مرتبط با 
اساتید و جامعه داخل دانشگاه با مصادیق عدم صداقت و 

از این  رند کمک کنه تایی داهامجازاتهر کدام چه این که 

)عضو  "موضوعات در دانشگاه جلوگیری شود
(. همچنین یکی دیگر از اعضای 18شماره علمیهیأت
یک عامل اصلی فشار والدین "که  کندمی بیان علمیهیأت

ی باالتر در امتحانات هابر دانشجوها است که برای نمره
دانشجوها به دانشجوها فشار میارند و این سبب میشه که 

برای این هدف هم که شده تقلب کنند تا آنها را راضی 
 (.16شماره علمیهیأت)عضو  "کنند
 

 مسائل آکادمیک
و در پی آن اختالل در  19دانشگاه با ورود بحران کووید 

فرایند آموزشی در پی آن هستند که دانشجویان در فرایند 
 یکسانی یآموزش یهااز فرصت یادگیری الکترونیکی
با جویان از دانش یبرخ ،حال نیبرخوردار شود. با ا

که ممکن است باعث  شوندمی مشکالت آکادمیک روبرو
در همین . دشوآنان  یلیتحص شرفتیپ کند شدن فرایند

با توجه "که  کندمی بیان علمیهیأترابطه یکی از اعضای 
فناوری اطالعات ناگهانی وارد حوزه زندگی این که به 

به خاطر ویروس کرونا، دانشجوهایی که دانشجویان شد 
ی اجتماعی هازیاد درگیر این کارها نبودند و با شبکه

 شوندمی درگیر نبودند، با یک گیجی و سردرگمی روبه رو
 "تونه ناآشنا بودن نسبت به فناوری باشهکه علتش می

(. همچنین یکی از دانشجویان 15شماره علمیهیأت)عضو 
شکل ما در این دوسال در قالب عمده م"که  کندمی بیان
ی اجتماعی و ارزیابی الکترونیکی اینه که ما که ما هاشبکه

ی آموزشی خود را مدیریت کنیم و به هانمیتونیم فعالیت
افتد می ی آموزشی ما به تعویقهاهمین خاطر اکثر فعالیت

مواجه میشویم و  هاو در نهایت با حجم انبوهی از فعالیت
فتارهایی مانند تقلب و کالهبرداری مجبور به انجام ر

(. یکی دیگر از اعضای 19شماره)دانشجوی  "میشویم
عمده مشکل تحصیلی در دوران " کندمی بیان علمیهیأت

این بود که دانشجوها محتوایی که به آنها ارائه  19کووید 
کردند و با مواد و مطالب می میشد را به سختی مطالعه

 ترکماین به این علت بود که  مورد مطالعه مشکل داشتند و
)عضو  "با کارهای عملی و آزمایشگاهی درگیر بودند

 علمیهیأت(. همچنین یکی از اعضای 15شماره علمیهیأت
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یکی از مشکالت و مسائل اصلی در بین " کندمی بیان
دانشجوها اینه که آنها در هنگام ارزشیابی در میان ترم 

 که این امر شوندمی و پایان ترم اغلب با اضطراب مواجه
)عضو  "آنها را به سمت عدم صداقت سوق بده دتوانمی

  (.11شماره علمیهیأت
 

 اشکال عدم صداقت علمی

 ،برای درک بهتر اشکال گوناگون عدم صـداقت تحصـیلی
بسیار مهم و مباحث مرتبط با آن  یدر مباحث اخالق تأمل
در  انیان و دانشجونظرصاحب دگاهی. بر اساس داست

علوم  یهادر دانشگاه یمورد اشکال عدم صداقت علم
 لیتحل یواحدها هیکد از کل 115در مجموع  یپزشک

، طبقه فرعی( 2) تقلب یطبقه اصل 3استخراج شد که در 
 طبقه فرعی( 3ی )و سرقت علم طبقه فرعی( 3ی )همکار

 (.3شدند )جدول  یدهسازمان
 

 تقلب
 لیتمای الکترونیکی هابا ورود فضای مجازی و آموزش

 ندیهر نوع فرآ یبرااجتماعی  یهابر مبنای رسانهبه تقلب 
یکی از اعضای . زیاد شده است یتیآموزش و ترب

تنبلی دانشجوها واسه این که  "که  کندمی بیان علمیهیأت
 نیاولاز خود در مقابل نمرات ضعیف مراقبت کنند، 

تقلب را گیری تقلب میتونه باشه و علت شکل حیتوض
در همین  .(12شماره علمیهیأت)عضو  "توضیح بده

 ینگران"معتقد است که  علمیهیأتیکی از اعضای  رابطه،
ی میتونه بر تأثیردر آینده چه این که شان و از عملکرد

در جویان از دانش یث تقلب برخشغلشون بزاره باع
از  یبرخ شون در محیط دانشگاه شه وهاتیفعال
مقابله با  یبرا یاز تقلب به عنوان راهه ممکنجویان دانش

)عضو  "امتحان استفاده کنندشون در  فیضع یهامهارت
(. همچنین تعدادی از مصاحبه 17شماره علمیهیأت

 کنندمی و بیان کنندمی خود را سرزنش دیاساتشوندگان 
مطالبی که درک  ایدارند از ما  یادیانتظار ز دیاسات" که

عامل باعث میشه تا به سمت  ه و ایندشوار اریبسمیگن 
، دانشجوی 3شماره)دانشجوی  "تقلب حرکت کنیم

زمانی " کندمی بیان علمیهیأتیکی از اعضای  .(7شماره

 جوهاآنچه را که دانشنمیتونه  یدرس یهایخط مشکه 
نکنه،  انیبه وضوح ب بده روند انجام تواننمی ند وتوانمی
انجام  یبرا تیموقع نیاز اه ممکنجویان از دانش یبرخ
 (.13شماره علمیهیأت)عضو  "استفاده کنندتقلب 

 
 همکاری
 فیدر تکالبه ویژه  یشکل عدم صداقت دانشگاهدومین 

به طرق  دتوانمی جویان همکاری است کهدانش یعمل
 یلیاعمال نادرست تحصجویان دانش مختلف باعث شود تا

 یهمکار یبرا گرانیرا انجام دهند: تحت فشار قرار دادن د
و سپس  گریدجویان دانش انتیمشاهده خ ای گریکدیبا 
 ای فیبه آنها و کمک به دوستان در انجام وظا وستنیپ

 را ممنوع کرده است یکه استاد همکار یامتحانات
اتفاق بیفتد. در  دتوانمی یی از مواردی است کههانمونه

 که کندمی بیان علمیهیأتهمین رابطه یکی از اعضای 

از همکاری بین ای میتونه نمونه گروه یا کانالتشکیل یک “
دانشجوها برای کمک به یکدیگر در ارزیابی پایان ترم 

یکی از دانشجویان  (.11شماره علمیهیأت)عضو  "باشه
با هم کار کنیم اینه که اون این که یک راه "معتقد است که 

تکالیفی که عملی هستن رو کپی کنیم و فقط اسامی رو 
ا یکی و دو مورد از تکالیف رو کمی تغییر تغییر بدیم ی

یکی از اعضای . (4شماره)دانشجوی  "بدیم تا نفهمن
که به یه نوع همکاری اینه "که  کندمی بیان علمیهیأت

از رو این که ی دوستانمان نگا کنیم یا هابرخی از پاسخ
(. 16شماره علمیهیأت)عضو  "دوستمون کپی کنیم

ممکنه "که  کندمی بیان علمیهیأتهمچنین یکی از اعضای 
دن بعضی دانشجویان گروهی یه کانال یا شبکه تشکیل ب

ی خود را در موقع امتحان اونجا به اشتراک هاو پاسخ
(. یکی از اعضای 12شماره علمیهیأت)عضو  "بگذارن
پدیده مشارکت و این که برای " کندمی بیان علمیهیأت

همکاری در بین دانشجویان در زمان انجام تکالیف و 
ت را سؤاالمعلمان شود الزم است که  ترکمارزیابی 
خود  یبا همکالس دانشجوت امتحان هر سؤاال و یشخص

 (.10شماره علمیهیأت)عضو  "باشدمتفاوت 

 
 سرقت علمی
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در بعضی "که  کندمی بیان علمیهیأتیکی از اعضای 
اوقات فضای مجازی سبب میشه خیلی از افراد به هیچ 

از نتایج کار دیگران استفاده این که منبعی ارجاع ندن یا 
(. یکی 8شماره علمیهیأت)عضو  "کنن در کارهاشون
دانشجوها "که  کندمی بیان علمیهیأتدیگر از اعضای 

ممکن است برای انجام کارهای عملی و تکالیف خود یه 
از یه مقاله و یا هر منبع دیگه را بدون نقل قول  قسمت

 (.16شماره علمیهیأت)عضو  "مناسب به خود نسبت بدن
 

 بحث
ای است که باعث از بین رفتن  عدم صداقت علمی پدیده

و تهدیدی جدی  شودمی امکان رقابت سالم و منصفانه
به  ی دانشگاهیهامحیطبرای کمال و شرافت علمی 

 خصوص شرافت و حرفه پزشکی و نظام آموزش پزشکی
دنیا  ی آموزشیهاسیستمپدیده در بسیاری از  است. ایـن

یی، با رواج سوء هامحیط چنین(. در 19)شودمیدیده 
حریف نتـایج پـژوهش ، ترفتارهـایی ماننـد تقلـب علمـی
بدون ارجاع و همچنین  و اقتبـاس از کارهـای دیگـران

رفتارهای علمی غیر اخالقی، اعتالی  د سایراحتمال وجو
 . بود افراد بر اساس لیاقت و شایستگی آنـان نخواهـد

 ندنشان داد یقیدر تحق (Bernardi) و همکاران یبرنارد
 ید که رفتارهایرا بشناس یگریدجویان که اگر دانش

شما نیز دهند، احتماال  می انجام یلینادرست تحص
(. همچنین 20)دیدهمی انجام یلینادرست تحص یرفتارها

 لیعدم صداقت علمی، تمادر مبحث مهم  فردی لیدل یک
 یهاافتهیبا که  کسب معدل باال است یبرا انیدانشجو

 (.22و21کشورها مطابقت دارد) ریدر سا یمطالعات قبل
است که دوستانشان جویان تصور دانش نیا عامل دیگر

 یهاافتهیبا  جهینت نیاکه علمی هستند  عدم صداقت ریدرگ
  ی دارد.خوانهم (23مطالعات)

در   انیدانشجوو  علمیهیأتتوسط اعضای دوم که  لیدل
ی هاشده بود مرتبط با بحث فشارمطرح این مطالعه 

اجتماعی است که از بیرون بر روی دانشجویان وجود 
 بیانکنندگان در پاسخ به این امر بسیاری از شرکت دارد.
 ،عدم صداقت علمی لیدالترین عیاز شا یککه ی کنندمی

 یاجتماع یزندگ یفشارها تیریدر مدجویان دانش یناتوان
 افتنی یبرا یاقدام دتوانمی این امر است. یو دانشگاه

 ریدانند غمی که آنها باشد ییرفتارها یبرا ییهابهانه
 محیط اجتماعی فشارزا را عوامل لیدل نیاست. ما ا یاخالق
ی دارند که خوانهم (24و23ی)هایافته . این امر بامیناممی

عوامل بیرونی را عاملی در جهت تحت فشار قرار دادن 
دانند. در این رابطه می دانشجویان به عدم صداقت علمی

 جویان مذهبیکه دانش افتندیدر و همکاران (Pauli) یپائول
 احتمال نی(. همچن25دارند) یراخالقیغ یرفتارها ترکم
کنند. به گفته  انتیخ ترکمجویان مذهبی رود که دانشمی
 تربیش نی، د(Yussof and Ismail) لیو اسماع وسفی

را از تقلب باز جویان دانش دتوانمی که یبه عنوان عامل
 (.26)ه استدارد، ذکر شد

مسائل و شد،  ذکرکه در مطالعه حاضر  یلیدل نیسوم 
ی هامشکالت آکادمیک است که دانشجویان در دوره

با آن مواجه  19الکترونیکی و به ویژه در ایام کووید 
 در بین دانشجویانی است که این عمل معموال  اند.شده
در  نیندارند و بنابرا لیبه شکست در تحص یلیتما

به  لیتما شوندمی روبرو یریادگیکه با مشکالت  یموارد
دهند. این دلیل یا می از خود نشان ادقانهصریرفتار غ

و آمازاالگ و  اندرمن ،کامردانگیزه با نتایج تحقیقات 
( Murdock & Anderman; Amzalag) همکاران

یکی از نتایج جانبی مرتبط با این  .(27و24)ی داردخوانهم
بخش از تحقیق حاضر این بود که دانشجویان با 

ی هااز دانشجویانی با انگیزه تربیشی بیرونی هاانگیزه
ورند و به تقلب و آمی درونی رو به عدم صداقت علمی

 غیراخالقی در فرایند تدریس و یادگیریهمکاری 
معمول است  اریبستوان گفت که از این رو می پردازند.می

خود در  لیاز دوران تحص یدر مقطعجویان که دانش
 آکادمیک را تجربه کنند.مسائل و مشکالت دانشگاه 

 هشودوم پژبخش ی تحقیق حاضر در پاسخ به هایافته
بیانگر آن است که اشکال و انواع گوناگونی از عدم 
صداقت علمی در بین دانشجویان نمود پیدا کرده است. در 

در پژوهش حاضر سه کنندگان ، شرکتسؤالپاسخ به این 
که شامل  کنندمی نوع از اشکال عدم صداقت علمی را بیان
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ی آمزالگ هاافته. یاست علمیسرقت تقلب، همکاری و 
(Amzalag )علمیهیأتاعضای که  داد نشان همکاران و 

کار  نیانجام ا رایز ؛کنندمی تقلب انیمعتقدند که دانشجو
 یآنها آسان است، در حال یدر امتحانات الکترونیکی برا

 یریادگیمشکالت  لیکه به دل کنندمی جویان بیانکه دانش
فشار نتایج بیانگر این است که  .(27)کنندمی انتیخود خ

تقلب هستند و  یرفتارها یاصل یهاو استرس محرک
در یک محیط  آنها را یامروزه هر دوجویان، دانش

که  یانی، دانشجونیکنند. بنابراتجربه می الکترونیکی
از سوی معلمان و  قیو تشو تیاحساس ارتباط، حما

 کنند.می تقلبتر ، کمکنندسیستم می
یج در ارتباط با بعد دوم عدم صداقت علمی همچنین نتا

ی ابید و هوانگ هاکه همکاری با یافته دهدمی نشان

(Ebaid& Huang ) راستا است که بیانهمو همکاران 
دانشجویان ممکن است همکاری دوستان خود را  کنندمی

در فرایند ارزیابی الکترونیکی مشاهده و به آنها 
به سرقت  ،صداقت علمی(. فرم سوم عدم 23و22بپیوندند)

 & Nwosuعلمی مرتبط است که نووسو و چکوار )

Chukwuere )مشکل عصر  کیبه عنوان  ی راسرقت ادب
 یریادگیآموزش و  یهاستمیس یبرا یتالیجید

و  کنندمی یمدرن تلق یهایفناور جهیالکترونیکی در نت
جویان دانش یمنبع برا ارجاع بدنو  یکپکه  کنندمی بیان
یکی از نتایج جانبی مرتبط با این  .(28)شودمیتر آسان

بخش از تحقیق حاضر این بود که بسیاری از 
جویان از دانش یبرخداشتند که  تأکیدکنندگان شرکت
و ممکن  ستیچ یسرقت علم ایدانند که تقلب نمی واقعا 

خود را از مدرس دوره نخواهند. عالوه  حاتیاست توض
و به  یکیدر مورد مسائل تکنولوژ تیعدم قطع ،نیبر ا
 یبا استانداردها یالمللبین انیدانشجو ییعدم آشنا ژهیو
در  یمنجر به مشکالت دتوانمی ،ایران علمی یکپارچگی

توان گفت سرقت می .آکادمیک شود این گونه مسائلمورد 
افتد که کاری که برای ارزیابی ارائه علمی هنگامی اتفاق می

های دیگران باشد، بدون این شود حاوی عبارات و ایدهمی
که به منبع اصلی به طور مناسب استناد شود و یا ارجاع 
داده شود. از نظر مصاحبه شوندگان به طور کلی سرقت 

رقت شده؛ استفاده ارائه کردن یک مقالة س علمی شامل

کردن از یک منبـع مکتـوب غیرمسـتند؛ اضـافه کـردن 
 هاجعل داده و رونویسی کردن تکلیف منزل کتـابنامـه؛

 است.
 ییو جز یفوق، به همراه موارد کل یهاو چالش هاپرسش

که  از آن شیکه پ ندآن یایکه قابل طرح هستند، گو یگرید
به دنبال خود را نظام آموزش پزشکی  راتییتغ انیجر

 یکارراهآنها  یو برا دیشیمسائل اند نیبه ا دیبکشاند، با
 یهادهیو ا هادگاهیتالش شد از د در این راستاکرد.  دایپ

 یبراو نیز دانشجویان این حوزه ان نظرصاحباساتید و 
نظام  یرو شیپ یعدم صداقت علم دالیل و اشکالطرح 

 مسأله نیاستفاده شود. طرح ا رانیدر ا آموزش پزشکی
در  یبازتاب تأملو  دنیشیاند یبرا یآغازگر راه دتوانمی
از  رایباشد؛ ز یرانیا پزشکیو در بستر جامعه  نهیزم نیا

ان است که درک نظرصاحب انیم یانتقاد یخالل گفتگو
 دتریمف یهالکردن راه ح دایو پ ندهیآ تیاز وضع یبهتر

 نجایدر ا .دیآمی به دست یآت یدازهاانچشم میو ترس
ن نفعایذ یمطالعه برا نیحاصل از ا یهاهیاز توص یبرخ

 و فراتر از آن آمده است: ایران نظام آموزش پزشکی
ی باید همه علمیهیأتاعضای : ها شروع کنیدبا ارزش. 1

زوایای استفاده از منابع برای نوشتن مقاله یا انجام 
ی کالسی خود بگنجانند و تکالیف درسی را در برنامه

هایی در این باره در نظر بگیرند. ها و تمرینفعالیت
ی آموزش را با ها و قواعد اخالقی معتبر در حیطهارزش

 .مرور کننددانشجویان 

را در انجام پژوهش الکترونیکی راهنمایی  جویاندانش. 2
های پژوهش الکترونیکی بسیاری از ما با روش: کنید

ها را یاد بگیریم. ایم و ابتدا خودمان باید این روشبیگانه
ممکن است اصول پژوهش را خوب بدانیم، اما احتماال  

ی زیادی در به کار بردن این اصول در فضاهای تجربه
انتظار  دانشجویانیم از تواننمی و الکترونیکی نداریم

. اعضای داشته باشیم که این اصول را به کار ببرند
 های استفاده ازبه جای ممنوع کردن باید راه علمیهیأت

 دانشجویانبه عنوان یک منبع اطالعاتی به  مواد الزم را
 بیاموزند.

باید  علمیهیأتاعضای : خالصه کردن را آموزش دهید. 3
ای ی را به آموزش خواندن به شیوهتربیشزمان 
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ی ارجاع دادن به منابع گرانه )انتقادی( و نحوهسنجش
مورد استفاده اختصاص دهند. بسیاری از دانشجویان 

به درستی تکنیک بازنویسی و تأویل و تفسیر متن را به
های آشنا و یم متنتوانمی برند. در این رابطهنمی کار

 این عمل ممکن است هر چند البته ؛ها بدهیمساده به آن
در عوض، د، اما ی آموزشی شوباعث افت کیفیت پروژه

یی برای مواجهه با هااستراتژیی ما آموزش وظیفه
 . برانگیز استهای چالشهای ناآشنا و متنموضوع

اما  ،داردبه همراه  یقابل توجه جیمطالعه نتا نیاگرچه ا
 ،قتیکرد. در حق اطیاحت دیبا جینتا میو تعم ریدر تفس

نحوه برخورد با پدیده عدم الکترونیکی از نظر  یریادگی
 نهیبه زمای نهیاز زم دتوانمی صداقت علمی و نوع تقلب

است  نیمطالعه ا نیا یبعد تیمتفاوت باشد. محدود گرید
منعکس  و دانشجویان علمیهیأتاعضای  دگاهیکه فقط د
ان نظام نفعذیدیدگاه سایر ، که نشان دهنده شده است

مربوطه  یهانهیدر زم نفعانموزش پزشکی و سایر ذیآ
در نظر گرفته شود،  اننفعذیسایر . اگر عملکرد ستین
 ،وجود نی. با اشکل بهتری خواهد گرفت قیتحق یهاافتهی

 قاتیاز تحق یحاضر موج عهاست که مطال نیاعتقاد بر ا
کشور آموزشی  نهیمربوط به آن را در زم یهازمینهدر 

اعضای به  ،نی. عالوه بر اخواهد داشتبه ارمغان  ایران
تا نسبت به پدیده  کندمی کمک دانشجویانو  علمیهیأت

 عدم صداقت علمی آشنایی کافی پیدا کنند.

 

 گيرينتيجه
در حرکت  انیدانشجو لیدال ،این مطالعه بر اساس نتایج

 ،یبه سه دسته عوامل فرد یبه سمت عدم صداقت علم
 نی. همچنشودمی میتقس کیو مسائل آکادم یفشار اجتماع

 یاشکال عدم صداقت علممشخص شد که راستا  نیدر ا
  داینمود پ یو سرقت ادب یدر سه قالب تقلب، همکار

ی مطرح شده و نیز هابا وجود دالیل و انگیزه .کندمی
 ی علوم پزشکیهادانشگاهای، اشکال مختلف چنین پدیده

 ی پیشگیرانه و انضباطیهای و سیاستهااستراتژی دیبا
 کالسجلوگیری از تقلب در ، یخط مش جادیا یبرا یمناسب
و  های دانشجویان پزشکی و تواناییبرنامه درس ،درس
با کاهش تقلب و پدیده انجام دهند تا  مدرسین یهامهارت

 ،یخانوادگ یرفع فشارها .عدم صداقت علمی همراه باشد
حجم کار  نیو همچن یو فرهنگ یدانشگاه ،یاجتماع یزندگ
 دهیبه منظور کاهش تقلب و پد یفرد یهاتیفعال ریو سا

 ازمندین یعلوم پزشک یهادر دانشگاه یعدم صداقت علم
از جمله شکل  رانهیشگیپ یهااستیو س هااستراتژیاتخاذ 

 است. ییو راهنما تیها و هدادادن به ارزش
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Academic dishonesty in e-learning, a threat to the integrity of the 

medical education system under the COVID-19 epidemic 

 

Esmaeil jafari1 
 

Abstract 
Introduction: Introduction: Academic dishonesty is a common problem in higher education, which has 

become more widespread with the outbreak of coronavirus. To tackle the problem, it seems necessary to 

identify specific areas and forms that cause dishonesty. In this regard, in this study, the reasons (motives) of 

students in medical universities and forms of academic dishonesty were scrutinized. 

Methods: The research approach was qualitative. Accordingly, semi-structured interviews were conducted 

with 23 samples from two groups of faculty members and students during the academic years 2020 and 2021, 

and the interviews were conducted till theoretical saturation. Thematic content analysis method was used to 

analyze the qualitative data. 

Results: The results revealed that students' reasons for moving towards academic dishonesty in the midst of 

the crisis can be divided into three categories: individual factors, social pressure, and academic issues. 

Besides, the forms of academic dishonesty were manifested in three forms of cheat, cooperation, and 

plagiarism. 

Conclusion: Relieving the pressures of family, social, academic, and cultural life as well as workload and 

other individual activities to reduce cheat and the phenomenon of academic dishonesty in medical universities 

requires the adoption of appropriate preventive strategies and policies, including the formation of values and 

guidelines. 

Keywords: Students, Medical universities, Academic dishonesty, E-learning. 
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