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 سرقت علمیقصد الگوی رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی عوامل موثر بر کاربرد 

 3، معصومه قاسم زاده*1و2لیلی صالحی

 29/09/1397چاپ:    23/07/1397پذیرش:    11/09/1396دریافت: 

 

 چکیده

یکی  احتماالً (TPB) فتار برنامه ریزی شدهبدل شده است. الگوی ر مروزیهای اهای اصلی دانشگاهنگرانی سرقت علمی به یکی از :و هدف مینهز
در پیش  TPBالگوی کاربرد  تعیین با هدفمقطعی باشد. این مطالعه سرقت علمی در دانشجویان می یی پدیدهترین الگوهای پیش بینی کنندهاز مهم

 انجام گرفت. 1399درسال  بینی عوامل موثر بر سرقت علمی
با استفاده از روش نمونه گیری در  از دانشگاه علوم پزشکی ایرانتدوین پایان نامه  یدر مرحلهرشد کارشناسی ای دانشجو 200 :بررسیروش 

 و های الگوسازه ،های دموگرافیکمشخصهسه بخش  بر ها از پرسشنامه خود ایفا مشتمل. جهت جمع آوری دادهمورد مطالعه قرار گرفتند دسترس
 با استفاده از نرم افزار آمارتوصیفی و تحلیلی )تی تست، آنوا و آنالیز رگرسیون چند گانه( ااستفاده از ها بداده.گردید استفاده قصد انجام سرقت

SPSS(ver19)تمورد تحلیل قرار گرف. 
 متوسط همبستگی ،بین قصد انجام سرقت و نگرش مثبت مرد بودند %9/49مجرد و  %9/79سال بود  29/29±4/13دانشجویان میانگین سنی  ها:یافته

بین  یرابطه .(P =007/0) بودآن  قصد انجام  یو مثبت معنی داری وجود داشت و نگرش مثبت به سرقت علمی بطور معنی داری پیش بینی کننده
 و معنی دار بود. مستقیمرفتاری و قصد  یکنترل درک شده ،های انتزاعیبین نرم ینگرش منفی و قصد، معکوس و معنی دار و رابطه

توان جهت آموزشی مناسب می یو معنی داری بر قصد انجام رفتار سرقت موثر است که با طراحی برنامهمستقیم بطور مثبت نگرش  نتیجه گیری:
 .آن گام برداشت تصحیح

 نگرش. ریزی، برنامه الگوی علمی، سرقت واژگان کلیدی:

 
 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:

Salehi L, Ghasemzadeh M. Application of Theory of Planned Behavior in Prediction of Factors Affecting the Intention 

of Plagiarism. J Med Educ Dev. 2018; 11 (31) :52-62 
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 مقدمه

 یامروز یهااهـدانشگ در مـمه یـبه معضل یسرقت علم   

 ات وـکلم ،رـاده از فکـه استفـ(. و ب1ت )ده اسـبدل ش

ب اطالق ـاع مناسـدون ارجـ؛ بمداًع ای؛ سهواً گرانید یدهـیا

زایش ـبا افآن  وعـیش رـیاخ یهاهـده یدر ط .(2)ود ـشیم

ها گاهـورها، دانشـدر تمامی کش و (3) تـای روبروسفزاینده

باری  لـتحمی ین پدیده باعثا. (4ها شایع است )هـو رشت

ان ـدر می( 9) شده است مضاعف بر دوش موسسات آموزشی

 (.6)ت ـع اسـال شایـی کامـالت تکمیلـدانشجویان تحصی

ود آموزش ـدم وجـه به سبب عـورهای در حال توسعـدرکش

 ری برخوردارـباالت تـنسبی از آن از ـدان آگاهـمناسب و فق

 (.7است )

 تبدیل اجتماعی ینگران یک به نامه پایان فروش ما، کشور در

 در رابطه و البیگری و مقاالت از نابجا استفاده. است گشته

 وضوح به خارجی مقاالت از استفاده سوء آن، نشر و چاپ

 نامطلوب تاثیرات. دارد نامشخص شیوعی که شود¬می دیده

 صاحبان به جامعه است، فزاینده دانشگاهیان درمیان پدیده این

 و نگردمی فرهیخته افرادی نعنوا¬به کرده تحصیل قشر و قلم

 داندمی جامعه رایج هنجارهای مرجع را دانشگاهیان و دانشگاه

 روند که شودمی سبب علمی رفتارهای سوء گونه این و

 و شده خارج خود کارآمد و سالم مدار از علمی ی¬توسعه

از (.8) گردد علم تولید فرایند جایگزین مدرک تولید کارنجات

 یادسرقت علمی  یوتی در رابطه با پدیدهعوامل اثرگذار متفا

( 9همانند فقدان مهارت نوشتاری به زبان انگلیسی )شده است 

ن سرمایه ذهنی اجتماعی و نادیده انگاشت منافعبرخورداری از 

ی انجام شده . در مطالعه(9) ترین آنان استاز مهم اندیگر

 370بر روی  2012توسط زمانی، عظیمی و سلیمانی در سال 

هایی مانند نگرش، انشجوی دانشگاه نشان داده شد که مولفهد

، سهولت دسترسی به اینترنت، نبود خودکارآمدی آگاهیفقدان 

در انجام پژوهش و تحریر مقاله، فشارهای روحی و روانی، 

نبود ساز و کار مناسب جهت تشخیص و نتبیه افراد خاطی، 

د به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه، عکس العمل اساتی

های خاص فضای مجازی موقعیتسرقت علمی دانشجویان، 

 و ریاستی .(10)سرقت علمی نقش دارند  یدر ارتکاب پدیده

 مانند عواملی کیفی در دانشجویان، مطالعه انجام با رحیمی

 مهارت فقدان علمی، سرقت مفهوم از دانشجویان ناآگاهی

 موضوع به عالقگی بی شناختی، زبان ناتوانی نویسی، مقاله

 علمی سرقت عوامل ترینمهم از را اجتماعی فشارهای تحقیق،

 شکست، از نگرانی زمان، نامناسب مدیریت. (11) کنندمی ذکر

 فقدان خانوادگی، و شخصی مسائل تحصیلی، وضعیت بهبود

 قوانین از دانشجویان ناآگاهی (12) انگلیسی زبان بر تسلط

 از را العاتاط نویسی خالصه در توانی نا و علمی سرقت

 .(13) است شده برده نام علمی قتل موثر بر سرمدیگر عوا

شواهد موجود در این زمینه نشان داده است که جهت درک و 

سرقت علمی الگوی رفتار  یشناخت عوامل موثر بر پدیده

که برنامه ریزی شده از اقبال فراوانی برخوردار است بطوری

رایی این الگو در تعیین ادبیات موجود در این زمینه بیانگر کا

(. بر اساس این 16-14قصد سرقت علمی در فراگیران است )

الگو رفتار متاثر از نگرش به آن، هنجارهای انتزاعی است و 

ه قصد بر رفتار طبواسیا و  مستقیماً رفتاریکنترل درک شده 

 (.17گذارد )اثر می

ا رغم توانایی این الگو در پیش بینی رفتارهای مرتبط بعلی

( 18سرقت علمی، مطالعات موجود دراین زمینه اندک است )

ای در این زمینه با و براساس دانش محققین تاکنون مطالعه

استفاده از الگوی رفتار برنامه ریزی شده در ایران انجام نشده 

است. از این رو این مطالعه با هدف کاربرد الگوی رفتار برنامه 

بر قصد سرقت علمی در  ریزی شده در پیش بینی عوامل موثر

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به انجام رسید.
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 : شمای کلی الگوی رفتار برنامه ریزی شده1شكل 

 

 روش بررسی

کارشناسی  مقطع یدانشجو 200این مطالعه مقطعی بر روی    

 .رفتگانجام  1399در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک ارشد

تصویب پروپوزال  .خود بودند ینامه انیاکه درحال نوشتن پ

در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه از جمله معیارهای 

از  هانمونهجهت انتخاب گردید. ورود به مطالعه محسوب می

حجم نمونه بر در دسترس استفاده شد.  یریروش نمونه گ

سرقت علمی در مقاالت بررسی درصدی  10اساس شیوع 

و  2012در سال  (19) و همکاران  Baždarićشده در مطالعه 

 بر اساس فرمول حجم نمونه 

 

 نفر محاسبه گردید. 200

 خصوص در  ها داده آوری جمع از قبل و مطالعه ابتدای در

 توضیحات دانشجویان به کامال مطالعه کار روش و اهداف

 تاکید مورد اطالعات ماندن محرمانه سپس شد¬می داده کاملی

 مورد دانشجویان تمامی که است ذکر به الزم. گرفت¬می قرار

 شورای به مقاله یارائه به نیاز التحصیلی فارغ جهت مطالعه

 .بودند تکمیلی تحصیالت

 سه بر مشتمل ای¬پرسشنامه از ها¬داده آوری جمع جهت

 شامل تـنخس تـقسم دـگردی استفاده اصلی قسمت

 قسمت ودر بود دانشجویان شناختی جمعیت های-مشخصه

(. 20) شد استفاده همکاران و  Mavarincپرسشنامه از دوم

 و شده هنجاریابی ایران در پرسشنامه این فارسی ی¬نسخه

 آلفای ضریب. است قرارگرفته تایید مورد آن پایایی و روایی

( 21) است شده گزارش 79/0 حدود ابزار کل کرونباخ

 سوال 4 با که بود دانشجویان قصد ارزیابی شامل سوم قسمت

 از شما که دارد احتمال چقدر) گرفت¬می قرار رزیابیا مورد

 دارد احتمال چقدر یا کنید یاد خود کار عنوان¬به دیگران کار

 کنید، بیان فردی کار عنوان¬به را گروهی کار انجام شما که

 کار عنوان¬به را خود قبلی کار شما که دارد احتمال چقدر

 قبول ، را شتهندا مشارکت کار انتساب یا نمایید ارائه جدیدی

 بر. آمد بدست 79/0 قسمت این کرونباخ آلفای میزان( کنید

 گر¬بیان بیشتر نمرات قصد، از حاصل ی¬نمره جمع اساس

 سوم و دوم های¬قسمت سواالت. بود رفتار انجام بیشتر قصد

 قرار ارزیابی مورد قسمتی 9 لیکرت مقیاس براساس پرسشنامه

 اخالق ی¬کمیته ییدتا با مطالعه این انجام. گرفتند¬می

 و تجزیه جهت. رسید انجام به ایران پزشکی علوم دانشگاه

 آماری روش و توصیفی آماری روش از ها¬داده تحلیل

 استفاده( خطی رگرسیون آنالیز و آنوا تست، تی) تحلیلی

 آزمون از استفاده با نرمالیتی نظر از ها¬داده. گردید

 حکایت که فتگر قرار ارزیابی مورد اسمیرنف کولموگروف

 .بود ها¬داده بودن نرمال از
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 هایافته

 اکثر که بود 29/29±13/4افراد مورد مطالعه  یسن نیانگیم    

 سال قرار داشتند و  24-29 سنی رنج در ( ٪9/69) آنان

 9/49سال بودند  40 یباال سنی رنج در (٪8آنان ) نیکمتر

بودند  درصد مجرد 9/79مورد مطالعه مرد  انیدرصد دانشجو

 (1)جدول 

های الگوی رفتار برنامه ریزی و انحراف معیار سازه میانگین

، 04/29±99/9شده در این مطالعه عبارت بود از نگرش مثبت 

 ،89/0±22/2های انتزاعی، نرم41/7±40/9 منفی نگرش

بود. میانگین و 99/13±22/2رفتارهای کنترل درک شده 

 بدست آمد 99/13±31/4انحراف معیار قصد در این مطالعه 

 .(1)جدول 
 

 های جمعیت شناختیهای الگوی رفتار برنامه ریزی شده بر حسب ویژگی: میانگین و انحراف معیار سازه1جدول 

های ویژگی

 جمعیت شناختی
 نگرش مثبت  تعداد ) درصد (

M(SD) 

 نگرش منفی

M(SD) 

هنجارهای 

 M(SD)انتزاعی

رفتارهای کنترلی 

 M(SD)درک شده
 قصد

M(SD) 
       سال(سن )

24-20 (9/9)19  (9/9)63/24  (92/18)26  (41/3)89/7  (12/1)93/9 (62/3)84/12 

29-29 (9/69)139 (99/9)40/29 (39/9)17 (13/2)27/9 (40/3)83/8 (64/4)91/13 

34-30 (18)36 (87/9)66/24 (31/9)66/18 (69/3)38/9 (76/2)99/8 (40/3)03/13 

39-39 (8)16 (28/9)18/24 (97/9)18 (98/2)9 (81/1)68/9 (44/4)74/13 

≥40 (4)8 (37/9)62/6 (23/9)9/18 (20/3)8 (72/1)87/7 (27/2)90/11 
*P.value  27/0 68/0 46/0 49/0 83/0 

       جنس

 60/13(96/4) 11/9(92/1) 98/8(32/3) 72/17(13/9) 18/29(04/9) 91(9/49) مرد

 98/13(08/4) 21/9(49/2) 81/8(49/3) 19/17(62/9) 93/24(04/6) 109(9/94) زن

P.value** 200 74/0 49/0 79/0 71/0 73/0 

       وضعیت تاهل

 36/13(86/3) 19/9(17/2) 96/8(27/3) 18/17(26/9) 14/29(38/9) 191(9/79) مجرد

 98/13(08/4) 08/9(39/2) 69/8(83/3) 10/18(79/9) 79/29(26/6) 49(9/24) متاهل

P.value  67/0 3/0 76/0 97/0 09/0 

کلی  میانگین

 )انحراف معیار(
(100)200 (99/9)04/29 (40/9)41/17 (41/3)89/8 (22/2)16/9 (31/4)99/13 

*ANOVA    **t.test             ***t.test 

 

های براساس نتایج این مطالعه، اختالف معنی داری بین گروه

نفی، هنجار از نظر نگرش مثبت، نگرش م متفاوت سنی

 (P>09/0) انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده وجود نداشت

قصد انجام سرقت علمی نیز  نظرها از همچنین این گروه

بر اساس ، (P=83/0)د ـالف معنی داری باهم نداشتنـاخت

و  از نظر قصدهای این مطالعه تفاوت بین زنان و مردان یافته

اختالف الوه برآن ع (P>09/0) معنی دار نبودهای الگو سازه

های الگوی رفتار متاهلین و مجردین نظر سازهمعنی داری بین 

 (1)جدول (P>09/0) مشاهده نگردیدبرنامه ریزی وقصد 
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های الگوی رفتار همبستگی بین سازه یجهت بررسی رابطه

آزمون  ها ازبه سبب نرمال بودن دادهبرنامه ریزی شده 

داده شد بین قصد  استفاده شد که نشان همبستگی پیرسون

 یانجام رفتار سرقت علمی و نگرش مثبت به آن رابطه

معنی داری وجود دارد، بین نگرش منفی و مثبت متوسط و 

معکوس، معنی دار و بین ای ضعیف، رابطهقصد همبستگی 

، ضعیفو قصد رابطه  و کنترل رفتاری درک شده نرم انتزاعی

 (2)جدول  بودمثبت و معنی دار 

 
 های الگوی رفتار برنامه ریزی شدهآزمون همبستگی پیرسون بین سازه: 4جدول 

 قصد نرم انتزاعی کنترل رفتاری نگرش منفی نگرش مثبت 

 --- --- --- --- 1 نگرش مثبت

 --- --- --- 1 -410/0** نگرش منفی

 --- --- 1 324/0** 249/0** کنترل رفتاری

  1 269/0** 269/0** 449/0** نرم انتزاعی

 1 240/0* 139/0* -214/0* 313/0** قصد

Note: Scale reliabilities are reported on the diagonal  P<0.05*    P<0.01** 

 

قصد انجام  یجهت مشخص نمودن متغیرهای پیش بینی کننده

رفتار سرقت علمی بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده از 

د. که براین اساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی بهره گرفته ش

مشخص گردید که نگرش مثبت به سرقت علمی بطور معنی 

 باشدداری پیش بینی کننده قصد انجام رفتار سرقت علمی می

 (3)جدول

 
 های الگوی رفتار برنامه ریزی شده: رگرسیون خطی قصد انجام سرقت علمی با استفاده از سازه1جدول 

 B SE ß t P متغیرها

      قصد رفتاری

    621/1 481/6 ثابت 

 007/0 748/2 221/0 062/0 170/0 نگرش مثبت 

 299/0 142/1 088/0 061/0 070/0 نگرش منفی

 190/0 444/1 111/0 097/0 141/0 هنجارهای انتزاعی

 779/0 286/0 021/0 143/0 041/0 کنترل رفتاری درک شده 

R= 43/0  

R2=0.118 
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 بحث

لمی در دانشجویان نگرش مثبت به رفتار سرقت ع   

تحصیالت تکمیلی از عوامل اصلی پیش بینی کننده انجام 

 رفتار سرقت علمی بود.

ای طراحی گردیده است که تحصیالت تکمیلی به گونه یدوره

دانشجویان مشغول به تحصیل در این دوره، ناگزیرند که 

های خود، درگیر انجام عالوه بر گذراندن موفق درس

و نوشتن مقاله شوند. بنابر این امکان  پژوهش، تنظیم گزارش

های علمی در این گروه از دانشجویان از وقوع سوء استفاده

 (. 22) شیوع باالتری برخوردار است

وسیله بر اساس الگوی رفتار برنامه ریزی شده وقوع رفتار به

های نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک سازه

منظور از نگرش نسبت به  (.23) باشدشده قابل پیش بینی می

رفتار این است که رفتار مورد نظر تا چه حد نزد فرد مطلوب، 

خوشایند، مفید و یا لذت بخش است که به قضاوت فرد در 

(. براساس 24مورد رفتار و اثرات و نتایج آن بستگی دارد )

و قصد انجام رفتار  ی حاضر بین نگرش مثبتهای مطالعهیافته

ر دانشجویان مورد مطالعه رابطه وجود دارد. سرقت علمی د

ای نتایج سایر مطالعات در این زمینه نیز گویای چنین رابطه

ی نتایج مطالعات قبلی، نگرش به (. بر پایه18، 24، 29است )

(. 26رفتار از جمله تاثیرگذارترین عوامل موثر بر رفتار است )

ی زمینهبر اساس سوابق جهانی مطالعه، مطالعات زیادی در 

سنجش نگرش دانشجویان به سرقت علمی انجام گردیده 

نشان دادند  شیخو قیتحق ( در27) پاپاواک و همکاراناست. 

دانشگاه  یسال اول علوم پزشک انیدانشجو که نگرش مثبت

بیانگر  در سطح متوسط است که یبه سرقت علم یرواسدرک

 تیرا یبه قانون کپ انیدانشجو این است که نسبت زیادی از

ی نتایج پاپاواک نگرش منفی دانشجویان بر پایه. کنندیم عمل

درصد دانشجویان سرقت  99و . بود در سطح متوسط تا زیاد

د ـدرص 39ت و ـدرصد کم اهمی 63علمی را بی ضرر، 

د بودند که سرقت علمی در تحت شرایطی قابل استفاده ـمعتق

 .است

افراد و  کلیدی در درک پذیرش یعنوان یک سازهنگرش به

حفظ و نگهداری رفتاری خاص مطرح است. که قابلیت 

با افزایش آگاهی  .(26) آموزش دادن و یادگیری دارد

ی افراد ـدانشجویان از قوانین کپی رایت و حق مالکیت ذهن

توان ( می27های اقتباس از آثار علمی )عنوان یکی از مولفهبه

گرش منفی بر نگرش افراد اثر گذاشت و بدیهی با ایجاد ن

توان بر قصد انجام رفتار های علمی مینسبت به سوء استفاده

در دانشجویان تاثیرگذار بود و محیط آکادمیک عاری از سوء 

  .استفاده خلق نمود

(، نتایج آنالیز 30-28) های سایر مطالعاترغم یافتهعلی

 رگرسیون چندگانه نشان داد که بین هنجارهای انتزاعی و قصد

پیش بینی کننده  ینترل درک شده و قصد رابطهو همچنین ک

وسیله عوامل هفاکتورها ب که ممکن است این.وجود ندارد

قبلی  یسابقهسطح تحصیالت، سن، جنس و . ای مانندواسطه

که مطالعات موثر باشند بطوری انجام رفتار .. بر روی قصدو 

طه واسههای انتزاعی بنرم سایر رفتارهااند که در نشان داده

 بوده موثرانجام آن  بر روی قصد قبلی انجام رفتار یسابقه

که با توجه به عدم هم خوانی نتایج این مطالعه با (31است )

( انجام مطالعات بیشتری در این زمینه 24،29سایر مطالعات )

های این الگو توصیه جهت مشخص نمودن رابطه بین سازه

 گردد.می

ت آمد که به معنی سطح بدس 0%34مطالعه  در این Rمیزان 

متغیرهای مورد مطالعه در خصوص رفتار  ارتباطات بین

 حاصل در این مطالعهR2بر اساس مقدار  .سرقت علمی است

درصد  12گر این است که متغیرهای این مطالعه در نمایان که

-توضیح دهنده عوامل موثر بر قصد رفتار سرقت علمی می

د انجام سرقت علمی یا قص یعوامل تعیین کننده %88باشند. 

اند. ناشناخته است یا در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته
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شناخت و بررسی سایر عوامل موثر در این زمینه ضروری که 

با توجه به نتایج سایر ای البته رسد. چنین یافتهبه نظر می

 و همکاران Yorkکه. بطوریرسدمطالعات منطقی به نظر می

عمدی و غیر عمدی  یستهد در دو راعوامل سرقت علمی 

 .(32) دهندقرار می

 McCabeعوامل های سرقت علمی بهسی علل و ریشهردر بر 

 عزت ای،حرفه اخالق کالسی، معدل جنسیت، جمله از فردی

 مدیریتی و عوامل اجراییعکس العمل  ،پیشرفت اهداف نفس،

 در عملی مجازات و عواقب ،نسبت به آن سازمان یک

 ،تایانهم در تقلب رفتار علمی، سرقت برای شده هنظرگرفت

متصور  مجازات میزان و شدت ،نگرش مثبت همتایان به تقلب

 .(33)اشاره دارد  توسط فرد

 ،دانشجویان هدفمندانه گیری جهت نقشاین عوامل، بر عالوه

 جمعمبتنی بر مشرق زمین فرهنگ ازجمله فرهنگی عوامل نقش

 کسب و عملکردی اهداف با دانشجویان تمایالت و ییگرا

 .(34) دندانمی مهم علمی سرقت یپدیده در هم را نمره

Stone یو همکاران نیز در بررسی عوامل پیش بینی کننده 

سرقت علمی با استفاده از الگوی رفتار برنامه ریزی شده به 

الگوی رفتار برنامه ریزی شده های سازهاین نتیجه رسیدند که 

 %36و اریانس قصد سرقت علمی درصد و21تبیین کننده 

متاسفانه در این مطالعه که ( 39. )باشندمیرفتار سرقت علمی 

 رفتار سرقت علمی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

، نتایج این مطالعه نشان داد (36احمدی ) یهم راستا با مطالعه

روی  ، وضعیت تاهل فاقد اثر معنی دار آماری بریتکه جنس

 یباشند. هم چنین بر پایهسرقت علمی میقصد انجام رفتار 

رقت علمی در ـهای این مطالعه قصد انجام رفتار سیافته

 هم ندارد. های سنی متفاوت اختالف معنی داری باگروه

گردد عالوه بر استفاده از پیشنهاد مینتایج این مطالعه،  یبرپایه

قصد انجام  یبرنامه ریزی شده جهت پیش بین الگوی رفتار

های دیگری نیز در از مولفهار سرقت علمی در دانشجویان رفت

نتایج این مطالعه و استفاده  یبر پایه .این زمینه استفاده گردد

 یترین پیش بینی کنندهمهم از الگوی رفتار برنامه ریزی شده

به آن است به مثبت قصد انجام رفتار سرقت علمی نگرش 

تر سرقت علمی مثبت یعبارتی، هرچه ارزیابی فردی از پدیده

در فرهنگ با توجه به اینکه  باشد قصد انجام آن بیشتر است.

شود. ایران که بر مالکیت مادی و ملموس افراد تاکید می کشور

های معنوی و ذهنی خصوص مالکیت ارتقای آگاهی افراد در

ای در این زمینه از اهمیت ویژهآنان افراد و تصحیح نگرش 

 برخوردار است.

تحصیلی  یان جداسازی دانشجویان بر حسب رشتهعدم امک

به سبب قلت تعداد و عدم امکان مطالعه خود رفتار سرقت 

های قابل ذکر این مطالعه است. علمی از جمله محدودیت

انجام مطالعه برای اولین بار با استفاده از الگوی رفتار برنامه 

ریزی شده جهت مطالعه قصد رفتار سرقت علمی از جمله 

 باشد. قوت قابل اشاره در این مطالعه می نقاط

 

 نتیجه گیری

های الگوی رفتار برنامه ریزی ، نگرش مثبت بین سازه از   

 سرقت علمی بطور معنی داری پیش بینی کننده یبه پدیده

های آموزشی رفتار سرقت علمی بود که طراحی برنامه

های موثری جهت تصحیح نگرش توان گاممناسب، می

 یان به این پدیده برداشت.دانشجو

 

 تقدیروتشکر 

ای است که با شماره مطالعه بخشی از مطالعهین ا    

/د در دانشگاه علوم پزشکی ایران به ثبت 29719/33/99

. بدین وسیله از همکاری صمیمانه دانشجویانی رسیده است

 شود.اند تشکر و قدردارنی میکه در این مطالعه شرکت کرده
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