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 سرآغاز

هـاي آموزشـی اسـت کـه          تقلب تحصیلی از مشکالت رایج نظام     
دلیل گسترش فزایندة آن تهدیدي جدي تلقی شده و صـدمات          به

به دلیل صدمات   ). 1(کند    ناپذیري به جامعۀ علمی وارد می       جبران
هـاي آموزشـی، ایـن پدیـده      عمیق تقلب به اهداف و ارکان نظام     

مـسئولین، اسـاتید و معلمـان       گذاران،    همواره مورد توجه سیاست   
 تقلب سبب ایجاد مزایاي ناعادالنه براي       ).5-2(قرار داشته است    

. )6(تواند مـانعی بـراي یـادگیري باشـد      فراگیر متقلب شده و می    

شـود اقـدامات معلمـان،        تقلب تحصیلی موجـب مـی     طور کلی     به
ریزي آموزشی و اصـالح نقـاط ضـعف           مربیان و اساتید در برنامه    

هـاي متعـدد نـشان داده اسـت            پـژوهش  .خنثی گـردد  فراگیران  
صـداقت در رفتـار را در         فراگیران متقلب بـه احتمـال زیـاد عـدم         

بررسی دالیـل  ). 7(دهند   هاي کاري در آینده نیز نشان می        محیط
تواند   کنند، می   ارتکاب فراگیران به تقلب و توجیهاتی که ارائه می        

 اتخـاذ  به مسئوالن آموزشـی در جهـت شـناخت درسـت تقلـب،       
 در یـک    .ها و انجام اقداماتی براي کاهش آن کمک کند          سیاست
 در سـه دسـته مطـرح        تقلـب بندي کالسیک دالیل اصـلی        دسته

  )مقالۀ پژوهشی(

  شناسایی دالیل نادیده گرفتن اخالق دانشگاهی و 
  ارتکاب به تقلب تحصیلی

  ، دکتر محسن آیتی ∗کاظم امیدمقدم، دکتر احمد خامسان
  ، دانشگاه بیرجندشناسی تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم گروه روان

  )1/12/95:، تاریخ پذیرش2/9/95:تاریخ دریافت(
 

  دهیچک

هـدف  . سـازد  ناپذیري به جامعـۀ علمـی وارد مـی    هاي جبران هاي آموزشی است و آسیب     تقلب تحصیلی از مشکالت رایج و روزافزون نظام        :زمینه
هـا بـر پایـۀ    هـاي آن  بنـدي پاسـخ   نـشجویان و طبقـه  قلب تحصیلی داپژوهش حاضر شناسایی دالیل نادیده گرفتن اخالق دانشگاهی و ارتکاب به ت            
  .سازي است راهبردهاي خنثی 

نفر   20.باشند   نفر می  11225جامعۀ پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند شامل        . شناسی انجام شده است      پژوهش با روش کیفی پدیدار     :روش
شـیوة   آوري و بـا   سـاختاریافته جمـع     ها با مصاحبۀ نیمـه      داده. مند در دسترس انتخاب شدند      گیري هدف   از دانشجویان دانشگاه بیرجند با روش نمونه      

  .کدگذاري کوربین و استراس تجزیه و تحلیل شدند
رشـته،   هاي اجتماعی، استاد، نقش دانشگاه، ماهیت درس و       دانشجو، هنجار «ها در هفت مقولۀ اصلی         کد شناسایی شده در مصاحبه     893 :ها  یافته

ترتیب راهبردهاي  به اند، سپس  دانشجویان نخست نقش خود در ارتکاب به تقلب را اظهار داشته. بندي شدند  دسته» هیت تکلیف و مقطع تحصیلیما
  . اند کار گرفته به را » هاي برتر، و انکار آسیب دیده، توسل به وفاداري کنندگان، انکار مسئولیت، انکار آسیب سرزنش سرزنش«سازي  خنثی
 بسیاري از انواع تقلب با وضع قوانین و مدیریت آموزشی قابل اجتناب بوده و موجب تقویت اخالق علمـی در نظـام آمـوزش عـالی          :گیري  تیجهن
اسـاتید   . اي به دانشجویان در دوران تحصیل بیاندیـشند  گذاران آموزش عالی تدابیر الزم را براي آموزش اخالق حرفه    الزم است سیاست  . خواهد شد  

  . مؤثر باشند گر بودن و تعامل محترمانه با دانشجویان و ارزشیابی مستمر در کاهش تقلب  اي، حمایت هاي حرفه توانند با تاکید بر رشد مهارت  مینیز
  

  سازي اخالق دانشگاهی، شرافت علمی، دالیل تقلب تحصیلی، راهبردهاي خنثی :کلید واژگان
  

________________________________________________________________________________________  
  akhamesan @ birjand.ac.ir :نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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سن، جنسیت، رشتۀ تحصیلی، مانند : عوامل فرديالف ـ  : اند شده
ب ـ عوامل  . نفس، میل به برتري پذیري و عزت فقدان مسئولیت

باال، شـدت تنبیهـات بـراي       فشار براي گرفتن نمرة     مانند  : بافتی
و ج ـ  . دست آوردن شغل افراد متقلب، نوع آزمون، فشار براي به

که متغیرهـاي فـردي را بـه متغیرهـاي بـافتی          : عوامل انگیزشی 
بنـدي در پیـشینۀ پژوهـشی مـورد           این دسته . )8 (کنند مرتبط می 

، 6(هاي انجام شده عوامل فـردي         تأیید قرار گرفته و در پژوهش     
به عنوان دالیل اصلی ) 11(و انگیزشی ) 11 و 2(افتی ، ب)10 و  9

 درونی عوامل تقلب، علل همچنین در زمینۀ  . اند  تقلب مطرح شده  
 عوامـل  از بـیش  کـافی،  وقـت  عدم و پذیري مسئولیت عدم نظیر

 عنـوان   به از دانشجو  زیاد توقع و تکلیف بودن سخت نظیر بیرونی
 ). 12(است  گرفته قرار تأکید مورد دانشجویان توسط تقلب علت
هاي انجـام شـده پیرامـون علـل تقلـب، بـه               اي از پژوهش    دسته

-13(انـد    هاي دانشجویان در این زمینه پرداخته       بررسی استدالل 
یکــی از رویکردهــاي مــورد توجــه در ایــن زمینــه، نقــش  ). 15

راهبردهــاي . ســازي در توجیــه تقلــب اســت راهبردهــاي خنثــی
ند کـه فـرد بـراي نادیـده         هاي انگیزشی هست    سازي ویژگی   خنثی

گرفتن هنجارهاي درونی و فشارهاي بیرونی به منظور مطابقـت          
هاي اجتماعی که در خدمت بررسی یا مهار الگوهاي  دادن نظارت 

گیرد تا بدون اینکه  انگیزشی منحرف و نامعتبر هستند، به کار می      
. نفسش وارد شود به تقلب دست بزند آسیب جدي به خود و عزت     

  ):16(سازي عبارتند از  ز راهبردهاي خنثیپنج دسته ا
کند قربانی شرایط اسـت و        فرد بیان می  : انکار مسئولیت  .1

در موقعیتی خارج از کنترل وي به انجام عمل مبادرت کـرده            
 .است

فرد اصرار دارد اقداماتش هیچ آسیبی براي       : انکار آسیب  .2
 .کسی به دنبال ندارد

مـستحق همـۀ   فرد معتقد است قربانی  : دیده  انکار آسیب  .3
 .اعمالی است که وي انجام داده است

فرد به جاي توجه به اعمـال       : کنندگان  سرزنش سرزنش  .4
ها و رفتارهاي افرادي که اعمال او را نادرست           خودش، انگیزه 

 .برد دانند، زیر سؤال می می

فرد اقدامات خود را بـا ایـن   : هاي برتر توسل به وفاداري   .5
 پیامدهاي بلندمـدت بـوده   ادعا که در راستاي هدفی برتر و با       

 .کند است توجیه می

هاي خارجی در زمینـۀ دالیـل تقلـب تحـصیلی کـه بـا                 پژوهش
اند، ناقص و یا مبهم اسـت و   سازي انجام گرفته    راهبردهاي خنثی 

پاسخ مطرح شده  ها، سواالت به صورت بسته    در اکثر این پژوهش   
پرسـیده  شده    هایی از قبل تعیین     و نظر دانشجویان در مورد مقوله     

هـایی مجـال طـرح و بررسـی پیـدا             شده، لذا ممکن است مقوله    
در کشور ما فقـط یـک پـژوهش در زمینـۀ تقلـب              . نکرده باشند 

ــی  ــاي خنث ــصیلی و راهبرده ــت و    تح ــده اس ــام ش ــازي انج س
پژوهشگران دالیل تقلب تحـصیلی از دیـدگاه دانـشجویان را در            

 پـژوهش   ، ولی )17(اند    سازي بررسی نموده    چارچوب نظریۀ خنثی  
نخـست، در   : حاضر با پـژوهش مـذکور از دو جنبـه تفـاوت دارد            

ــا   پــژوهش حاضــر دالیــل تقلــب دانــشجویان در مرحلــۀ اول ب
فـرض قـرار دادن راهبردهـاي         رویکردي اکتشافی و بدون پـیش     

سازي بررسی شده است و سپس این دالیل با راهبردهـاي             خنثی
سـازي بـر      دوم، راهبردهاي خنثی  . سازي مقایسه شده است     خنثی

اساس فراوانی کـه نـشانگر شـیوع توسـل دانـشجویان بـه ایـن          
بـا توجـه    . اند  بندي شده   سازي تقلب است، رتبه     راهبردها در خنثی  

هاي مطرح در حوزة علوم انسانی از    به نقش عامل بافت در پدیده     
جمله پدیدة تقلب تحصیلی، نتایج پژوهش حاضـر بـه شناسـایی            

زي که دانشجویان کـشورمان بـه    سا  دسته از راهبردهاي خنثی     آن
ایـن پـژوهش دو پرسـش اصـلی را       . کند  گیرند کمک می    کار می 

 :بررسی کرده است

دالیل دانشجویان براي توجیه رفتار تقلب تحصیلی چـه         .1
 هستند؟

دانشجویان در دالیلی که براي تقلب تحـصیلی مطـرح           .2
 کنند؟ سازي استفاده می کنند از کدام راهبردهاي خنثی می

 
  روش

 بررسی دالیـل تقلـب تحـصیلی دانـشجویان روش کیفـی             براي
ــه نگــرش   ــتیابی ب ــرا دس هــاي  پدیدارشناســی انتخــاب شــد زی

دانــشجویان دربــارة علــل تقلــب تحــصیلی بــا مبــانی نظــري و 
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شناختیِ روش کیفی و از میان انواع آن روش پدیدارشناسی            روش
  . بیشترین تناسب را دارد

 11225یرجنـد شـامل     جامعۀ پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه ب     
براي انتخاب گروه نمونه به روش تصادفی هدفمند   . باشند  نفر می 

به تعدادي از دانشجویان دانشگاه بیرجند مراجعـه و بعـد از بیـان        
اهداف پژوهش درخواست شد در صورت داشتن تجربۀ تقلـب بـا     

حجم نمونۀ اولیه با توجه به همگـونی        . پژوهشگر همکاري کنند  
. در نظر گرفته شـد    )  نفر مذکر  10 نفر مؤنث و     10( نفر   20افراد،  

.  مورد مراجعه به دانشجویان انتخاب گردید      53گروه نمونه بعد از     
از مصاحبۀ شانزدهم اشباع نظري حاصل شد، اما براي اطمینـان           

ادامـه  )  نفـر  20(ها تا رسیدن به حجم نمونۀ اولیه          بیشتر مصاحبه 
کمیلی، صحت اشباع   پس از آن نیز با انجام سه مصاحبۀ ت        . یافت

  . دقیقه بود45ها  میانگین زمان مصاحبه. نظري به تأیید رسید
نخست بـر   . ساختاریافته بود   ها مصاحبۀ نیمه    آوري داده   روش جمع 

اساس مبانی نظري و پیشینۀ پژوهـشی تعـدادي پرسـش اولیـه              
هـا   ایـن مـصاحبه  . تدوین شد و پنج مصاحبۀ مقدماتی انجام شـد      

 با نظرات اساتید پنج پرسش اصـلی و ده    تحلیل شده و در نهایت    
. هـاي مـصاحبه برگزیـده شـدند         عنوان پرسـش    پرسش فرعی به  

چــرا دانــشجویان در ) 1  :هــا عبارتنــد از بعــضی از ایــن پرســش
انگیزة شما از   ) 2کنند؟    امتحانات و در تکالیف تحصیلی تقلب می      

آیا عوامل بـافتی را در اقـدام بـه تقلـب            ) 3تقلب کردن چیست؟    
صـورت    ها ضبط و به     دانید؟ چه عواملی را؟ تمام مصاحبه        می مؤثر
  . خط کدگذاري گردیدند به صورت خط سازي و به کلمه پیاده به کلمه
هـاي   کوربین و استراس که از روش ها با روش کدگذاري باز داده

هاي کیفی است، کدگـذاري و       ها در پژوهش    تجزیه و تحلیل داده   
طور مرتـب     ها به   ند کدگذاري داده  در فرآی ). 18(بندي شدند     مقوله

نخست کدگذاري باز انجام گرفت، براي مثال       . شدند  بازنگري می 
هـاي سـخت      در درس «: شوندة شمارة چهار بیان داشـت       مصاحبه
بـراي ایـن جملـه کـد        . »کـنم   تونم یاد بگیرم تقلب مـی       که نمی 

سـپس مرحلـۀ کدگـذاري    . انتخاب گردیـد » سخت بودن درس «
نی کدهایی که به مفهوم مـشترکی اشـاره         محوري انجام شد، یع   

عنـوان    مجزا نامگذاري گردیدند، بـه    » زیرمقوله«کنند در یک      می
ذیـل  » زود فرامـوش شـدن    «و  » سخت بودن «مثال کدهاي باز    

هـا    سـپس زیرمقولـه   . قـرار گرفتنـد   » ماهیت درس «کد محوري   

ــار بــه صــورت مفهــومی و عمیــق مــرور گردیدنــد و   چنــدین ب
ز نظر مفهومی با هـم مـرتبط بودنـد در ذیـل         هایی که ا    زیرمقوله

هاي   عنوان مثال زیرمقوله    بندي شدند، به    کلی دسته » مقوله«یک  
در ذیـل مقولـۀ اصـلی    » ماهیت رشـته «و » سخت بودن درس «
در تمام ). جدول شمارة یک(قرار گرفتند » ماهیت درس و رشته«

اد و ها با دقت و بارها مرور گردیدند تا در مـورد تعـد    مراحل پاسخ 
. عمـل آیـد   گیـري نهـایی بـه     هـا تـصمیم     ها و مقوله    نام زیرمقوله 

انـد و     هـا اخـذ شـده       طور اکتشافی از پاسـخ      ها به   عبارتی، مقوله   به
ها بر حسب     سپس زیرمقوله و مقوله   . اند  توسط محقق ایجاد نشده   

. فراوانی که بیانگر اهمیت عوامل مورد نظر است، مرتـب شـدند           
 بـار و مقولـۀ      4» جـذاب نبـودن درس    «عنوان مثال زیرمقولۀ      به
جدول شـمارة   ( بار مطرح شده است      95» ماهیت درس و رشته   «

هـاي   هاي به دست آمده بـر اسـاس پاسـخ           در پایان، مقوله  ). یک
سازي مـورد مقایـسه قـرار     شوندگان، با راهبردهاي خنثی   مصاحبه
  . گرفتند

  
  ها یافته

هـا بـا      دهبا توجه به اینکه پژوهش حاضر کیفی اسـت تحلیـل دا           
در ابتـدا هـر   . ها انجـام شـده اسـت    کدگذاري روي متن مصاحبه 

بخش از محتواي متن که به نوعی به علل ارتکاب تقلـب اشـاره     
اسـتخراج و سـپس مجموعـۀ       )  کد 118(داشت به عنوان کد باز      

کدهاي باز که به یکـدیگر مـرتبط بـود تحـت عنـوان کـدهاي                
 کدهاي محـوري  در گام بعدي،. بندي شد  دسته)  کد 15(محوري  
ایـن فراینـد بـراي    . جایـابی شـدند   )  کـد  7(تر    هاي کلی   در مقوله 

اي از   خالصـه . دختران و پـسران بـه صـورت مجـزا انجـام شـد             
اي و محــوري کــه شــرح کامــل آن در جــدول   کــدهاي مقولــه

 :ي یک ارائه شده است به شرح زیر است شماره

هـاي فـردي دانـشجو، مـشکالت          ویژگـی «:  کدهاي محوري  ●
گرایـی،    گرایـی و مـدرك      جو، باورهاي فردي دانشجو، کمـی     دانش

سـاالن دانـشجو، خـانواده دانـشجو، نحـوة            عمومیت داشتن، هم  
ارزشیابی استاد، روش تدریس استاد، ویژگی فردي استاد، شرایط         
برگزاري آزمون، قوانین آموزشی، ماهیت درس و رشـته، ماهیـت      

  »تکلیف و مقطع تحصیلی
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هـاي اجتمـاعی، اسـتاد،        شجو، هنجـار  دان« : اي  کدهاي مقوله  ●
نقش دانشگاه، ماهیت درس و رشـته، ماهیـت تکلیـف و مقطـع              

 »تحصیلی

  
هاي دالیل تقلب تحصیلی در دانشجویان و مقایسه با راهبردهاي  هاي باز، محوري و مقوله فراوانی کد: 1جدول 

  سازي خنثی

 کد باز کد محوري مقوله
بررسی دالیل تقلب در چارچوب 

 سازي ي خنثیراهبردها

هاي  ویژگی
  فردي

)283( 

) در پـسران  (، اثبـات خـود      )]3(نفس کـاذب      ، عزت )22(نفس پایین    عزت[عزت نفس   
، یکسانی تقلب بین آقایـان  )6(ها بیشتر  ، در خانم)11(در آقایان بیشتر   [(، جنسیت   )9(

، در سـنین    )3(یکسان  ، در تمام سنین     )6(تر بیشتر     در سنین باال  [، سن   )]3(ها    و خانم 
، روحیـه   )5(خـواهی دانـشجو       ، زیـاده  )8(، عادت کردن بـه تقلـب        )]1(تر بیشتر     پایین

، )2(اي  ، توجه به زمان حـال و موفقیـت لحظـه   )2(، نداشتن حافظۀ قوي  )3(تکانشی    
  ، )2(، انتظار بیش از اندازة دانشجو از خودش )2(پذیر بودن  خطر

  .])1(، شیرین بودن تقلب )26(، تنبلی )28(بودن طلب  راحت[طلبی  تنبلی و راحت
، پـرداختن بـه     )22(ریزي    وقت کافی نگذاشتن و عدم برنامه     [مدیریت نامناسب زمان    

، آشـنا  )14(ورزي و شـب امتحـان درس خوانـدن     ، تعلل)11( هاي فوق برنامه فعالیت
  .])1(ها  ، غیبت در کالس)3(نبودن با درس 

ـ     بـی [انگیزگی    بی ، )14(، حوصـله نداشـتن      )15(شجو در انجـام تکلیـف       انگیزگـی دان
  .] )2(عالقه به رشته  ، عدم)3(خیال بودن  ، بی)9(عالقه به درس خواندن  عدم

، )16(، یـاد نگـرفتن درس   )17(ناتوانی در کسب نمره قبـولی  [توانمندي علمی پایین  
  .] )1(، معدل پایین )3(هاي دیگر  جبران نمرة کم درس

، نداشتن اخالق کـاري  )6(ئولیت پذیري دانشجو در انجام تکلیف عدم مس[تعهدي    بی
)3([. 

  

  

هاي فردي دانشجو دانشجویان  در بخش ویژگی
صادقانه دالیل ارتکاب به تقلب تحصیلی را 

سازي متوسل  اند و به راهبرد خنثی بیان کرده
دالیل «این کدها و عوامل در ذیل . اند نشده

 .گیرند قرار می» تقلب تحصیلی

مشکالت 
 )25(دانشجو 

، بیماري  )5(، شاغل بودن در کنار تحصیل       )5(، مشکالت خانوادگی    )9(اشتغال ذهنی   
 ).1(، نداشتن مکان مناسب مطالعه )1(، خستگی در کالس )4(

انکار «سازي  این موارد با توسل به راهبرد خنثی
 .اند مطرح شده» مسئولیت

دانشجو 
)

319
( 

باورهاي 
 )11(فردي 

، جنبۀ سرگرمی داشـتن     )2(، اصل گرفتن نمره است      )4(اندن   خو  فایده بودن درس    بی
 ).1(شود  ، تقلب منجر به یادگیري می)2(ام  ، جرمی که مرتکب نشده)2(تحصیل 

 خواندن، اصل  فایده بودن درس بی«موارد 
گرفتن نمره است، جنبۀ سرگرمی داشتن 

» انکار مسئولیت«با توسل به راهبرد » تحصیل
ام و تقلب  کب نشدهجرمی که مرت«و موارد 

با توسل به راهبرد » شود منجر به یادگیري می
  .اند مطرح شده» انکار آسیب«

گرایی  کمی
و 
گرایی  مدرك

)111( 

، رقابت شدید بـراي شـاگرد   )17(، مدرك گرفتن  )38(کسب نمره بهتر و معدل باال       
، )14(، توجه بـه آینـده شـغلی    )17(اول شدن و کسب اعتبار و محبوبیت در کالس    

،رسـیدن  )7(س و فشار زیاد دانشجو     ، استر )14) (گرایی  کمی(مالك فقط نمره است     
 ).1(، ترس از افت معدل )3(به منزلت در جامعه 

  

هنجارهاي «همۀ مواردي که ذیل مقولۀ 
اند، با توسل به راهبرد  بیان شده» اجتماعی

 .اند مطرح شده» دیده انکار آسیب«

هنجار
 

هاي اجتماعی
 )

171
(

 

عمومیت 
 )26(داشتن 

، همه به اشکال و در      )7(، مشاهدة پیشرفت افراد متقلب      )14(عمومیت داشتن تقلب    
 ).2(، از بین رفتن زشتی تقلب )3(کنند  هاي مختلف به هر حال تقلب می زمینه

 

ساالن  هم
)28( 

، رسـاندن تقلـب از     )1(، ایجاد ترس در فرد از سـوي دیگـران           )19(ساالن    فشار هم 
 ).2(، تقلب براي ابراز معرفت )6(سوزي  روي دل

در فرد از ساالن و ایجاد ترس  فشار هم«موارد 
انکار «راهبرد با توسل به » سوي دیگران

سوزي  رساندن تقلب از روي دل«و » مسئولیت
با توسل به راهبرد » و تقلب براي ابراز معرفت

 .اند مطرح شده» هاي برتر توسل به وفاداري«

 

 )6(جلب رضایت خانواده با کسب نمره بهتر  )6(خانواده 
» ئولیتانکار مس«این مورد در قالب راهبرد 

 . است مطرح شده
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نحوة 
ارزشیابی 

)109( 

، درآزمـون  )14(تقلب در آزمون تـستی بیـشتر   [، نوع آزمون )33(گیري استاد     سخت
ترم تقلـب     ، میان )10(دهد    ترم تقلب را کاهش می      ، امتحان میان  )2(تشریحی بیشتر   

، )10(ت اسـتاد   ، ارزشـیابی نادرسـ    )14(، حجـم زیـاد درس       )]1(دهـد     را افزایش می  
، مطابقـت  )8(هاي دانشجو در طول ترم      ، عدم توجه به فعالیت    )5(گیري استاد     سهل

، ندادن تکلیف بـه     )3(، تغییر دادن منبع استاد      )8(نداشتن سئواالت با تدریس استاد      
 ). 1(دانشجو در طول ترم 

  

با توسل به راهبرد » استاد«همۀ موارد مقولۀ 
 .اند ح شدهمطر» کنندگان سرزنش سرزنش«

روش 
تدریس 

)28 ( 

درگیـر کـردن      ، عدم )5(، پایین بودن سواد علمی استاد       )18(ضعف استاد در تدریس     
 ).2(گی استاد  تجربه ،کم)3(ذهن دانشجو با موضوع تکلیف 

 

استاد
) 

148
( 

  ویژگی
 )11(فردي 

هـاي اسـتاد      ، غیبت )2(، اهمیت ندادن استاد به تقلب       )4(لج کردن استاد با دانشجو      
 ).1(صداقتی استاد  ، بی)2(انگیزگی استاد  ، بی)2(

 

(دانشگاه 
131

شرایط  )
برگزاري 

 )96(آزمون 

، نزدیک بـودن  )17(، هماهنگ کردن از قبل براي تقلب       )19(کاري مراقب     مسامحه
، راحت بودن انجـام تقلـب در        )13(، فاصله زمانی کم بین امتحانات       )14(ها    صندلی

، از یـک رشـته تحـصیلی در         )8(دسـتی زرنـگ      ، نشستن کنار بغل   )9(جلسۀ آزمون   
 ). 4(، برگزاري امتحان در کالس درس )5(، شلوغ بودن جلسه )7(سالن بودن 

  

با توسل به راهبرد » دانشگاه«همۀ موارد مقولۀ 
   .اند مطرح شده» کنندگان سرزنش سرزنش«

قوانین 
 )35(آموزشی 

، )5(، فـرار از گـرفتن خوابگـاه       )6(ها    ، شدید نبودن مجازات   )9(ها    اجرا نشدن مجازات  
، فرار از مشروط شدن     )4(ها    ایی با مجازات  آشن  ، عدم )4(فرار از پرداخت شهریه مجدد      

 ).1(، افزایش معدل براي گرفتن انتقالی )2(، فرار از عقب افتادن از تحصیل )4(

 

ماهیت درس و رشته 
)95( 

در [(، ماهیت رشـته     )11(، دروس حفظی    )15(، اهمیت درس    )28(سخت بودن درس    
، در علـوم انـسانی   )3(بیشتر ، در گروه علوم پایه تقلب     )3(گروه مهندسی تقلب بیشتر     

هـاي    ، درس )4(هـاي عمـومی تقلـب بیـشتر           درس[(، ماهیت درس    )]6(تقلب بیشتر   
، )8(، فـرّار بـودن مطالـب        )]6(هـاي تخصـصی بیـشتر         ، درس )2(تقلب کمتر     عمومی

 ).4(، جذاب نبودن درس )5(کاربردي نبودن درس 

» انکار مسئولیت«این موارد با توسل به راهبرد 
 .اند همطرح شد

 )26(ماهیت تکلیف 
، در کـار  )9(فایـده تقلـب بیـشتر     ، در تکـالیف بـی     )14(در تکالیف فردي تقلب بیشتر      

 ).3(عملی تقلب بیشتر 
» انکار مسئولیت«این موارد در قالب راهبرد 

 .اند مطرح شده

 ).1(، در مقطع کارشناسی تقلب بیشتر )2(در مقاطع باال تقلب کمتر  )3(مقطع تحصیلی 
» انکار مسئولیت«ن موارد با توسل به راهبرد ای

 .اند مطرح شده
  893 کد با فراوانی 118 جمع

 
  

در ادامه، دالیل تقلب تحصیلی از منظر دانشجویان در چـارچوب           
بـدین  . سازي بررسی و تجزیه و تحلیـل شـدند          راهبردهاي خنثی 

تک کدهاي به دسـت آمـده بـا پـنج راهبـرد               منظور نخست تک  
. مقایسه شدند و ذیل یکی از پنج راهبرد قرار گرفتند         سازي    خنثی

توجهی از عوامل مطـرح شـده، اغلـب در بخـش             البته شمار قابل  
باشـند    هاي فردي دانشجو، فقط دالیل ارتکاب تقلب مـی          ویژگی

انـد و بـه راهبردهـاي         ها را بیان کرده     که دانشجویان صادقانه آن   
دالیـل  «ل در ذیل این کدها و عوام. اند سازي متوسل نشده  خنثی

سـپس  . انـد   بار مطرح شده283گیرند و   قرار می » تقلب تحصیلی 
کار رفتـه توسـط دانـشجویان نیـز بـر             سازي به   راهبردهاي خنثی 

حسب دفعات ذکر شدن که نشانگر میزان توسل دانشجویان بـه           

سـازي اسـت، مرتـب شـدند و           هر یک از این راهبردهاي خنثـی      
  .باشند شامل موارد زیر می

سـازي سـرزنش      در راهبـرد خنثـی    : کنندگان  زنش سرزنش سر-1
کنندگان فرد به جاي اینکه به اعمال خودش توجه کنـد،        سرزنش
داننـد،   ها و رفتارهاي اشخاصی که اعمال او را نادرست می    انگیزه

اسـتاد و   «آنچـه دانـشجویان ذیـل عنـاوین         . بـرد   زیر سؤال مـی   
زي اشـاره دارد و     سا  اند به این راهبرد خنثی      مطرح کرده » دانشگاه

  . بار مطرح شده است279در مجموع 
گویـد در     در راهبـرد انکـار مـسئولیت فـرد مـی          : انکار مـسئولیت  

موقعیتی خارج از کنترل وي به انجام عمل مبادرت کرده است و            
دانشجویان در ارتکاب به تقلـب     . معتقد است قربانی شرایط است    

ي دانـشجو   هاي فـرد    مشکالت دانشجو، باورها و ارزش    «عوامل  
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فایده بودن درس خواندن، اصل بر گرفتن نمره، و           هاي بی   بخش(
سـاالن، خـانواده، ماهیـت درس و          ، هـم  )جنبۀ سرگرمی تحصیل  

را بـا توسـل بـه ایـن         » رشته، ماهیت تکلیف و مقطع تحـصیلی      
ــار مطــرح نمــوده183ســازي و در مجمــوع  راهبــرد خنثــی  و   ب

 .اند مسئولیت خود را انکار کرده

دیـده فـرد بـاور دارد         در راهبرد انکار آسـیب    : دیده  انکار آسیب -2
آنچه . قربانی مستحق همۀ اعمالی است که وي انجام داده است         

هــاي  بخــش(دانــشجویان تحــت عنــوان هنجارهــاي اجتمــاعی 
انـد و   مطرح کـرده  ) گرایی و عمومیت داشتن      مدرك گرایی و   کمی

سازي اشاره دارد     ثیاند، به این راهبرد خن      جامعه را مسئول دانسته   
 . بار مطرح شده است137و در مجموع 

در این راهبرد فرد اقدامات خـود       : هاي برتر    توسل به وفاداري   -1
را با این ادعا که در راستاي هدفی برتر و با پیامدهاي بلندمـدت              

آنچـه دانـشجویان تحـت عنــوان    . کنــد بـوده اسـت توجیـه مـی    
تقلـب  «و  » دلـسوزي رساندن تقلب از روي     «ساالن در قالب      هم

سـازي و در   با توسل بـه ایـن راهبـرد خنثـی        » براي ابراز معرفت  
 . بار مطرح شده است8مجموع 

در راهبرد انکار آسیب فرد اصرار دارد اقـداماتش        :  انکار آسیب  -2
آنچه دانشجویان تحت عنوان باورهـا      . رساند  به کسی آسیب نمی   

تقلـب  « و   »ام  جرمی که نکرده  «هاي فردي و به صورت        و ارزش 
انـد بـه ایـن راهبـرد          مطـرح کـرده   » شـود   منجر به یادگیري می   

 . بار مطرح شده است3سازي اشاره دارد و در مجموع  خنثی

  
  بحث

بر اساس نتایج به دست آمده، دالیل تقلب تحـصیلی از دیـدگاه              
هاي    مقولۀ دانشجو، هنجار   7دانشجویان به ترتیبِ اهمیت شامل      

ه، ماهیـت درس و رشـته، ماهیـت         اجتماعی، استاد، نقش دانشگا   
اي از    در این بخش ابتدا خالصـه     . تکلیف و مقطع تحصیلی است    

دالیل نادیده گرفتن اخالق علمی و ارتکـاب تقلـب تحـصیلی از            
خـوانی آن   خوانی یا عدم هم  منظر دانشجویان؛ و در هر مقوله هم      

هاي گذشته ارائه و سپس بحث پیرامون علل تقلب بر            با پژوهش 
شناسـی مطـرح شـده        سـازي از دیـدگاه روان       ریۀ خنثی اساس نظ 

  .است

 کـد محـوري     3شـامل   » دانـشجو «مقولۀ محوري کلی     .1
هاي   هاي فردي، مشکالت دانشجو، و باورها و ارزش         ویژگی«

ترین دلیـل انجـام تقلـب          کد باز مهم   319با فراوانی   » فردي
در پیشینۀ پژوهشی نیز بـا فراوانـی بـاال بـه            . بیان شده است  

عنوان مثال  مل مرتبط با دانشجو اشاره شده است، بهنقش عوا
نفـس پـایین      ، و عـزت   )10(فشار تحصیلی   ) 19 (جویی  رقابت

)20.(  
شـامل  » هنجارهاي اجتماعی «مقولۀ محوري کلی دوم      .2

گرایی، عمومیت داشـتن،   گرایی و مدرك  کمی« کد محوري    4
در . باشـد    کد بـاز مـی     171و با فراوانی    » ساالن و خانواده    هم
، شیوع  )21 (گرایی  کمیشینۀ پژوهشی نیز عواملی همچون      پی

مطـرح  ) 1(، و انتظـارات خـانواده       )23(ساالن    ، هم )22(تقلب  
 .اند شده

 کد محـوري    3شامل  » استاد«مقولۀ محوري کلی سوم      .3
و بـا   » هاي فـردي    نحوة ارزشیابی، روش تدریس، و ویژگی     «

قـش  در پیشینۀ پژوهـشی بـه ن      . باشد   کد باز می   148فراوانی  
 نگرش و رفتار اسـتاد و       عنوان مثال   استاد اشاره شده است، به    

و ) 25(توانمندي علمی استاد    ) 24(بر امتحان     ارزشیابی مبتنی 
 .اند ذکر شده) 12(توقع زیاد از دانشجو 

 کـد   2شـامل   » دانـشگاه «مقولۀ محوري کلـی چهـارم        .4
و بـا   » شرایط برگزاري آزمـون و قـوانین آموزشـی        «محوري  
هاي انجام شده نیـز       در پژوهش . باشد   کد باز می   131فراوانی  

کاري مراقب  ، مسامحه)24(هاي دانشگاه   ویژگیعواملی مانند   
 .اند بیان شده) 25(بندي امتحانات  ، و زمان)16(

و بـا   » ماهیت درس و رشته   «مقولۀ محوري کلی پنجم      .5
در پیشینۀ پژوهشی نیـز عـواملی       . باشد   کد باز می   95فراوانی  

) 26(و ماهیـت رشـتۀ تحـصیلی        ) 24( درس   ماهیتهمچون  
 .اند عنوان علل تقلب مطرح شده به

و با فراوانی   » ماهیت تکلیف «مقولۀ محوري کلی ششم      .6
سـخت بـودن    ها    بر مبناي نتایج پژوهش   . باشد   کد باز می   26

 . از دالیل تقلب تحصیلی است)27 و 12(تکلیف 

و بــا » مقطــع تحــصیلی«مقولـۀ محــوري کلــی هفــتم   .7
هـا    بر مبناي نتایج برخی پـژوهش     . باشد   کد باز می   3فراوانی  

، همچنـین در    )28(تقلب در مقطع کارشناسـی بیـشتر اسـت          
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عنوان عاملی مؤثر در تقلب مطرح   نیز سن بهها برخی پژوهش
 .)29(شده است 

در ادامۀ پژوهش دالیل تقلب تحصیلی از منظـر دانـشجویان در            
ا تجزیه و تحلیل سازي سایکس و ماتز چارچوب راهبردهاي خنثی  

ها دانشجویان در درجۀ نخست بر نقش خود در           بر پایۀ یافته  . شد
. اند  راحتی آن را اظهار داشته      ارتکاب به عمل تقلب آگاه بوده و به       

این موضوع نشانۀ از بین رفتن قبح عمـل تقلـب در جامعـه و در          
ترتیـب راهبردهـاي      دانشجویان سپس به  . میان دانشجویان است  

کننـدگان، انکـار مـسئولیت، انکـار      رزنش سـرزنش سازي س   خنثی
کـار    هاي برتر، و انکار آسیب را بـه         دیده، توسل به وفاداري     آسیب
  . اند گرفته

سازي   در پیشینۀ پژوهشی نیز تقلب تحصیلی و راهبردهاي خنثی        
مورد توجه بوده است، براي مثال رابطۀ مثبت میان به کار بـردن        

، اسـتفادة   )30(ت تحـصیلی    صـداق   سازي و عدم    راهبردهاي خنثی 
سازي در مقایسه با      بیشتر دانشجویان متقلب از راهبردهاي خنثی     

، تناسب میان دالیـل تقلـب   )31(کنند  دانشجویانی که تقلب نمی   
سـازي از میـان      آموزان با نظریۀ راهبردهاي خنثی      تحصیلی دانش 

سـازي و     و تأثیرِ راهبردهـاي خنثـی     ) 16(هاي مطرح     همۀ نظریه 
ها، بـر نگـرش نـسبت بـه تقلـب و              تن به سودمندي آن   باور داش 

 انجـام   در تنهـا پـژوهش  . بررسی شده اسـت ) 32(ارتکاب به آن    
شده در کشورمان که دالیل تقلب تحصیلی از دیدگاه دانشجویان   

سازي بررسی شده است، دانشجویان به        در چارچوب نظریۀ خنثی   
 ). 17(اند  هر پنج راهبرد اشاره داشته

ــ ــراي درك عل ــایی  ب ــصیلی و شناس ــاري تح ــب و فریبک ت تقل
هــاي  گــردد پــژوهش متغیرهــاي همبــسته بــا آن پیــشنهاد مــی

در پژوهش حاضر تقلب    . تري در سطح کشور انجام گیرد       گسترده
نظـر    به. سازي بررسی و مقایسه شد      تحصیلی با راهبردهاي خنثی   

هـاي دفـاعی      توان بر مبناي مکانیسم     رسد دالیل تقلب را می      می
هایی هستند که افراد     شیوههاي دفاعی     مکانیسم. سی نمود نیز برر 

آور   کننده و اضـطراب     طور ناخودآگاه در برابر رخدادهاي ناراحت       به
هـاي روانـی محافظـت        برند، تا از خود در برابر آسـیب         به کار می  

درك راهبردهایی که دانشجویان در ارتکاب به ایـن عمـل           . کنند
توانـد بـه معلمـان، اسـاتید،      شـوند مـی   ناپسند به آنها متوسل می    

هاي آموزشی کمک نماید تا به  گیرندگان نظام مسئوالن و تصمیم 

نگرشی روشن دست یافته و براي مقابله با این پدیده تـصمیمات      
  .درستی اتخاذ نمایند

  
  گیري نتیجه

تقلب و فریبکاري تحصیلی معضلی آموزشی است کـه بعـضی از          
ر چند دهۀ اخیر به شـدت      آوري اطالعات د    اشکال آن با رواج فن    

هـاي آموزشـی      شـیوع تقلـب در محـیط      . افزایش پیدا کرده است   
همچنـین نتـایج پـژوهش نـشان        . کشورمان نیز انکارناپذیر است   

دهند قبح تقلب در میان دانشجویان از بین رفته و به راحتـی               می
بر مبناي نتایج بـراي مقابلـه بـا    . دارند  ارتکاب به آن را اظهار می     

هـاي کـالن و حـذف         ند تقلب تحصیلی تغییر سیاست    پدیدة ناپس 
اولــین گــام در راســتاي . گرایــی الزم و ضــروري اســت مــدرك

پیشگیري از عدم صداقت علمی و درونی کردن کمال و شـرافت           
ها، تدوین قوانین و یـا منـشور شـرافت علمـی              علمی در دانشگاه  

هـاي صـداقت آموزشـی از قبیـل      ها و سیاست برنامه ).33(است 
تواند تأثیر معناداري بـر کـاهش رفتـار تقلـب      ت افتخار، می  مقررا

گذاران آموزش عـالی      الزم است سیاست  . دانشجویان داشته باشد  
اي بـه دانـشجویان در        تدابیر الزم را براي آموزش اخالق حرفـه       

همچنین با توجه به گسترش فنـاوري       . دوران تحصیل بیاندیشند  
کـاهش تقلـب    هـاي کـشف و        اطالعات در نظام آموزشی، روش    

. اکنون مورد توجه پژوهشگران قـرار گیـرد   الکترونیکی باید از هم  
هـاي درس بـا تاکیـد بـر رشـد             تواننـد در کـالس      اساتید نیز می  

هـاي    اي و پرهیز از ایجـاد رقابـت         هاي حرفه   شایستگی و مهارت  
. ناسالم در کاهش تقلب تحـصیلی نقـش مـؤثري داشـته باشـند             

ه استاد با دانـشجویان و انجـام        گر بودن و تعامل محترمان      حمایت
تواند بـه کـاهش       ارزشیابی مستمر از عوامل دیگري است که می       

  . تقلب منجر گردد
  

  هاي اخالقی مالحظه

در پـــژوهش حاضـــر اهـــداف و پیامـــدهاي پـــژوهش بـــراي 
همچنـین  . ها جلب شد    کنندگان تبیین شد و رضایت آن       مشارکت

 مانــدن کننــدگان و محرمانــه اصــول ناشــناس مانــدن مــشارکت
هاي پژوهش نیز بـا رعایـت اصـل           یافته. اطالعات رعایت گردید  
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طرفی تجریه و تحلیل شد و نتایج پژوهش به شکل صـادقانه              بی
همچنین در این پژوهش سـایر مالحظـات اخالقـی          . ارائه گردید 

همچون رعایت کیفیت در فرآیند پژوهش و اسـتناد صـحیح بـه             
  .منابع اصیل لحاظ گردیده است

  
 هنام واژه

 Academic ethics .1 اخالق دانشگاهی

 Professional ethics .2 اي اخالق حرفه

 Academic integrity .3 شرافت علمی

4. The charter of academic integrity 
 منشور شرافت علمی

 The phenomenon of cheating .5 پدیدة تقلب 

 Academic cheating .6 تقلب تحصیلی

 Neutralization techniques .7 سازي راهبردهاي خنثی

 Denial of responsibility .8 انکار مسئولیت

 Denial of injury .9 انکار آسیب

 Denial of the victim .10 دیده انکار آسیب

11. Condemnation of the condemners 
 کنندگان سرزنش سرزنش
 هاي برتر توسل به وفاداري

12. Appeal to higher loyalties 
 Social norms .13 هنجارهاي اجتماعی

 Contextual factors .14 عوامل موقعیتی 

 Defense mechanisms .15 هاي دفاعی مکانیسم
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