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 دگاهیتقلب از داخالق دانشگاهی و جلوگیری از استاد در شدۀ نقش ادراک

 انیدانشجو
 

 راستگومقدم ترایمدکتر ، *احمد خامساندکتر زاده،سادات قاسمرابعه

 شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانگروه روان

 (5/12/96،تاریخ پذیرش:2/10/96)تاریخ دریافت:
 

 
 

 سرآغاز

کو   کنوایاهواا  اواخ اووا  ا ان وا  م یهر کشوو  ینظام آموزش
ظوام نآن  رانیفراگ یلیو تحص 1یصااقت علم یۀا  سا هاآنب   یابیاست

ها و اانشواا  یسسوا  آموزشوؤک  م یاز معضالت یکی. شوایحاصل م
ا ا صوا تریب  طو  جوا ریاا یهاانا و ا  اه هموا   با آن مواج  بوا 

 ۀرنوایبرگا  ،یاابو یو ازا تقلباست. « 2تقلب»انا، مقابل  با آن برآما 
بواون  یآموزشو یهواتیکمو  ا  فعا  افوتیا  یهر گون  تالش بورا

 ا یوپا نیا. تعلق اا ا یاریاست ک  ب  ا یاقت اس کا  ایگرفتن اجاز  
و   و ا  صو (1) شوایم ا یا یآموزش یهاطیمح یا  تمام یوانب  فرا

   ز  شواآن نظام متز یعلم یها یپا ،یامر ا  نظام آموزش نیاومت اما
 (. 4-2) شوایم جاایااال  ا یب  اهاا  آموزش یابیو ا  است

 
 
 

 
م  ا انجوا یریااگیو یتوالش ززم بورا کننوایک  تقلوب م یانیاانشجو

تر ازب  نمرا  و ا جوا  بو رمعمو یغ یاو یب  ش کوشنایو م اهناینم
  بو ا  یاو حرف  یلیتحص یهانخواهنا بوا مها   اا ق نیبرابرسنا؛ بنا

مور فعازنو  ا  ا هوا،ییتوانا نیوا ۀتوسوع یبورا تواننایاست آو نا و نم
 (. 5شرکت کننا ) یریااگی

اسوت کو   نیوا اناریوتقلوب ب ۀنیمختلف ا  زم یهاب  پژوهش ینااه
اا  صوو پژوهشاران ا  اوا   از کشوو  ا یآموزش ناز مسئوز یا یبس

  بنا و تقلب هست ۀکننا ایوجوا آو نا  و تشاعلل و عوامل ب  ییشناسا
 نیمچنو، ه(7، 6، 4انوا )معضل برآما  نیجهت  فع ا ییهاان ا   اهکا 

 عموضو  ب رانیاز پژوهشاران ا  ااال ا یاایتعااا ز ریاا یهاا  سا 
 
 

 چکیده
مؤثر ان عوامل یاست. ا  م تحصیلی ، تقلبکناهستنا و ااالق اانشااهی  ا تهایا میبا آن مواج  ها اانشاا ک   یاز معضالت یکیزمینه: 

  عایت ااالق اانشااهی بر کاهش تقلب ا  استاا ۀشانقش اا اک یبر سبا ها  . پژوهش حاضر نقش مهمی اا نا ایاسات ،بر تقلب
 است.  انجام شا  رجنایاانشاا  ب انیانشجوا اگا یاز ا یلتحصی

نفر از ا  س   24جامع  پژوهش کلی  اانشجویان اانشاا  بیرجنا بوا ک  از میان آنها پژوهش حاضر با  ویکرا کیفی انجام شا  است. روش: 

 ۀمصاح  قیها از طرااا  .ب شاناا  استرس انتخا یریگب   وش نمون  یمهناس یو فن یو کشاو ز  یعلوم پا ،یو  فتا  انسانی علوم ۀحوز
 . ناایگرا لیو تحل  یتجز  ینظر یاابخشیو با  وش بن یآو جمع افت یسااتا م نی

، «اانشجوبا  استاا ۀ ابط»، «استاا سیتا  یهامها  »، «استاا یابیا زش» محو یمقو ۀ  10جلوگیری از تقلب ا   نقش استاا ا ها: یافته

ی علم یتوانمنا»، «انیاز اانشجو ا  استااانتظا » ،«ی استااتعها و وجاان کا »، «ایریت و کنتر  کالس استاام»، «ااالق و  فتا  استاا»
ب  عنوان « از منش استاا اناانشجوی اا اک». مقو ۀ بنای شاشناسایی و مقو   «استاا فینوع تکا »و  «های شخصی استااویژگی» ،«استاا
نقش استاا ا  تقلب  یموج ا  عل شامل یلیتقلب تحصجلوگیری از استاا ا   نقش ۀنیا  زم ی ما ،نیانتخاب شا. همچن یمرکز ۀمقو 
 .گرایا طراحی و ا ائ  آن هایامایو پ یلیتحص

 تواننایانجام اهنا، م یب  ا ست انیبا اانشجو تعاملآموزش و  نایاوا  ا ا  فرآ فیوظا ایک  اسات ینشان ااانا ا  صو ت جینتاگیری: نتیجه

 کم  کننا.  انیاانشجو نیا  ب یلیکاهش تقلب تحصب  
 

 استاانقش  ،یلیتقلب تحص ، ینظر یاابخشااالق اانشااهی، بنی: کلید واژگان
 

 
 

 akhamesan@birjand.ac.ir : نویسناۀ مسئو : نشانی ا کترونیکی

mailto:akhamesan@birjand.ac.ir
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و ( 12-8انووا )علول و عوامول مربووه بو  آن پرااات  یتقلوب و بر سو 
انا ز شا موضوع متمرک نیا شا بر ا یشناسکا  یهانام انیاز پا یتعااا

تایج و نتقلب انجام شا   وعیش رامونیپ یمتعاا یهاپژوهش(. 13-17)
ن  ا آ ،یآموزشو یهاطیا  مح ا یپا نیا وعیو ش شیافزا اهنانشان می
 (. 19، 18ها ا  آو ا  است )ا  اانشاا  یامر عاا  یب  صو   

 یریلوگج یگام برا نیاو  ایب  تقلب، شا انیاانشجو شیعلل گرا نییعت
ا انتظوا ا  عملکور یوقتو .باشوا 3یآموزش یهاطیمعضل ا  مح نیاز ا

 استرس احساس فشا  و شتریها بآن  وا،یباز م انیاز اانشجو یلیتحص
ج نتوای(. 20) آو نوایم ی و زیآمتقلوب یب   فتا ها ج یو ا  نت کننایم

 بووو  صوووو  و  یرسوووتانیآمووووزان اباانش یبووور  و ی کووو پژوهشووو
 رانیوبووان فراگ یتکانشو شا  نشان ااا  اسوتانجام  یاه شاواگزا

ک  تقلب ب   یان ی. هز(21) باشا یلیتقلب تحص ۀکنناینیبشیپ توانایم
 یبورا انیو. اانشجاهایقرا  م ریتقلب  ا تحت تاث ۀزیانا نیز ان ا  اا ا

قلوب از ت ییا ک بواز انیشونا. اگر اانشجو خت ینابرا ایانجام تقلب با
 (. 19آن کمتر اواها شا ) ا تکاب ب ااشت  باشنا احتما  

  اا نوا. تقلوب اثور با  یبرا ریفراگ میبر تصم تواننایم یمختلف عوامل
 ینورویو ب یعوامول ا ونو های مطرح برای تقلب، او است ما یکی از 
راهم بو  عنووان فو «4یآو فن»ما   نی. ا  اانامانظر قرا  گرفت تقلب 
 شووا،یافوراا محسووب م نیا  ب ایجا یهاتقلب با  وش طشرایکنناۀ 

نقش  یهاک  ب  نفوذ همسازن، اانواا ،  سان ، ا او «5یبافت اجتماع»
 ینیاک  شامل سن «6یتیبافت موقع» کنا،یاشا   م ریو فرهنگ بر فراگ

 ، عواماشوا  فیمناسب، تکا نا سیتا  ۀعام ا ت اه حجم ا وس، او  ای
و عاموول  باشووایم نیگان و مووراق کننوواتوسووط آزمون طیکنتوور  محوو

 تیوتاهول، موقع تیک  شوامل سون، جونس، وضوع «7یشنااتتیجمع»
ا  یوو  . (18اسووت ) یو موو ه  ینووژاا ،یقوووم ،یاقتصوواا -یاجتموواع
انا: بنای کالسی ، ازیل اصلی تقلب ا  س  اسوت  مطورح شوا است 

فورای: ماننوا سون، جنسویت،  شوتۀ تحصویلی، فقواان  ا ف و عوامول
اننوا نفس، میل ب  برتری. ب و عوامل بوافتی: مپ یری و عز مسئو یت

، نووع فشا  برای گرفتن نمرۀ باز، شوا  تن یهوا  بورای افوراا متقلوب
رهوای : ک  متغیرهای فورای  ا بو  متغی8آزمون. و   و عوامل انایزشی

مقطوع  تقلوب از جملو  ا  یبورا اریا لیاز. (3کننا )بافتی مرت ط می
 فیظواو ،کوافیمطا عۀ  یبرا ازیکم وا زمان مو ا ن ،یلیتکم ال یتحص
و  یزمووان آزمووون ناکوواف ف،یضووع ایفشووا  همسووازن، اسووات ن،یسوونا
 یرایا اموا  ل،یاز نیاست. عالو  بر ا ایاسات ۀکنناجیگ یهایسخنران

 از جملوو : عووام ،آو ا  تقلووب بوو  شووما لیووجووزد از توووانیم زیوو ا ن
 از اایوتوقوع ز ف،یوسخت بووان تکل ،یعام وقت کاف ،9یریپ تیمسئو 

 س،یا  توا  ایضوعف اسوات ،10یزی اانشجو، عام برنام  یاانشجو، تن ل
 یشغل ۀنایا ت اه معا  با آ ف،یبوان تکل تیاهمیب ا،یاسات یریگسخت
 عوامول انیاانشوجو ی ایاور،ا  پژوهشو(. 8ااشتن تقلوب ) تیو عموم

 ا، عامبوان سواا استا نییاستاا، پا یریگسخت س،یضعف استاا ا  تا 
ا اسوتاا، کم وو یتجرباوکم ف،یاانشجو با موضوع تکل 11یذهن یریا گ

 . (17انا )عنوان ازیل تقلب برشمرا ب   ا موضوعاطالعا  ا با ۀ 

سوتاا ابو   شکل مسوتقیمب ا تکاب ب  تقلب وجوا اا ا ک   یبرا یلیاز
مسوازن ا با   نقش استاا و ه بر م نای نتایج پژوهشی شوا؛یممربوه 

 بور  فتوا  توانوایک  اسوتاا م یتنها  اه ،انیاانشجو یلیا  تقلب تحص
 تعامول وا ت اه  کیفیت قیبا ا ا از طر ریثأت انیاانشجو یلیتقلب تحص

چو  تقلوب گر. (22) اسوت سیاو   توا  یاسوتاا و اانشوجو ا  طو نیب
 شووا،یم افوتی یمعمو  ا  مراکز آموزش ۀایپا  یب  عنوان  یلیتحص

قلوب و نقوش اسوتاا ا  ت ریثأتو یچاوونا ۀا با  یاناک یهااما پژوهش
وامول عاز  یکوینقش استاا، فقوط با اینک  انجام شا  است.  انیاانشجو

اسوت؛  قابل کنتور  ، این نقشتقلب است ۀکننا ایتشا ایو  جااکننا یا
 یمول معلشغ یافراا برا حیصح تیا و ترببا آموزش معلمان از ابتا یعنی

 نیوت بو  اافوراا  ا نسو  نیا توانیها، مو اانشاا  معلمتیا  مراکز ترب
  ب ،یآموزش یهاطیآن  ا ا  مح زانیبتوان م ایحساس کرا تا شا ا یپا

با  س یقاا  م ن یزم نیا  ا ان سا آموزش معلمیحااقل  سانا. ب  نظر م
 شوتریباشوا. ب توریتر و عملقلب، قابل کنتر مؤثر بر ت یتیعوامل شخص

ش صو   گرفت  ا  ااال و اا   کشو  ا  ا ت واه بوا نقو یهاپژوهش
 لیواز یتموام ایانا و انجام شا  یبا  وش کمّ یلیاستاا ا  تقلب تحص

 ،یشخصو ایو یفورا یهایژگیشامل علل مرت ط با و انیتقلب اانشجو
 نییپوا یعلمو یاانشجو، توانمنا ا  ز یفقاان انا ،12یطل و  احت یتن ل

 ،31یابیشوا ز ۀاز جملو  نحوو ایو علل مربوه ب  اساتماننا آن  اانشجو و
  ا ابطو  و تعامول اسوتاا و اانشوجو  ،یعلمو یتوانمنوا س،ی وش تا 

 فیط  یموضوع ا   نیا ی. بر س(17) گزا ش شا  است یآموزش عا 
قوش ن  ااو  بور بروز تقلب بوا  و ب  طو لیاز  یگسترا  و شامل کل
  ب  ستاا، کا  حا ی ک  مطا عۀ نقش اا اک شاۀ اانا. استاا تمرکز نکرا 

 ز تقلوبامعنای برااشت و اا اک اانشجویان از نقش استاا ا  جلوگیری 
 تیونظور بو  اهمباشا، از اهمیت بسیا ی براو اا  اسوت. تحصیلی می

  اکنقش اا یپژوهش حاضر بر س ها موضوع ب  شکلی ویژ ،  بر سی
بوا  رجنوایاانشاا  ب انیاانشجو اگا یاز ا یلتحصی تقلب ا  استاا 14شاۀ

 است. 15 ینظر یاابخشی وش بن
 

 روش
جایی از آن.  است ) وش بنیاابخشی نظری ( کیفی نوع از حاضر پژوهش

 نایاانشوجو یلیاستاا بر تقلب تحصو ۀشانقش اا اکبر سی ها ، ک  
 یکمّو یهواها بوا  وشپژوهشر اکثا   یلیتقلب تحص ۀایو پا باشایم

 ظری ن بنیاابخشی. استمناسب  این  وشاز  ا شا  است، استفا یبر س
یون ا(. 23بیش از آنک  ی   وش پژوهش باشا، ا اویی پژوهشی است )

هاسوت کو  اا ای چها  مرحل  است. مرحلوۀ او  طراحوی پرسش  وش
رحلۀ م(. 24) ا با ۀ تغییر تجرب  و مراحل این تغییر ا  طو  زمان هستنا

های نیمو  اغلب بو  شویوۀ مصواح  آو ی اطالعا  است ک  اوم، جمع
 (. 25پ یرا )انجام می  سااتاسااتا یافت  یا باون

 افوراا. باشنایم رجنایاانشاا  ب انیپژوهش شامل اانشجو یآما  ۀجامع
 یراحتموا یو غ ا اسوترس هافمنوا یریگگرو  نمونو  بو   وش نمونو 

 رجنا،یاانشاا  ب انیاانشجو نیصو   گرفت ک  از ب یب  شکل وانتخاب 
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 ی؛ وو کشواو ز  یوعلووم پا ی؛و  فتوا  یعلوم انسان یعلم ۀطیح ا  س 
و شامل هر او جنسویت اانشجو ) 8 ی، از هر حیطۀ علمیو مهناس یفن

اطالعوا  توا اشو اع  یآو انتخاب شوانا. جموع پسر( 4ااتر و  4یعنی 
ااامو  نفر از اانشوجویان حاصول شوا،  24ک  پس از مصاح   با  ینظر

نفور  3انا، بوا ها استخرا  شا مقو   ۀهم ک نیاز ا نانی. جهت اطمافتی
  ب یاجایمشخ  شا مقو ۀ  وعالو  بر حجم نمون  مصاح   شا  اریا

 .باشا نفر می 24.   ا تعااا نمون  پژوهش حاضر ایآیاست نم
شوامل مصواح   و پژوهش حاضور از او من وع گوراآو ی اطالعوا   ا 

 قیوپوژوهش از طر نیوا ازیومو ان یهواااا ای اسوتفاا  شوا. کتابخان 
 اهنمووای »نخسووت شووا. یآو جمووع افت یسووااتا  موو ین یهامصوواح  
س   ز انجامتهی  و تعااای سؤا  او یّ  ا  نظر گرفت  شا. پس ا« مصاح  

ز فور انس  و مشو   با ها مصاح ۀ آزمایشی و تحلیل نتایج این مصاح  
خواب سؤا  زیر ب  عنوان سؤاز  اصلی پژوهش انت 5 ،اساتیا متخص 

 شانا: 
  ا؟یاشاها تقلب بوا  ای ایاشما تاکنون تقلب کرا  ایآ. 1
 ا؟ تقلب نقش اا ن ۀایاستاا چقا  ا  پا ایب  نظر شما معلم . 2
  گ ا ا؟یم ریثأکاام عوامل مرت ط با استاا بر تقلب ت. 3
قلوب ت انشیانجام اها کو  اانشوجو توانایم ییااستاا چ  کا ه  ی. 4

 نکننا؟ 
قلوب از ت یریجلوگ ی ا برا ییچ  کا ها ایاستاا شو نا یاگر شما ا  آ. 5

 ا؟یاهیا  کالستان انجام م

عوین  زمان مصاح   ب  انتخاب مصاح   شوناگان بوا و مصواح   هوا ا 
 پو یر ااشوت. نخسوتبوان بو  چوا چوب اصولی حوا تی انعطا متعها 

 شا و برای  فوع ابهوام و یوا کسوب اطالعوا سؤاز  اصلی مطرح می
 اوین وتهای پیایری ک  از ق ل تر و بیشتر هر جا ززم بوا پرسشاقیق

کنناگان، هموۀ شوا. بوا موافقوت مشوا کتتأییا شا  بوا نیز مطرح می
ن، ها بوا اقوت انجوام شووا. همچنویها ض ط شا تا تحلیل ااا مصاح  

نوشوت. ایون های نظوری نیوز میمصواح   یااااشوت پژوهشار ا  طی
 سووازیاا یا  پها بوو  فرآینووا تحلیوول کموو  زیوواای نموووا. یااااشووت
اقّت  برای و شا ث ت هاشونا کلما  و ع ا ا  مصاح   نعی ها،مصاح  

بعوا هموان  یصوو   گرفوت و ا  مرحلو   یاو  سازیاا یابتاا پ شتریب
، بو  ااتا  مونظم قورا  ااا  شواناسو  یو ا  و جمال  قا ب ا  هاااا 
ا. آو ا  شوان قاقیو جمال  قا ب ا  هاک  اط ب  اط مصاح   ایگون 
از  ا   وش نخسووت،مقوووز  او  وش وجوووا اا ا.  اوو ا ینام یبوورا
فاا  ب  کا   فتو  اسوت اسوت یپژوهشنظری و  ین یشیک  ا  پ یمیمفاه
 اضور اسوت،ک   وش ب  کا   فت  ا  پوژوهش ح ، وش اوما  . شوامی

ا ا  اساس کلما  و ع  برفرضی و باون ا  نظر ااشتن هیچ پیشکاها 
کو  هور کوا  یبو  صوو ت شوونا،می انتخاب کنناگانمشا کتپرکا برا 

لو  جمآن ا ا ت اه  ا ب نیشتریب یجمل  است و از نظر منطق ی  انارینما
 اا ا. 

 هر ا  و شا تحلیل و گراآو ی همزمان، هاااا  پژوهش  وش م نای بر
. شوا گراآو ی بعای ۀمرحل ا  هاییااا  چ  ک  شا گیریتصمیم مرحل 

 نظوری اش اع ب  هاااا  ک  یافت ااام  جایی تا گیرینمون  تعااا، نظر از

 نکو یا توا هواااا سطوح  ۀاش اع ع ا   است از کامل شان هم .نایا س
 .ایایب  است ن یایجا یاطالعا  مفهوم

  سک  ا   ها استها با انجام کاگ ا یلیل ااا مرحلۀ سوم، تجزی  و تح
 مرحلۀ کاگ ا ی باز، کاگ ا ی محوو ی و کاگو ا ی انتخوابی صوو  

 بنوایط ق  و کاگو ا ی مااوم فرآینا ،حاضر شپژوه ا  (.26گیرا )می
 ا  سوسس شوا، شوروع توصویفی کاهای از بز گ ایمجموع  با هاااا 
 یهاط قو  از ایمجموعو  ب  یجتا ب  هامقو   محو ی کاگ ا ی ۀمرحل

مقو وۀ مرکوزی  انتخوابی کاگو ا ی ۀمرحلو ا  و یافوت کاهش تحلیلی
ایون  مرحلۀ چها م، طراحی ما  و تاوین نظریو  اسوت. ا  انتخاب شا.

ن اسواس  وابوط موجووا میواپژوهش پس از انتخاب مقو ۀ مرکزی و بر
 اوالق عایوت ااسوتاا ا  شواۀ نقوش اا اکما  های سطح باز، مقو  

 ا ائ  شا.تقلب اانشااهی و جلوگیری از 

 

 یافته ها
 باز کا 862 کننا ،مشا کت 24 ۀ مصاح   باشااا یصفح  متن پ 80از 

 انیبشما   چها   یشونا مثا  مصاح   عنوان. ب  اگرای استخرا 
 ااشت: 

 اریا ا س با  و اانشجو مطا ب  و بفهم  یاستاا اوب و عمق اگر»
از  این  نک یرینظا تش سختا یاگر استاا تو ای. ستیب  تقلب ن یازین

 .«ش یم اایتقلب آماا  کن  تقلب اانشجوها ز ی و برا طیقصا شرا
ب   ا بمط میمطا ب، تفه یاوب و عمق سیتا »باز  یمتن کاها نیا از

  ا  نظا   امتحان، نااان فرصت تقلب ب یریسختا ان،یاانشجو
 ب  است آما  است. «انیاانشجو

 اشت:اا  ی شما   بیست و س  اظهشونا نوان مثا ی ایار، مصاح  ب  ع
 ا   ثیر بتا تون   وی تقلب اانشجوهااز جمل   فتا های استااها ک  می»

ا  اونق کننا ویکی این  ک  ا  اانشجوها از ا س مربوط  ترس ایجاا می
 رس ب ن تترسوننا ک  برای غل   کران ب  اواانشجو  و از امتحان می

 «. قلب  و میا  ت
ان رسانتایجاا ترس ا  اانشجویان از ا س، »از این متن کاهای باز 

 استخرا  شا. « اانشجویان از امتحان
. شا محاس   هاآن یبوانا و فراوان یکاها تکرا  نیااز موا ا  یا یا  بس

با   11« متکی ن وان استاا ب  امتحان پایان ترم» باز کا مثا  عنوان ب 
 ی ا از نظر مفهوم کاهای ب  است آما  از کاگ ا ی باز تکرا  شا.

و  میمفاه ،یمحو  یا  کاگ ا  قرا  ااا. یمشترک یهاا  ط ق توان می
ب   ایجا ی یانا ا  ترکشا   یتجز باز کاگ ا یک  ا  مرحلۀ  ییاهمقو  

همان   وش ب  است آما نیک  با ا ییهامقو   .شونایمتصل م اریکای
 باشایم انیاانشجو اگا یاز ا یلتحصی تقلب ا  استاااۀ شنقش اا اک

بر  فتا  تقلب  آن مقو   ریثأآن ا  ت تیاهم اناریب زیآن ن یک  فراوان
 10جلوگیری از تقلب ا   . نقش استاا ا باشایان میاانشجو یلیتحص

 ۀ ابط»، «استاا سیتا  یهامها  »، «استاا یابیا زش» محو یمقو ۀ 
، «مایریت و کنتر  کالس»، «ااالق و  فتا  استاا»، «اانشجوو  استاا

 یتوانمنا»، «انیسطح انتظا  از اانشجو» ،«یتعها و وجاان کا »
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شناسایی و  «فینوع تکا »و  «های شخصی استااویژگی» ،«یعلم
هایی های محو ی شامل زیر مقو  مقو  این برای از . بنای شامقو  

های اسایی شا  ب  همرا  زیرمقو  های محو ی شنباشنا. مقو  نیز می
ها و فراوانی کاهای باز مرت ط با هر مقو   شامل موا ا ذیل آن
 باشنا:می

زیرمقو ۀ  5کا باز(. این مقو   اا ای  241)شامل  استاا یابیا زش .1
کا  93نی )کا باز(، سواز  امتحا 68ا زشیابی تکوینی و پایانی )

رایط شکا باز(،  27اا )باز(، نحو  و معیا های ا زشیابی است
 باشا.از( میکا ب 11کا باز( و منابع امتحانی ) 42برگزا ی آزمون )

ا ای او اکا باز(. این مقو    208)شامل  استاا سیتا  یهامها   .2
یس با کا باز( و تا  58زیر مقو ۀ ایجاا نارش مث ت ب  ا س )

 باشا.کا باز( می 150کیفیت )

 کا باز(. 146)شامل  اانشجوو  استاا ۀ ابط .3

 کا باز(. 94)شامل  االق و  فتا  استااا .4

 ای او کا باز(. این مقو   اا 52مایریت و کنتر  کالس )شامل  .5
جازا  مکا باز( و قوانین کالسی و  33زیر مقو ۀ کنتر  کالس )

 باشا.کا باز( می 19افراا متقلب )

 کا باز(. 48ی )شامل تعها و وجاان کا  .6

 کا باز(. 24)شامل  نایسطح انتظا  از اانشجو .7

 کا باز(. 18ی )شامل علم یتوانمنا .8

 کا باز(. 16های استاا )شامل ویژگی .9

 کا باز(. 15)شامل  فینوع تکا  .10
ای باز ها و همۀ کاههای محو ی، زیرمقو  مقو   1ۀ شما ه ا  جاو 

مل ا  کازئیها، همرا  با فراوانی هر ی  ب  تفصیل و با جمرت ط با آن
 .شا  است. ا ائ 
 
 
 
 
 

 

لوگیری از رعایت اخالق دانشگاهی و جاستاد در شدۀ نقش ادراکهای های باز، محوری و مقولهفراوانی کد: 2 جدول. 1جدول 

 یلیتقلب تحص
 کدهای باز کدهای محوری

 ارزشیابی استاد

241 

ارزشیابی 

تکوینی و 

 پایانی

68 

نشجو (، ااان سرنخ پاسخ و کم  ب  اا12گرا بوان استاا )افزایش( )(، نمر 18وینی( )ا زشیابی مکر  از عملکرا اانشجو ا  طو  ترم )ا زشیابی تک
ترم و ن(، ا  نظر گرفتن نمر  میا10رم )(، توج  ب  کا  عملی اانشجو ا  طو  ت11(، متکی ن وان استاا ب  امتحان پایان ترم )11ا  جلس  امتحان )

 (.1های بین ترم )بخش اعظم نمر  ب  فعا یت(، ااتصاخ ااان 5های کالسی اانشجویان )فعا یت

سواالت 

 امتحانی

93 

(، طرح سواز  مفهومی 17یش( )(، سخت بوان امتحان )افزا24طرح سواز  امتحانی از م احث تا یس شا  )تناسب امتحان با محتوای تا یس( )
-(، ااان فرمو 5واز  امتحان )س(،  مناسب بوان تعااا 6  )بنای فصو(، مشخ  کران با م7(، باز ن وان حجم مطا ب امتحانی )9و تحلیلی )

های اسب سواز  امتحانی از بخش(، پراکناگی من4های مختلف )سری ا ف و ب( )(، طرح چنا سری سوا  با چیامان5های مو ا نیاز ا  امتحان )
تاب و امتحان گرفتن از کهای ان سواز  مهم بخش(، مشخ  کر3(، نحو  طراحی سواز  )تستی یا تشریحی بوان امتحان( )3مختلف کتاب )

بنای مناسب (، با م1هم ا  امتحان )(، نااان سواز  م 2(، طرح سواز  اشوا ، آسان، متوسط )3(، طرح نکران سوا  از بخش پاو قی )3بین آن )
 (.1سواز  امتحان )

نحوه و 

معیارهای 

ارزشیابی 

 استاد

27 

رای (، ااتصاخ زمان کافی ب7( )(، قضاو  کران ا با   اانشجو بر حسب نمر  )افزایش7یابی )اوب نمر  ااان( )پ یری استاا ا  ا زشانعطا 
ابی (، تاثیر تقلب ا  ا زی1انشجو )ا(، ا زیابی براساس میزان یااگیری 4های ظاهری )افزایش( )(، ا زیابی اانشجویان براساس ویژگی5امتحان )

 (.1(، صامی نمر  ااان استاا )افزایش( )1ا زیابی منصفان  اانشجویان )(، 1استاا )ح   نمر  سوا ( )

شرایط 

برگزاری 

 آزمون

42 

، نااان فرصت تقلب ب  اانشجویان (11زا ا  جلس  امتحان )افزایش( )(، ب  وجوا آمان شرایط استرس14حضو  و نظا   استاا ا  جلس  امتحان )
(، پشت 1امتحان )افزایش( ) (، عوض کران جای اانشجو سر جلس 3پرتی استاا ا  جلس  امتحان )(، حواس 4(، سختایری ا  جلس  امتحان )8)

 (.1سرهم بوان امتحانا  )افزایش( )
 

 منابع امتحانی

11 

ان جزو  کامل و (، اا2ان منابع امتحان )(، مشخ  کر2(، معرفی منابع مفیا و ب   وز )5تغییر ااان من ع توسط استاا ا  چنا  وزمانا  ب  امتحان )
 (.1های مختلف )(، تعیین مطا ب تا یس شا  از کتاب1قابل ا ک ب  اانشجو )

های مهارت 

 تدریس استاد

208 

ایجاد نگرش 

 مثبت به درس

58 

(، 8رم )س اوانان ا  طوو  تو(، تشویق اانشجویان ب  ا 10(،  ضایت اانشجویان از نحو  تا یس استاا )18ایجاا عالق  ب  ا س ا  اانشجویان )
(، تشوویق اانشوجویان 3یری )(، ایجاا انایز  ب  یااگ5(، هاایت اانشجو ب  سمت یااگیری )8توجی  کران ا زش و اهمیت ا س برای اانشجویان )

 .(2ری از فراموش کران )(، یااااان  اه راهایی برای جلوگی2های آموزشی )(، ا گیرکران اانشجو ا  فعا یت2ب  پیشروی با جریان کالس )
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تدریس با 

 کیفیت

150 

  اسوتاا بو  سوطح تووان (، توج22(، تا یس اوب و عمقی مطا ب )23(، توانایی استاا ا  تا یس )29کوشش جهت تفهیم مطا ب ب  اانشجویان )
واضوح  کامول و (، توضیحا 8ی شغلی اانشجو)تا یس کا برای مطا ب( )(، توانایی برقرا ی ا ت اه بین موضوع ا س و آینا 8ذهنی اانشجویان )
(، تمرکوز 4 سی ب  صوو   جو اب )(، ا ائ  مطا ب ا5(، توانایی انتقا  مطا ب )5های زیاا ا  حین تا یس )(، حل کران مثا 7ا  ا ت اه با ا س )

هوای ثنشوجویان ا  بحو(، مشا کت ااان اا4(، سخت و پیچیا  تا یس کران مطا ب )افزایش( )4گویی )ااشتن  وی م حث ا س و عام پراکنا 
ان مطا وب ا  ذهون (، ملکو  کور3(، ااغام علم و هنر توا یس )3(، تا یس هم  م احث امتحانی )4(، مشخ  کران نکا  مهم ا س )4ا سی )

(، مشوخ  کوران چوا   3(، کم وا وقت برای تا یس فصو  پایانی کتواب )افوزایش( )3(، پرسیان سوا  از اانشجو ا  حین تا یس )3اانشجو )
های استاا )جوزو  بوا یض بوان حر (، ضا و نق1(، اوب کا کران استاا )2اا  )م(، ا ائ  مطا ب ا سی با سازماناهی و مفهو2ترم )ا س از ابتاای 
 (.1)ی تحصیلی و معلوما  اانشجویان (، توج  ب  پیشین 1(، ایجاا  قابت منفی ا  کالس )افزایش( )1کتاب،افزایش( )

رابطۀ استاد ـ 

 دانشجو

146 

استاد ـ رابطه 

 دانشجو

146 

(، تکریم شخصیت 14اوب با اانشجویان ) (، برقرا ی ا ت اه15(، احترام متقابل استاا و اانشجو )15براو ا اوستان  توام با احترام استاا با اانشجو )
(، ت عویض 9ا نامناسب استاا با تقلب )و (، انتقام گرفتن از برا11آینا( )(، ااان اعتماا ب  نفس ب  اانشجویان )از عها  امتحان برمی12اانشجویان )

(، تورس اانشوجو از 7شوجویان )(، اعتماا ب  توانایی های اان7(، ترس اانشجو از پرسیان سوا  )ضایع کران، تمسخر( )8گ اشتن بین اانشجویان )
و  امتحوان سوخت ااشوتن از (، تص5ش( )(، صمیمیت بیش از حا )افزای6(، تحت فشا  گ اشتن اانشجو ا  پایان ترم )افزایش( )6افتاان ا  ا س )

(، عالقو  اانشوجو بو  3السوی )های ک(، ترس اانشجو از انجام فعا یت4(، توج  کران ب  اانشجویان )4(، ضایع کران اانشجو )افزایش( )4استاا )
(، ناورش اسوتاا بو  2شوجو )برای اانکننا  ااشتن (، نقش کم 3(،  ج کران استاا با اانشجو )افزایش( )3(، حساب کران  وی اانشجو )3استاا )

 (.1شجو )(، ایاگا  استاا نس ت ب  اان2کنا( )ترسا و یکی تقلب می(، ایاگا  اانشجو نس ت ب  استاا )یکی می2اانشجو )

 اخالق 
 و رفتار 

 استاد
94 

اخالق و رفتار 
 استاد

(، عص ی بووان 1(، شوخ ط عی )3(، ابهت و قاطعیت استاا )8ستاا )(، اوش ااالق بوان ا8(، موقر بوان استاا )16حساسیت استاا نس ت ب  تقلب )
 .(1استاا )افزایش( )

(، ا ک کوران 6ی تقلوب )ایا پ(، چاونای براو ا با 7ی اانشجویان )افزایش( )ااو ی کران ا با  (، پیش15تهایا کران اانشجویان ب  افتاان )
(،  فتا  اوب و مناسب ااشتن 4زایش( )(، انتقام گرفتن از اانشجو با امتحان )اف4ا با ۀ تقلب )(، بیان ایاگا  استاا 5شرایط و مشکال  اانشجویان )

از طریق فرصت تقلب ااان ب   (، باز نشان ااان کیفیت تا یس3(، ااان فرصت ج ران ب  اانشجو )4(، بیان مضموم بوان تقلب )4با اانشجویان )
(، بیواا  کوران وجواان 1ب )های ااالقی اانشجویان برای تقلو(، ب  چا ش کشیان استاز 1ویان )(، اهمیت ااان ب  نظرا  اانشج2اانشجویان )

 (.1ااالقی اانشجویان )
 مدیریت 

 و کنترل کالس
52 

 کنترل کالس
 33 

ی موضووعا  ااالقوی با  (، بحث ا 5جمعی استاا ا  کالس )(، حواس5(، پشت سر چشم ااشتن استاا )9توانایی استاا ا  کنتر  مناسب کالس )
رقرا ی جو صمیمی ا  کالس (، ب3(، اهمیت ااان ب  حضو  اانشجو ا  کالس )3(، ااا   کالس ب  شیو  اش  و مست اان  )افزایش( )4ا  کالس )

 (.1  کالس )ا(، فعا  بوان استاا 1(، کنتر   فتا های غیر ااالقی اانشجویان )1و  منظم و ب  موقع استاا ا  کالس )(، حض1)

قوانین کالسی  
و مجازات 

افراد متقلب 
19 

(، براو ا با اانشجوی 2) رای کالسب(، تعیین قوانین 5(، عمل ب  قوانین تعیین شا  برای متقل ان )8تعیین و اجرای مجازا  برای ا تکاب ب  تقلب )
 (.1(، تعیین محاوا   فتا های تحصیلی قابل ق و  )1(، ح   نمر  سوا ی ک  با تقلب پاسخ ااا  )2متقلب )

 

تعهد و وجدان 
 48کاری 

تعهد و وجدان 
 کاری

(،  عایوت 2انشوجویان )اا بورای (، ا سووزی اسوتا22(، وقت گ اشتن برای  فع اشکا  از اانشجویان )22اهمیت قائل شان برای ا س و امتحان )
 (.1مو ا )(، پرهیز از ا فاق بی1عاا ت آموزشی )

سطح انتظارات 
 24استاد 

سطح انتظار 
استاد از 
 دانشجو

(، 8وان از اانشوجویان )افوزایش( )(، انتظا ا  بسیا  بواز و فراتور از تو12ها و پاو قی ها( )تقاضای استاا برای حفظ اطالعا  غیر ضرو ی )فرمو 
 (.2(، گرایش ب  اهاا  تسلط یا عملکرا ا  کالس )2انتظا ا  پایین اساتیا از اانشجویان )افزایش( )

توانمندی علمی 
 استاد

18 

توانمندی 
 علمی استاد

و اسوتفاا  از  وان اسوتاا بو  کتواب (، متکی ن2(، با تجربای استاا )3(، جامعیت معلوما  استاا )6(، تسلط استاا بر موضوعا  )6سواا علمی استاا )
 (.1منابع ب   وز )

های ویژگی
 شخصی استاد

16 

های ویژگی
 شخصی استاد

سوتاا )نااشوتن نقو  ا(، سوالمت جسومی 3(، اوش   اس بوان و آ استای ظاهر )3تر بوان کالس( )(، ااشتن   اس  سمی )جای3جاذب  استاا )
 (.1ش( )(، جنسیت استاا )جنس موافق، افزای3افزایش( )(، سن استاا )سن پایین، 1(، مرتب و منظم بوان استاا )2جسمی( )

 نوع تکالیف
15 

 

 (.5)(، ااان تکا یف گروهی ب  جای تکا یف فرای 10اواستن کا  عملی، سمینا ، ا ائ  یا کا  پژوهشی از اانشجویان ) نوع تکالیف

 

 

 
سومین مرحلۀ  وش بنیاابخشی نظری  انجام کاگ ا ی انتخابی است ک  

(. 27بر اا ا ) خی  مقو ۀ مرکزی است ک  مفهوم اصلی  ا ا شامل تش
گرانا و ا  او مرحلۀ کاگ ا ی باز و محو ی متغیرهای مهم کشف می

منا با ها ب  شکلی نظاما  کاگ ا ی انتخابی این متغیرها بر م نای یافت 
شوا. ا  ها شناسایی مییکایار مرت ط شا  و  وابط موجوا میان آن

)شامل منش « از منش استاا اناانشجوی اا اک»مقو ۀ پژوهش حاضر، 

 ی شناسایی ومرکز ۀب  عنوان مقو کالسی و منش  فتا ی استاا( 
های  وابط میان مقو   ،چها م بنیاابخشی نظری  ا  مرحل انتخاب شا. 

 محو ی بر م نای اظها ا  اانشجویان بر سی و شناسایی شا و ا اوی
نقش  یموج ا  عل شامل یلیب تحصتقلجلوگیری از استاا ا   نقش

طراحی گرایا. ا اوی پژوهش  آن هایامایو پ یلیاستاا ا  تقلب تحص
 . شا  است ا ائ  1ا  ناا ۀ شما ۀ 
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 ی استاد در تقلب تحصیلی از دیدگاه دانشجویان با روش بنیادبخشی نظریهشدهمدل نقش ادراک :1 نگارۀ

 

 

 بحث
  اا  اووا   از کشووو  و  یلیتقلووب تحصوو نووۀیا  زم یفراوانوو مطا عووا 

 یها با  وش کمّپژوهش نیاکثر ا ک انجام شا   رانیا  ا ریاا یهااه 
 ،یزمانسوا ،یعوامول بوافت ریثأها ب  تپژوهش نی. ا  ااناصو   پ یرفت 

 موااهاا  ا  کالس پرااات  شوا  اسوت. ا یریگفشا  همسازن، جهت
 یها افتی. شا  استمرکز متب  طو  اا  بر نقش استاا  یکمتر پژوهش

لوب تق لیواز نوۀیا  زم کو  یفیپژوهش کتنها  جیپژوهش حاضر با نتا
اب  مشو یاز جهوات ا  ااال کشو  انجام شا  است، انیاانشجو یلیتحص

 یلیحصوت فتوا  تقلوب  لیاز  یپژوهش کلآن تفاو  ک  ا   نیبوا. با ا
 انیومشا  است و ا   یآنان بر س یسازینثا یو  اه راها انیاانشجو

سوتاا، ا یابا زشوینحووۀ »نیز شوامل عوامل مربوه ب  استاا  ،لیاز نیا
اسایی شن« اانشجو-استاااستاا و  ابطۀ  یعلم یو توانمنا سی وش تا 

تقلوب  بر نقوش اسوتاا ا  حاضر ک  تمرکز پژوهش از آنجایی اما شانا،
 یابیشوا ز» مقو ۀ محو ی 10، استبوا   انیاانشجو اگا یاز ا یلیتحص

ا  ق و  فتواانشجو، ااالو  استاا ۀاستاا،  ابط سیتا  یهااستاا، مها  
  از سوطح انتظوا ،یتعها و وجاان کوا مایریت و کنتر  کالس، استاا، 
 «فیو نوع تکا  های شخصی استااویژگی ،یعلم یتوانمنا، انیاانشجو

 . (17تر ب  است آما  است )و با جزئیا  اقیق

ثیر ترین مقو ۀ محو ی پژوهش حاضر ا زشیابی استاا اسوت کو  توأمهم
 ز مو اچاونای و کیفیت آن ا  تقلب اانشجویان ا  پیشینۀ پژوهشی نی

م مهو یمحوو  ۀاسوتاا مقو و سیتا  یهامها  (. 28تأکیا بوا  است )
نتوایج بوا  مقو و  نیوب  اسوت آموا  ا  پوژوهش حاضور اسوت. اایار 

 تیوفیک قیواز طر تواننوایم ایاسوات اهنوانشوان میهایی کو  پژوهش
، 22) ا اا یبا ا نا همخووان ریتاث انیاانشجو زیآمآموزش بر  فتا  تقلب

 اا ا. نقش زیواایا  کاهش تقلب ا ت اه استاا و اانشجو نیز . (29-31
 یپژوهشو یهاافت یاستاا و اانشجو با  نیم با احترام بأتو ۀ ابط یبرقرا 

ا را  نمایواستاا تعامل مث تی با اانشجویانش برق یوقت ااهنمیک  نشان 
اهش کواحتموا  تقلوب  ننوا،یباحتورام  ابولاستااشان  ا ق انیاانشجوو 
 (.34-32، 4) اا ا یهمخوان ابا،ییم

مربوه ب   یمحو  یهامقو   اریکالس توسط استاا از ا تیریما مقو ۀ
مقو و  قورا   نی  اک  ا یمیاز مفاه ی. براباشاینقش استاا ا  تقلب م

محواواۀ  نییب  آن اشا   کرانا ع ا   بوانا از: تع انیگرفتنا و اانشجو
کوالس و  یبورا نیقووان نیویتع ان،یاانشجو یقابل ق و  برا  فتا های

ا  کوالس.  ااالقی موضوعا افراا متقلب و بحث ا با ۀ  یبرا ازا مج
 سوطح. (36، 35، 33) اا ا یهمخووان شویپژوه یهاافتو یبا  جینتا نیا

 یلیا  تقلوب تحصو عوامول مرثور اریاز ا انیانتظا ا  استاا از اانشجو
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 نیکواهش  قابوت بو قیواز طر تواننوایم ایاسوات هامطابق یافت است. 
کاهش  شانیهاتر، تقلب  ا ا  کالسکسب نمرا  باز یبرا انیاانشجو
و سوااتا  اهواا  کوالس  فیآموزش ضوع ک یزمان انیو اانشجو اهنا

تکوا یفی کو  . (4) ااننوایتقلب مقصور م یباشا، استاا  ا برا یعملکرا
گزینا نیز بایا با سطح توانمنای اانشجویان متناسب باشا توا استاا برمی

انایزۀ ا تکاب ب  تقلب ا  آنان افزایش نیابا. این مقو   نیوز ا  پیشوینۀ 
هوا نشوان (. نتوایج براوی پژوهش28پژوهشی مو ا تأکیا بوا  اسوت )

عملکورا و  نک یا یبرا ایبر اسات شا لیاوقا  فشا  تحم یگاه ااهنمی
امور موجوب  نیواست و ا اایکالسشان  ا باز نشان اهنا ز یسطح علم

ا   رانیوبران عملکورا فراگ باز یها، فقط برااز آن یک  تعااا شوایم
 نیو. ا(32) باشونا توجو یهوا بآن یریااگیکننا و ب   سیها، تا آزمون

معتقا ک   انیاز اانشجو یبعض و اظها ا پژوهش حاضر  جیا نتاب هاافت ی
و برحسب  اناتوج یب انیاانشجو یریااگیب   هایابیا  ا زش ایبوانا اسات

گون  کو  همان اا ا. یهمخوان کننا،یقضاو  م اناانشجوینمر  ا با ۀ 
ذکر شا، نقش استاا ا  تقلب تحصیلی تا کنون ب  شکل ویژ  و با  وش 

بخشی نظری  مو ا بر سی قرا  نارفت  بوا. بر سی نقوش اسوتاا بوا بنیاا
ها و بوور م نووای بافووت ایوون  وش، بوو  ا ائووۀ ا اووویی برگرفتوو  از یافتوو 

ا  او بعوا « منش اسوتاا»اها اانشااهی کشو  منجر شا ک  نشان می
 فتا ی و کالسی عامل با اهمیتی است ک  ا   عایت ااالق اانشااهی 

 کننا  اا ا.تحصیلی اانشجویان نقشی تعیین و پیشایری از تقلب
را  قو یموو ا بر سو رجنوایاانشاا  ب انیتنها اانشجوحاضر پژوهش  ا 

بو   جینتوا میها تعموبا توج  ب  متفاو  بوان بافت اانشاا  ،   ااناگرفت 
  بو .سوتیاز اشوکا  ن یمناطق مختلف اا  یهاو اانشاا  اریمقاطع ا

مشواب  ا   ییهواها، انجوام پژوهشاا متفاو  بووان بافوت اانشو لیا 
 جینتوا شوتریب یریپو میو تعم تیوبو  جامع توانوایم اریا یهااانشاا 

  نقش اسوتاا ا یآت یهاپژوهش ا گراا پیشنهاا می حاصل کم  کنا.
  ی ک  بانجام پژوهشگراا.  یبر س ایاوا اسات اگا یاز ا یلیتقلب تحص

از بُعا  ا بوا.سراازا نیز مفیا اواهی ایاگا  اانشجویان و اساتیا بمقایس 
های  ها ا  قا ب کا گاو ا ائۀ آنپژوهش  نیا جینتاکا برای، استفاا  از 

اکوز ا  مر یلیتقلوب تحصو ۀایب  منظو  کاهش پا ایاسات ژ یوآموزشی 
ژوهش گوراا از نتوایج پومفیا اواها بوا. همچنین پیشنهاا می یآموزش

ن بو  آااهی شرافت علمی و ابوال  حاضر ا  تنظیم قوانین ااالق اانش
  بوتوجو   بوا. اانشجویان، ب  ویژ  اانشجویان جایاا و وا استفاا  گراا

های گ ا یآمیز با پایواۀ تقلوب تحصویلی سیاسوتاینک  م ا زۀ موفقیت
گووراا طل ووا، پیشوونهاا میکووالن ا  سووطح نظووام آموووزش عووا ی  ا می

ها و مقواطع همۀ  شت  های آموزشیهای آموزش ااالق ا  برنام برنام 
 تحصیلی وا ا گراا.

 

 یریگجهینت
تفلب تحصیلی یکی از مسائلی اسوت کو  ااوالق اانشوااهی  ا تهایوا 

مصاح   بوا  است. نیز شایعکشو مان  اانشااهیهای ا  محیط وکنا می
هوا از بوین  فتو  اسوت، بو  اانشجویان نشان ااا ق ح تقلب ا  میان آن

تواننا می ایاساتاا نا. اب ب  تقلب  ا اظها  میای ک  ب   احتی ا تکگون 
ا   عایت ااالق اانشااهی و کواهش تقلوب تحصویلی نقوش موؤثری 

 طیشوراتوجو  اسواتیا بو   ،ی تکوینی توسط اساتیاابیا زشااشت  باشنا. 
 یطراحو  و امتحان سیتا  یمحتوا متناسب سااتنها، آزمون یبرگزا 

 یهوواتقلووب ا  کالس اۀیووکوواهش پا ا  یسووواز  امتحووانمناسووب 
 تیفیبا ک سیتا  یب  فاکتو ها ایاساتی مؤثر است. ززم است اانشااه

 انینارش مث وت اانشوجو جاایب  منظو  ا یی  اهاتیتوج  ااشت  و فعا 
اانشجو  و  ابطۀ استاا تیفیک ماهیت و ب  ، همچنینانجام اهنا ب  ا س
ااشوت   یتوجو  کواف  ا،اا ییبسوزا ریثأت انیتقلب اانشجو زانیک  ا  م

ی و علموو یتوانمنووا ا،یاسووات یو  فتووا  یااالقوو یهووایژگیباشوونا. و
از  یلیا  تقلوب تحصو رگ ا یثأعوامل ت ایارآنان از  یظاهر یهایژگیو
ا  مجموع، . رایک  ززم است مو ا توج  قرا  گ است انیاانشجو اگا یا

نش ب  منش اوا )ا  او بُعوا مونش  فتوا ی و مو ایک  اسات یا  صو ت
با  تعاملآموزش و  نایاوا  ا ا  فرآ فیوظاکالسی( توج  کافی ااشت  و 

ا   یلیب  کاهش تقلب تحص تواننایانجام اهنا، م یب  ا ست انیاانشجو
  کم  کننا. انیاانشجو نیب
 

 های اخالقیمالحظه
کنناگان ا  پژوهش حاضر اهاا  و پیاماهای پژوهش بورای مشوا کت

ل های پژوهش بوا  عایوت اصولب شا. یافت ها جبیان شا و  ضایت آن
شوناس طرفی تحلیل و نتایج پژوهش صااقان  ا ائ  گرایوا. اصوو  نابی

ا  کنناگان، محرمان  مانان اطالعوا  و سوایر مالحظومانان مشا کت
  ااالقی همچون  عایت کیفیت ا  انجام پژوهش و اسوتناا صوحیح بو

 منابع اصیل نیز  عایت شا  است.
 

 هنام واژه
 Scientific honesty .1 اقت علمیصا

 Fraud .2 تقلب

 Academic enviroments .3 محیط های آموزشی

 Technology .4 فناو ی

 Social context .5 بافت اجتماعی

 Location context .6 بافت موقعیتی

 Demographic .7 جمعیت شنااتی

 Motivational .8 انایزشی

  Responsibility .9 مسئو یت پ یری

 Planning .10 برنام   یزی

 Mental clash .11 ا گیری ذهنی

  Comfort .12  احت طل ی

 Assessment .13 ا زشیابی

 Perceived .14 اا اک شا 

 Foundation Theory .15 بنیاابخشی نظری 
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