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  اقدام به تقلب دانشجویانبررسی عوامل موثر در 
  

  نژاد ، صالح صالحنیا دکتر اکبر علیوردي

   گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران

  
 )91.07.30، تاریخ پذیرش: 91.02.01(تاریخ دریافت: 

  چکیده
کارهاي جلوگیري از گسترش تقلب موجب شدت گرفتن موجی از تحقیقات علمی بـا تمرکـز بـر ادبیـات      اهمیت شناخت عوامل تأثیرگذار و راه زمینه:

در پژوهش حاضر عالوه بر مطالعه میزان شیوع سه بعد تقلب در امتحانات، تقلـب در   شده است. تقلب ها و منافع ادراکات دانشجویان از هزینهمرتبط با 
ثیرگذار مرتبط با تصـمیمات عقالنـی دانشـجویان بـراي     أنگارش مطالب علمی، تقلب در تکالیف کالسی، با استفاده از نظریۀ انتخاب عقالنی عوامل ت

  شود. مشارکت در تقلب بررسی می

بنـدي سـاده، بـا     گیري طبقه روش پیمایشی و شیوة نمونه جمعیت تحقیق حاضر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ارومیه بوده است، که به کار:  روش
به اجرا درآمده است. ابزار پژوهش نیز  نفري از دانشجویان هشت دانشکده این دانشگاه 408اجرا در میان نمونه آماري  -هاي خود استفاده از پرسشنامه

   باشد. ساخته سنجش میزان و متغیرهاي انتخاب عقالنی موثر بر مشارکت در تقلب می پرسشنامه محقق

ه بـر  باشد. عـالو  گانۀ تقلب و متغیر کلی تقلب در میان دانشجویان در حد پایین می دهد میزان انواع سه هاي توصیفی پژوهش نشان می یافته ها: یافته
کـه از میـان متغیرهـاي     ترین نوع تقلب در میان آنان بوده است. نتایج استنباطی نیز حکایت از آن دارند که در حالی آن، تقلب در جلسات امتحانی رایج

باورهاي اخالقی دانشـجویان  اي مستقیم و معنادار دارند، میان متغیر  هاي انحرافی، با تقلب رابطه انتخاب عقالنی دو متغیر میزان منافع تقلب و فرصت
  دار وجود دارد.   اي معکوس و معنی با میزان وقوع تقلب رابطه

نظـر   گیرانه موجب گسترش تقلب در میان دانشگاهیان شده اسـت. بـا ایـن حـال، بـه      افزایش منافع حاصل از تقلب و نبود مواضع پیش گیري: نتیجه
هاي فردي و تقویت باورهاي اخالقـی در سـطح خـرد،     انشگاه عالوه بر کاهش انگیزشرسد گسترش و تقویت اخالقیات علمی منسجم در سطح د می
  هاي کالن و ساختاري دانشگاهی براي جلوگیري از گسترش تقلب شود. گذاري تواند موجب تقویت سیاست می

 تقلب.ها و منافع  رفتاري دانشگاهی، هزینه ، دزدي علمی، فریبکاري علمی، کجتقلب دانشجویی ها: کلید واژه

  

  8  سرآغاز
، نمایش غیر واقعی یک شـخص از دانـش   1تقلب دانشگاهی

مثابه فردي باسواد و آگاه فردي خویش یا وانمود کردن خویش به
آمیز تعریف شـده  هاي دروغین و فریب ها و شیوه با استفاده از راه

 ).  1است (

و غیـر اخالقـی    خودخواهانـه رغم آنکـه تقلـب اقـدامی     علی

                                                                          
  aliverdinia@umz.ac.ir نویسنده مسؤول: نشانی الکترونیکی:* 
 

هاي فردي در خـارج از قـوانین    براي باال بردن جایگاه و موقعیت
واقعیتی از زنـدگی خیلـی   شود، با این وجود، این امر  محسوب می

هـاي   باشـد. توجـه بسـیاري از پـژوهش     از نهادهاي امروزین می
کارهـاي   منظور بررسی عوامـل، پیامـدها و راه   تجربی و نظري به

تواند گواهی بر اهمیت و گسـتردگی ایـن    از تقلب، میجلوگیري 
ــد (  ــئله باش ــاوت   ). 3و  2مس ــاید تف ــه اغلــب، ش هــاي  اگرچ

گـران   اخـتالف نظـر پـژوهش    شناختی و مفهـومی موجـب   روش
هـاي مربـوط بـه رفتارهـاي متقلبانـه       به توافق بر سر نـرخ  راجع
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گـران بـر ایـن     ). با این حال، بخش وسیعی از پژوهش4شود ( می
اي جـدي و پـر اهمیـت     باورند که تقلب در آموزش عالی مسـئله 

هـاي دانشـگاهی اخیـر     عنوان مثـال، پـژوهش   به .)5و  2( است
درصـد دانشـجویان حـداقل چنـد      60اند که بـیش از   نشان داده

شـان   تحصـیل  مورد از مشارکت در رفتارهاي متقلبانه را در طول
  ).  8و  7، 6اند ( در دانشگاه گزارش کرده

ـــمش ــ  ارکت درـ ــب مت ــاگون  أتقل ــل گون ــواع عوام ثر از ان
). بـدین  10و  9( باشـد  شناختی، فـردي و مـوقعیتی مـی    جمعیت

هـاي   خاطر مطالعۀ دقیـق و همـه جانبـۀ تقلـب، نیازمنـد دانـش      
بسـتگی   است. نوسانات موجـود در هـم   2اي پشتیبان و بین رشته

گون با میزان تقلب موجب شـده کـه در یکـی     میان عوامل گونه
درصـد   95الـی   9تحقیقات نرخ شیوع این پدیده دانشگاهی از از 

چنین در کنار عوامل تاثیرگـذار بـر وقـوع     ). هم11گزارش شود (
این پدیده، نوع تقلب مورد بررسی نیز بـر میـزان گـزارش آن در    
مطالعات علمی تاثیرگـذار بـوده اسـت. یکـی از پژوهشـگران در      

نتیجه رسـیده کـه   یک مطالعه مفصل از تقلب دانشگاهی، بدین 
ــالی ــه  در ح ــالیف    50ک ــتن تک ــجویان در نوش ــد از دانش درص

اند، میـزان تقلـب آنـان در سـر جلسـات       تقلب کرده شان کالسی
 ).12درصد بوده است ( 33امتحانی 

طـور مسـتمر نشـان     هـاي در دسـترس بـه    در مجموع، یافته
رفتـاري دانشـگاهی در میـان     دهند که میزان این نوع از کـج  می

). از 13و  7دانشجویان آموزش عالی در سطح باالیی قـرار دارد ( 
هـاي   اي در ایجاد محـدودیت  جایی که شیوع تقلب توان بالقوه آن

بزرگ در شکوفایی استعدادهاي فردي و نهادي دارد، نبایستی بـا  
این مسـئله هماننـد شـکلی نـاچیز و کـم اهمیـت از رفتارهـاي        

ثیرگـذار و  أاخت عوامـل ت ). اهمیت شـن 14انحرافی برخورد شود (
کارهاي جلوگیري از گسـترش تقلـب موجـب شـدت گـرفتن       راه

موجی از تحقیقات علمی بـا رویکردهـاي متنـوع در کشـورهاي     
ویژه در ایاالت متحده آمریکا با تمرکـز بـر ادبیـات و     مختلف، به

 هـا و منـافع   هاي مرتبط با ادراکات دانشجویان از هزینـه  پژوهش
ــه ).15شــده اســت ( 3تقلــب ــه هزین ــوط ب ــات مرب ــده  -ادبی فای
قرن هجدهم دارد و بـا   4گران ریشه در مکتب اصالت فایده کنش

چون جرمـی بنتهـام و سـزار بکاریـا در      کارهاي نویسندگانی هم
شود. این دکتـرین   شناسی کالسیک شناخته می قالب مکتب جرم

تدریج صیقل یافته و امروزه بـا نـام    اش به در سیر تحول تاریخی
هـاي   گـردد. امـروزه نظریـه    معرفی می 5انتخاب عقالنی نظریات

هـایی ماننـد    انتخاب عقالنـی بـا عاریـت گـرفتن، در قالـب واژه     
گوینـد، از یـک    ها سخن مـی  ها، سودها و فایده ها، هزینه فرصت

سـال موقعیـت    200اي کامـل از   معنا، رهیافت اقتصادي، چرخه
محاسـبه  کالسیک را به ارمغان آورده کـه رفتـار فـرد محصـول     

  ).  16میزان گنج و رنج و سود و زیان است (
هـا را   ) انسـان 18و  17مدل رفتاري تئوري انتخاب عقالنی (

اي کـه مطـابق و موافـق بـا      شـیوه   داند که بـه  فاعالن عاقلی می
باشـد،   مـی  6شان از منفعت مورد انتظارشـان  هاي شخصی ارزیابی

 از 7موقعیت محورها مبتنی بر ادارکات  کنند. این ارزیابی عمل می
هـاي (نظیـر    هـا) و انگیـزه   هاي مورد انتظار (نظیر مجازات هزینه

بـدین  ). 19باشـد (  هیجانات) مشارکت در یک رفتار خـاص مـی  
معنی، همه رفتارهاي انحرافی تابعی از محاسبات ذهنی افـراد از  

ي آن رفتـار در   بسته با عواقـب ادارك شـده   ها و منافع هم هزینه
). تحـت ایـن شـرایط،    14یتی آن عمل اسـت ( قالب شرایط موقع

هـا قابـل    گیـري  اي از محاسبات و تصمیم مجموعه نسبتاً پیچیده
سوي آزمون چگونگی عملکرد فرایندهاي  تصور است که راه را به

ثر بر رفتارهاي انحرافی منتهـی  ؤم 8شناختی -موقعیتی و ادراکی
اش  سان، هر وقت فرد بر اساس محاسبات ذهنـی  سازد. بدین می

ها بدین نتیجه برسد که منـافع حاصـل از    در قالب انواع موقعیت
هاي آن است، دسـت   تر از هزینه مراتب بیشتر و منتفع انحراف به

  زند.   به مشارکت در چنین اعمالی می
کاربســت بیــنش انتخــاب عقالنــی بــر رفتارهــاي متقلبانــه 
دانشگاهی بر اهمیت منافع حاصـل از تقلـب هماننـد اجتنـاب از     

تـر فشـار و    یابی به نمرات باالتر، تحمـل کـم   و تالش، دست کار
-)، در نقطه مقابـل هزینـه  20جویی در زمان ( استرس و یا صرفه

هایی مانند احتمال توقیـف شـدن یـا محـروم شـدن از سـواد و       
هاي آتی تاکیـد دارد. بـدین    دانش مورد نیاز براي کسب موفقیت

ــی   ــوان م ــی عن ــاب عقالن ــۀ انتخ ــا، نظری ــه معن ــد ک ــراد  کن اف
به مشارکت یا عدم مشـارکت در تقلـب را بـر     گیري راجع تصمیم

ــالك ــه م ــی  پای ــاي اخالق ــا و باوره ــردي 9ه ــب  ف ــان در قال ش
هـایی را متعاقبـا    هـا و هزینـه   که پـاداش  -هاي انحرافی موقعیت

رو آزمـون   رسـانند. از ایـن   به انجام مـی  -همراه دارد براي آنان به
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ثیر هر یک عوامـل شخصـی و   أتواند ت نظریۀ انتخاب عقالنی می
گیري فرد براي انجام تقلـب   موقعیتی مهم در فرایندهاي تصمیم

ــعۀ     ــر توس ــالوه ب ــاتی ع ــین مطالع ــایج چن ــازد. نت ــکار س را آش
ــ   شـناخت  ثر بـر بــروز تقلــب،  ؤمــان از عوامـل مهــم و معنـادار م

هـاي   گـذران اجتمـاعی را بـراي تـدوین برنامـه      تواند سیاست می
  ئله یاري رساند.گیرانه از این مس پیش

برخالف حجم نسبتاً وسیع توجهات تئوریکی و تجربـی کـه   
هاي عقالنـی بـر    ثیر انتخابأدر خارج از کشور در مورد تقلب و ت

اي که مبتنی بر این آزمون باشد،  آن انجام شده، در ایران مطالعه
رو در اینجا به تحقیقـات خـارجی اشـاره شـده      یافت نشد. از این

  است. 
کنترلی پـایین، انتخـاب    - تحقیقی را با عنوان خودمحققان 

هـاي   ) یافته19اند. ( عقالنی و تقلب دانشجویان، به انجام رسانیده
کنترلی پایین و ـ   این تحقیق، حکایت از ارتباط متوسط بین خود

سري از معادالت رگرسیونی  اند. اما، یک مشارکت در تقلب داشته
زمانی که اثر سـایر  -ی پایین کنترلـ   چندگانه نشان داده که خود

اثر معناداري  -کنترل شده 10ویژه خجالت ادارك شده متغیرها، به
بر مشارکت دانشجویان در تقلب در امتحانات نداشـته اسـت. بـه    

تـري در   انتخاب عقالنی اثر قـوي  -ي هزینهـ این معنا که متغیر  
  بروز تقلب داشته است.

ــه ــات دانشــج پژوهشــگران، در مقال ــزان اي ادراک ویان از می
راه بـا احتمـال تـوبیخ     رفتار متقلبانه خودشان و دوستانشان، هـم 

خاطر انجام چنین رفتارهایی و میزان مجـازات متناسـب    شدن به
) نتـایج ایـن   20انـد. (  هـا را بررسـی کـرده    روي گونـه کـج   با این

کـه ارتبـاط بـین ادراکـات از      تحقیق نشان داده اسـت، در حـالی  
ب مستقیم و مثبت بوده، ارتباطی معکـوس و  رفتار هماالن با تقل

شـدن و مجـازات بـا تقلـب در نگـارش       منفی بین احتمال توبیخ
شـدن،   وجود دارد. با ایـن وجـود، احتمـال تـوبیخ    11مطالب علمی

اثري بر تقلب در ابعـاد تقلـب در امتحانـات و تکـالیف کالسـی،      
  نداشته است.  

و 12شـده  نظران نیز به آزمون اثـر بازدارنـدگی ادراك   صاحب
) نتایج تحلیل واریـانس ایـن   14اند. ( عزت نفس بر تقلب پرداخته

مطالعه، نشان داده که هیچ ارتباط معناداري بین قطعیت و شدت 
ادراك شدة مجازات با انگیزة دانشجویان براي تقلب وجود ندارد. 

اند که هر دوي  گر آن بوده هاي رگرسیونی بیان با این حال، یافته
ها و منافع و اعتماد به نفس علمـی، از   موقعیتی از هزینهادراکات 

دار با انگیزة دانشجویان براي دزدي ادبـی برخـوردار    ارتباط معنی
  باشند. می

شـناختی پیرامـون تقلـب     با توجه به کمبود تحقیقات جامعـه 
) و توصیفی بودن اکثر مطالعـات انجـام شـده، ایـن تحقیـق      21(

تخـاب عقالنـی بـر مشـارکت     درصدد آزمون تـاثیر متغیرهـاي ان  
باشـد. عـالوه بـر آن، میـزان      دانشجویان در تقلب دانشگاهی می

گویـان نیـز گـزارش     شیوع سه نوع تقلب بر حسب جـنس پاسـخ  
خواهد شد. انجام این پژوهش عالوه بر نشان دادن میزان و نـوع  
تقلب رایج در میـان دانشـجویان، موجـب فهـم عوامـل مهـم و       

هاي انتخـاب عقالنـی بـر بـروز تقلـب       هثیرگذار مبتنی بر گزارأت
  شود.   می

  
 روش

ــه  ــق ب ــن تحقی ــجویان   ای ــان دانش ــی و در می روش پیمایش
نفر) به انجـام رسـیده    12731دانشگاه ارومیه (جمعیت تحقیق= 

باشـد.   ها، پرسشنامۀ محقق ساخته مـی  است. ابزار گردآوري داده
حجم نمونه نیز بر اساس بـرآورد دواس از حجـم نمونـه، حجـم     

آوري اطالعـات مناسـب در نظـر     نفري براي جمع 400اي  نمونه
دالیل گوناگون که موجب ایجـاد   ). با این حال، به22گرفته شد (

درصد بر این میـزان افـزوده    5شود،  هاي مخدوش می پرسشنامه
پرسشنامه در میان دانشجویان هشت دانشـکده   410شد و تعداد 

زیـع گردیـد. الزم   تو 1389 -90این دانشگاه در سال تحصـیلی  
نفـر   408هـاي مربـوط بـه     ذکر است، در تحلیـل نهـایی، داده   به
پسر) مورد تجزیه قرار گرفـت. بنـابر ماهیـت     196دختر و  212(

تحقیـــق حاضـــر، ایـــن پرسشـــنامه عـــالوه بـــر اطالعـــات  
، 13شناختی، از هشـت متغیـر مسـتقل (فرصـت انحرافـی      جمعیت

، مجـازات  15کنترلـی -خـود ، 14گـذاري  باورهاي اخالقی، سـرمایه 
ــمی ــمی16رسـ ــر رسـ ــازات غیـ ــتگی17، مجـ ــاز  18، پیوسـ و نیـ

) و یک متغیر وابسته (تقلب) تشکیل شده اسـت.  19گرایانه منفعت
افزون بر آن، متغیـر وابسـته تحقیـق شـامل سـه بعـد تقلـب در        

، تقلب در نگـارش منـابع   21، تقلب در تکالیف کالسی20امتحانات
، 20بـر اسـاس پرسشـنامه رایـج (    باشد، که در مجموع  علمی می
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) از شـش گویـه بـراي سـنجش و انـدازه گیـري ایـن        24و  23
کنترلـی کـه مبتنـی بـر     -غیر از متغیر خود مفهوم استفاده شد. به

ــوده، ســایر متغیرهــاي مســتقل و  گزینــه 4طیــف لیکــرت  اي ب
اي از اصـال   گزینـه  5وابسته این پژوهش بر اساس طیف لیکرت 

) مــورد ســنجش واقــع شــد. 4(نمــره  ) تــا خیلــی زیــاد0(نمــره 
ــار   هــم ــار متغیرهــاي تحقیــق از طریــق روش اعتب ــین، اعتب چن

بـراي   23براي تمامی متغیرهاي پژوهش و اعتبـار سـازه   22محتوا
متغیر وابسته برآورد شده است. در روش اعتبـار سـازه، مفهـوم و    

ي پژوهش بـر حسـب مطابقـت آن بـا انتظـارات       مقیاس یا سازه
). بر اساس آزمون مقایسـه میـانگین   22یرد (گ نظري صورت می

دو گروه، مشاهده شد که میـانگین تقلـب دانشـجویان پسـر (در     
تـر از میـانگین مشـارکت در تقلـب      )، بیش04/0سطح معناداري 

و  14باشد. این یافته منطبـق بـا تحقیقـات پیشـین (     دختران می
انـد پسـران بیشـتر از دختـران تقلـب       است کـه نشـان داده   )25

واسطه روش همسازي درونـی   پرسشنامه نیز به 24اند. روایی کرده
هاي تحقیـق   و با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی مقیاس

هـا از پایـایی قابـل     مورد سنجش قرار گرفـت و تمـامی مقیـاس   
عنـوان مثـال ضـریب آلفـاي      قبول و باالیی برخوردار بودنـد. بـه  

کنترلـی،  -یانـه، خـود  گرا هاي تقلب، نیاز منفعـت  کرونباخ مقیاس
دسـت   بـه  64/0، 77/0، 84/0، 73/0ترتیـب   باورهاي اخالقی به

واسطه ضریب آلفـاي کرونبـاخ برابـر بـا      آمد، روایی پرسشنامه به
 شد. 67/0

هاي مطالعـه حاضـر نیـز متناسـب بـا حجـم هـر         پرسشنامه
گویـان   بندي ساده و بر اساس جنس پاسخ شیوه طبقه دانشکده به

هـا،   آوري پرسشـنامه  توزیـع گردیـد. بعـد از جمـع    در میان آنهـا  
 SPSSاطالعات براي تحلیل ارتباط بین متغیرها وارد نرم افـزار  

ها و فرمان رگرسیون شد که از فرمان فراوانی براي توصیف داده
براي آزمون استنباطی بهـره گرفتـه    25روش جبريچند متغیره به

تر ارتباط بین  یقیابی به شناخت دقشد. عالوه بر آن، براي دست
هـاي   متغیرها، متغیرهاي مستقل و وابسته قبل از هرگونه آزمون

    ارز شدند. آماري، هم
  

  هایافته
تقلب در جلسـات   -1هاي متغیر تقلب بر اساس سه بعد  داده
تقلب در نگـارش   -3تقلب در انجام تکالیف کالسی  -2امتحانی 

تقلـب  چنـین، میـزان   آوري شـده اسـت. هـم   منابع علمـی جمـع  
 "هرگز"گزینه  5دانشجویان در هر یک از این ابعاد سه گانه، در 

 6-9"، "بـار  3-5"، "یکـی دو بـار  "ام)،  وقت تقلب نکـرده  (هیچ
   مورد سنجش واقع شده است.  "بار و بیشتر 10"و  "بار

هـاي فراوانـی و درصـدي ابعـاد      جدول شـماره یـک توزیـع   
ارز شـدن و  بعـد از هـم   -گانـه تقلـب و متغیـر کلـی تقلـب       سه

 دهـد.  گویان ارائـه مـی  را بر حسب جنس پاسخ -بندي شدن رتبه
هاي این جدول، میزان تقلـب دانشـجویان در سـطح     بر پایه داده

درصد در حـد پـایین) قـرار دارد. ایـن در حـالی       82کمی (حدود 
درصـد از دانشـجویان میـزان مشـارکت در      2/3است کـه فقـط   

چنـین، توجـه بـه    انـد. هـم   شان را در حد باال گزارش کرده تقلب
تـرین نـوع    دهـد کـه متـداول    میزان فراوانی ابعاد تقلب نشان می

 9/31تقلب در میـان دانشـجویان، تقلـب در جلسـات امتحـانی (     
درصد از دانشجویان در حد متوسط به باالي چنین رفتاري قـرار  
دارند) بوده است. بعـد از تقلـب در جلسـات امتحـانی، تقلـب در      

گویان در حـد متوسـط   درصد از پاسخ 2/16می (نگارش منابع عل
انـد) و سـپس تقلـب در     به باال این بعد از تقلب را گزارش کـرده 

درصـد میـزان مشـارکت در حـد      9/12انجام تکالیف کالسی (با 
ترتیب در مرتبۀ دوم و سـوم بـر حسـب میـزان      متوسط و باال) به

هـاي جنسـی در گـزارش رفتارهـاي     شیوع قـرار دارنـد. تفـاوت   
کـه شـکاف   قلبانه نیز، مبین این مطلب است که بـا وجـود آن  مت

بین انجام تقلب در تکالیف کالسـی در بـین پسـران و دختـران     
-اندك و ناچیز است، پسران هم در کل تقلب و هم در ابعاد سـه 

رفتـاري را گـزارش    تر از دختران این گونـه کـج   گانه تقلب بیش
درصـد از   5/23کـه حـدود    عنـوان مثـال، در حـالی    اند. بـه  کرده

پسران بر اساس میزان مشارکت در کـل رفتارهـاي متقلبانـه در    
انـد، ایـن میـزان بـراي      وضعیت متوسط به بـاالیی قـرار گرفتـه   

  باشد.   درصد می 2/13دختران 
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  انواع تقلب بر حسب جنس دانشجویان : توزیع فراوانی و درصد1جدول 

  جمع     جنسیت                                   
 دختر                 پسر                                   

 درصد        تعداد         درصد          تعداد         درصد                                                                    

  1/68              278            9/76          163          7/58           115پایین                   تقلب در جلسات
  1/22                90            4/18           39           0/26             51متوسط                          امتحانی

    8/9                40              7/4            10          3/15            30باال                                         
 100              408             100          212            100          196جمع کل                                  

  0/87              355            7/87          186          2/86          169تقلب در تکالیف          پایین          
    1/5                 21              1/6            13           1/4             8متوسط          کالسی                   

   8/7                 32              1/6            13          7/9             19باال                                         
 100               408              100          212          100           196مع کل     ج                             

  8/83               342            3/86          183         1/87           159پایین             تقلب در نگارش      
  0/14                57            3/12            26         8/15             31متوسط           علمی                  

   2/2                  9              4/1             3           1/3               6باال                                                    
 100               408             100          212          100           196جمع کل                                      

  9/81                334           8/86          184         5/76            150پایین            کل تقلب              
  0/15                 61           3/11            24          9/18            37متوسط                                     

    2/3                13              9/1              4           6/4              9باال                                                    
 100             408            100          212             100            196کل      جمع                               

  

هاي جدول شـمارة دو نیـز، نتـایج تحلیـل رگرسـیون       یافته
  روش جبـري بـه   چندگانه براي تبیـین تقلـب دانشـجویان را بـه    

بستگی چند  گذارد. بر اساس همین جدول، ضریب هم نمایش می
دست آمده، که نشان دهنده این است  درصد به 56متغیره معادل 

ـ    که سه متغیر نیاز منفعـت  ی و فرصـت  گرایانـه، باورهـاي اخالق
بسـتگی   زمان با تقلب دانشجویان داراي هـم  طور هم انحرافی، به

محاسبه شـده   31چنین، ضریب تعیین این مدل معادل  دارند. هم
درصـد از تغییـرات تقلـب دانشـجویان      31است، بدین معنا کـه  

کننـده   شود. مابقی عوامـل تبیـین   توسط این سه متغیر تبیین می

از دامنۀ نظریه انتخاب عقالنـی   تقلب مربوط به متغیرهاي خارج
باشند. از میان سه متغیري که تأثیري معنادار بر متغیر وابسته  می

گرایانه با ضریب بتاي حدود  ترتیب متغیرهاي نیاز منفعت دارند، به
درصـد،   21درصد و فرصت انحرافی با ضریب بتـاي حـدود    31

در کنندة مشـارکت   بینی ترین متغیرهاي پیش ترین و ضعیف قوي
تقلب هستند. متغیر باورهاي اخالقی نیز با ضـریب بتـاي حـدود    

معنا  اي معکوس دارد، بدین درصد با رفتارهاي متقلبانه رابطه -22
که با ضعف باورهاي اخالقی دانشجویان، میزان مشـارکت آنـان   

  کند. در تقلب افزایش پیدا می

  

  هاي تحلیل رگرسیون چندگانه براي تبیین تقلب : آماره2جدول شمارة 

 B  Beta T Sig متغیر
 000/0 66/6 308/0 294/0 گرایانهنیاز منفعت

 000/0 - 57/4 - 218/0 - 632/3 باورهاي اخالقی
 000/0 07/4 208/0 180/0 فرصت

9/22 =         F 000/0 =          Sig315/0 = 푹ퟐ           561/0  R =  
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 بحث
ــی و راه  ــودن، چیســتی، چرای ــی ب هــاي  ســؤال از غیراخالق
هـاي   جلوگیري از وقوع تقلب همواره به یکی از اهداف پـژوهش 

رغـم توجـه و انجـام     کمی و کیفی معاصر تبدیل شده است. علی
ــان  ــتر کشــورهاي جه ــاگون در بیش ــات گون ــژه  -تحقیق ــه وی ب

به  هنوز در ایران اجماع نظر جامعی راجع -یافتهکشورهاي توسعه 
اهمیت تقلب و ضرورت انجام تحقیقـات علمـی بـراي تبیـین و     

گیرانه از وقـوع ایـن مهـم در     هاي پیش تبع آن اجراي سیاست به
ترین حالت در وضعیت ضعیفی قرار دارد. با این حـال   بینانه خوش

تقلـب  هـاي انجـام شـده حکایـت از آن دارنـد کـه        اکثر گزارش
باشـد. بـدین    اي گسترده و در حال افزایش مـی  دانشگاهی پدیده

خاطر، هدف این مطالعه عالوه بـر بررسـی میـزان شـیوع انـواع      
تقلب، فهم چرایی شیوع تقلب در میان دانشجویان بوده است. بـا  

خصوص  توجه به حجم اندك و بنیۀ ضعیف تحقیقات تبیینی و به
شناختی، نظریۀ انتخاب  رمتحقیقات مبتنی بر کاربست نظریات ج

عقالنی براي تشریح این پدیده مطلوب در نظر گرفته شد. بر این 
گانه انتخـاب   اساس، متغیر کلی تقلب بر اساس متغیرهاي هشت

عقالنی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج ذیـل بـر اسـاس مـدل     
  دست آمد: رگرسیونی به
ــاي    فرضــیه ــزایش نیازه ــین اف ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب اي ک

بینی کرده بـود، تاییـد    گرایانه با رفتارهاي متقلبانه را پیش نفعتم
سان که هر چقـدر بـر میـزان منـافع حاصـل از تقلـب        شد. بدین

علت عاقالنـه و پـر سـود بـودنش افـزایش       افزوده شود، تقلب به
باشد  ) می24و  20، 8، 1یابد. این یافته در راستاي تحقیقاتی ( می

ان عمدتاً تقلـب را بـراي بـه دسـت     اند، دانشجوی که عنوان کرده
جویی در زمان و  تر، صرفه آوردن نمرات خوب، تحمل استرس کم

هـاي   سایر منافع حاصل از انجام تقلب در مقابل عواقب و هزینـه 
دهنـد. منـافع حاصـل از تقلـب      کم یا بلند مـدت آن انجـام مـی   

شخصیتی (همانند بـاال   -تواند متأثر از هر دوي عوامل فردي می
موقعیت فردي) و موقعیتی (نظیر فشار خانواده براي گرفتن بردن 

  نمرات خوب) باشد. 
بر اساس نظریۀ انتخاب عقالنی، عالوه بر نیازهاي شخصی، 

هـاي منحرفانـه نیـز مسـیرهاي منتهـی بـه عقالنیـت         موقعیـت 
عبارتی دیگـر، مطـابق بـا     بخشد. به هاي انسانی را تعین می کنش

هـاي افـراد بـراي     ی تابعی از تالشاین نظریه، رفتارهاي انحراف
شـان از   سازي منافع شخصی بر اساس محاسـبات ذهنـی  بیشینه
ي آن رفتـار در   بسته با عواقـب ادراك شـده  ها و منافع همهزینه

باشـد. ایـن فرضـیه در مطالعـه     هاي گوناگون مـی قالب موقعیت
قـبال در تحقیقـی کـه توسـط سـایر       حاضر تایید شد. این یافتـه 

) بـه انجـام رسـیده، نیـز تاییـد شـده اسـت.        14ن (گـرا  پژوهش
هـاي گونـاگون عینـی، ذهنـی،     که، با افزایش موقعیت سان بدین

ادراکی و ... انحرافـی بـر تمایـل دانشـجویان بـه تقلـب افـزوده        
توانـد تحـت تـأثیر عوامـل     هـاي انحرافـی مـی   شود. موقعیت می

هـا در سـاعات امتحـانی،     گوناگون از قبیل نحوه چینش صـندلی 
نگرش دانشجویان به تقلب، نظارت اساتید بر امتحانـات و غیـره   

  باشد.  
در نهایت، نتایج این مطالعه ارتباط معکوس و منفـی را بـین   

دهد.  باورهاي اخالقی دانشجویان و میزان تقلب آنان را نشان می
تـر،   بدین معنا که، دانشجویان داراي باورهـاي اخالقـی ضـعیف   

انـد. باورهـاي   ب را گـزارش کـرده  میزان مشارکت باالیی در تقل
اخالقی، اعتقاد فرد بـه هنجارهـاي اجتمـاعی و رعایـت قـوانین      
است. بدین خاطر، فردي که خود را تحت تاثیر اعتقادات معمـول  

نوا بـودن و رعایـت    در جامعه نبیند، هیچ وظیفه اخالقی براي هم
). بر پایه مفروضات نظریـۀ انتخـاب   26گیرد (قوانین در نظر نمی

مثابـه فیلترهـاي رفتـاري عمـل     قالنی، باورهـاي اخالقـی بـه   ع
هاي  تر شدن باورهاي اخالقی، هزینه گونه که قويکنند. بدین می

دهد. در نقطـه   مشارکت در تقلب را براي دانشجویان افزایش می
تر قـرار دارد کـه بـا     مقابل این وضعیت، باورهاي اخالقی ضعیف

ر مسیرهاي عقالنی مخالف سرپیچی از قوانین اجتماعی، فرد را د
دهـد. چنـین    با هنجارهـاي جمعـی و مشـروع جامعـه قـرار مـی      

وضعیتی، مشارکت در رفتارهاي متقلبانه را حق بدیهی و طبیعـی  
منظور منتفـع شـدن از مزایـاي بیشـتر آکادمیـک و      هر فردي به

کـاري و غیـر اخالقـی بـودن آن     اجتماعی، حتی به بهاي فریـب 
رو کـه نشـان    ) از آن27ت گذشـته ( آورد. تحقیقـا حسـاب مـی   به

تر مساوي با افزایش انحرافات اجتماعی  اند اخالقیات ضعیف داده
  باشند. باشند، مؤید یافته تحقیق حاضر میمی

ي انتخاب عقالنی تقلب دانشگاهی را حـد   در مجموع، نظریه
کند، از آنجایی که در ایران تحقیقـات مبتنـی    متوسطی تبیین می
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گوناگون علمی براي تشـریح تقلـب در حـد     بر کاربست نظریات
باشـد، الزم اسـت توجـه     تر از سایر موضوعات می مراتب پایین به

هـا انجـام    بیشتري براي تشریح این پدیده از منظر سـایر بیـنش  
تـوان بـه اجرایـی     هاي این تحقیق مـی شود. از دیگر محدودیت

هـاي   روش پیمایشی اشاره کرد. اولـین ضـعف روش   شدن آن به
شـود کـه دانشـجویان     یشی در این است که احتمال داده میپیما

کارانـه رفتـار    شان، محافظـه  هنگام ارائه گزارش دربارة رفتارهاي
شـان در   کنند، بدین معنا که گزارش واقعی از میزان مشارکت می

دهنـد. دومـین ضـعف مطالعـات      رفتارهاي متقلبانه را نشان نمی
گیرنـد   ه فرض بر این میپیمایشی نیز این است که شاید به اشتبا

ــواع آن را بــه طــور کامــل و دقیــق  کــه دانشــجویان تقلــب و ان
خـوبی   را بـه  همـین جهـت، میـزان و شـیوع آن     شناسند و به می

هـاي   رو، تحقیقات آتی بایسـتی روش  گزارش خواهند کرد، از این
  کیفی و داراي اعتبار زیاد را مورد توجه بیشتري قرار دهند. 

  
 گیري نتیجه

رغـم انـواع    ها به اند که انسان انتخاب عقالنی مدعی نظریات
هاي زمانی، اطالعاتی و موقعیتی، موجـوداتی عاقـل و    محدودیت

هاي یک عمـل   ها و پاداش کنشگر و توانا به محاسبه انواع هزینه
ها هستند. بر این اسـاس تقلـب رفتـاري     بر حسب انواع موقعیت

فرد بـر حسـب   فایده کردن  -شود که پس از هزینه محسوب می
زمـان   افتـد. تاکیـد هـم    هاي پیشارویش اتفاق می نیازها و فرصت

محور بـودن  ـ   محوري و فرصت-نظریات انتخاب عقالنی بر فرد
تواند این  ثیرگذار بر بروز تقلب در میان دانشگاهیان، میأعوامل ت

سـایر نظریـات علمـی برخـوردار و مجهـز بـه         نظریه را نسبت به
ع و قاطع بکند. بر این اساس، مدیران و هاي سیاستی سری داللت

گذاران دانشگاهی با مد نظر قرار دادن عوامل انگیزشی و  سیاست
اي که منـافع حاصـل از تقلـب را در محاسـبات فـردي       موقعیتی

کننـد،   هاي نزدیک و بلند مـدت آن مـی   مراتب بیشتر از هزینه به
ش آن در هایی را براي کاهش یا جلوگیري از افزای توانند رویه می

رسـد ایجـاد و تشـویق     نظر مـی  هاي علمی اتخاذ کنند. به محیط
هاي  کید بر کارویژهأجاي ت اي که به بسترهاي فرهنگی دانشگاهی

اي همانند تمرکز و تشویق صرف دانشجویان بر گـرفتن   دبستانی
و باال بردن نمرات درسی، بـر پـرورش اسـتعدادهاي متناسـب و     

توانـد   گذاري شـده باشـد، مـی    بنیانمفید براي نیازهاي اجتماعی 
منظور کاهش انگیزه دانشجویان براي شرکت  کاري به مثابه راه به

در تقلب واقع شود. عـالوه بـر آن، گسـترش و تقویـت فرهنـگ      
تواند تقویت هنجارهاي دانشگاهی در سطح کالن  دانشگاهی می

و باورهاي اخالقی در سطح خرد را به ارمغان بیاورد، امري که در 
هایت مشارکت در تقلب را در محاسبات دانشجویان رفتاري پـر  ن

گیـري از   دهد. افزون بـر آن، بهـره   هزینه و غیر عقالنی جلوه می
هاي آموزشی و اعمال مجازاتی براي تأدیب دانشـجویان   تکنیک
روي دانشجویان را  هاي انحرافی پیش تواند موقعیت دار می انگیزه

  مراتب کاهش دهد. به
  

  نامه واژه
 Academic Cheating .1  تقلب دانشگاهی

 Interdisciplinary .2  ايبین رشته

  3. Costs and benefits of Cheating 

   ها و منافع تقلب هزینه

 Hedonism School .4  مکتب اصالت فایده

 Rational Choice Theories .5  نظریات انتخاب عقالنی

   Expected Utility .6  منفعت مورد انتظار

  7. Situation-Specific Perceptions 

   ادارکات موقعیت محور

 Perceptual- Cognitive .8  شناختی-ادراکی

 Moral beliefs .9  باورهاي اخالقی

 Anticipated Shame .10  بینی شده شرم پیش

 Paper Cheating .11  تقلب در نگارش مطالب علمی

 Perceptual Deterrence .12  ارندگی ادراکیدباز 

 Deviant Opportunity .13  فرصت انحرافی

 Material Consideration .14  گذاريسرمایه

 Self-Control .15  کنترلی-خود

 Formal Sanction .16  مجازات رسمی

 Informal Sanction .17  مجازات غیر رسمی

 Attachment .18  پیوستگی

 Utilitarian Need .19  گرایانهنیاز منفعت

 Exams Cheating .20  تقلب در امتحانات

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
92

.8
.1

.9
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               7 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1392.8.1.9.6
http://ethicsjournal.ir/article-1-669-fa.html


  نژاد: بررسی عوامل مؤثر در اقدام به تقلب دانشجویان نیا و صالح صالح دکتر اکبر علیوردي
  

 92

 Home Work Cheating .21  تقلب در تکالیف کالس

 Content Validity .22  اعتبار محتوا

 Construct Validity .23  اعتبار سازه

 Reliability .24  روایی

 Enter .25  جبري

  

  منابع
1. Tas Y, Tekkaya C (2010). Personal and contextual 

factors associated with students’ cheating in science. 

The Journal of Experimental Education 78: 440–463. 

رضا. بررسی تقلـب تحصـیلی در میـان     . خامسان احمد، امیري محمد2
. سـال  1390دانشجویان دختر و پسر. اخالق در علوم و فنـاوري،  

  .    53-61: 1ششم شماره 
3. DeAndrea DC, Carpenter C, Shulman H, Levine TR 

(2009). The relationship between cheating behavior 

and sensation-seeking. Personality and Individual 

Differences 47: 944–947. 

4. Mccabe DL, Bowers W (1994). Academic dishonesty 

among males in college: A thirty year perspective. 

Journal of College Student Development 35: 5-10. 
5. Miller A, Shoptaugh C, Wooldridge J (2011). Reasons 

not to cheat, academic-integrity responsibility, and 

frequency of cheating. The Journal of Experimental 

Education 79: 169-184. 

6. Allen J, Fuller D, Luckett M (1998). Academic 

integrity: Behaviors, rates, and attitudes of business 

students toward cheating. Journal of Marketing 

Education 20(1): 41-52. 
7. Mccabe DL, Trevino LK (1993). Academic dishonesty: 

Honor codes and other contextual influences. Journal 

of Higher Education 64(5): 522-38. 

8. Nonis SA, Swift CO (1998). Deterring cheating 

behavior in the marketing classroom: An analysis of 

the effects of demographics, attitudes, and in-class 

deterrent strategies. Journal of Marketing Education 

20 (3): 188-199. 

9. Stone TH, Jawahar IM, Kisamore JL (2010). Predicting 

academic misconduct intentions and behavior using the 

theory of planned behavior and personality. Basic and 

Applied Social Psychology 32: 35-45. 

10. Burrus RT, McGoldrick K, Schuhmann PW (2007). 

Self-reports of student cheating: Does a definition of 

cheating matter?. Journal of Economic Education 

38(1): 3-16.  

11. Whitley BE (1998). Factors associated with cheating 

among college students: A review. Research in 

Higher Education 39: 235–274. 

12. Chapman KJ, Davis R, Toy D, Wright L (2004). 

Academic integrity in the business school environment: 

I'll get by with a little help from my friends. Journal of 

Marketing Education 26(3): 236-249. 

13. Mccabe DL, Trevino LK (1996). What we know 

about cheating in college: Longitudinal trends and 

recent developments. Change 28: 28-33. 
14. Ogilvie J, Stewart A (2010). The integration of 

rational choice and self-efficacy theories: A 

situational analysis of student misconduct. The 

Australian and New Zealand Journal of Criminology 

43(1): 130-155. 

15. Bunn D, Caudill S, Gropper D (1992). Crime in the 

classroom: An economic analysis of undergraduate 

student cheating behavior. Research in Economic 

Education 23: 197-207. 
ترجمـه حمیدرضـا ملـک    دي.  لـین  شـین مـاري   پی، مک . ویلیامز فرانک16

  .242: 1388شناسی. چاپ سوم. نشر میزان.  هاي جرم محمدي. نظریه
17. Cornish DB, Clarke RV (1987). Understanding crime 

displacement: An application of rational choice 

theory. Criminology 25: 933-947. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
92

.8
.1

.9
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               8 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1392.8.1.9.6
http://ethicsjournal.ir/article-1-669-fa.html


  1392، بهار 1هشتم، شماره  سال فنّاوري، و علوم در اخالق فصلنامه
 

 93

18. Paternoster R, Simpson S (1996). Sanction threats 

and appeals to morality: Testing a rational choice 

model of corporate crime. Law & Society Review 

30(3): 549-584. 
19. Tibbetts SG, Myers DL (1999). Low self- control, 

rational choice, and student test cheating. American 

Journal of Criminal Justice 23(2): 179-200. 

20. Megehee CM, Spake DF (2008). The impact of 

perceived peer behavior, probable detection and 

punishment severity on student cheating behavior. 

Marketing Education Review 18(2): 5-19. 
21. Khodaie E, Moghadamzadeh A, Salehi K (2011). 

Factors affecting the probability of academic cheating 

school students in tehran. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 29: 1587-1595. 
ــات    . دواس دي22 ــایش در تحقیق ــایبی. پیم ــنگ ن ــۀ هوش اي. ترجم

  .78: 1376اجتماعی. چاپ نهم. نشر نی. 

23. Colnerud G, Rosander, M (2009). Academic 

dishonesty, ethical norms and learning. Assessment 

& Evaluation in Higher Education 34(5): 505-517. 

24. Yardley J, Rodríguez MD, Bates SC (2009). True 

confessions?: Alumni’s retrospective reports on 

undergraduate cheating behaviors. Ethics & Behavior 

19(1): 1-14. 
25. Tibbetts SG (1999). Differences between women and 

men regarding decisions to commit test cheating. 

Research in Higher Education 40(3): 323-342. 
ها. چاپ سوم.  ها و دیدگاه ممتاز فریده. انحرافات اجتماعی: نظریه . 26

  .119: 1381نتشار. انتشارات سهامی ا
27. Beckman R, Paternoster R, Ward S (1992). The 

rationality of sexual offending: Testing a 

deterrence/rational choice conception of sexual 

assault. Law & Society Review 26(2): 343-372. 

  

  

  

  

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
92

.8
.1

.9
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1392.8.1.9.6
http://ethicsjournal.ir/article-1-669-fa.html
http://www.tcpdf.org

