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 سرآغاز

اي فراگير است كه نظامهـاي آموزشـي يا فريبكاري پديده1تقلب

از بابت آن هزينهاز  و هاي زيادي را ساليان دور با آن روبرو بوده

به. اندمتحمل شده  از عوامل مهم تهديـد اين پديده عنوان يكي

و اغلـب ميـان دانـشجويان بـه   كنندة يادگيري فراگيران مطـرح

 را2صداقتي تحصيلي است كه اكثر آنها نوعي بي اي فراگير اندازه

و پسر بررسي تقلب تحصيلي در ميان دانشجويان دختر

و محمداصغر اميري∗دكتر احمد خامسان

و علوم تربيتي، دانشگاه بيرجند  گروه روانشناسي، دانشكدة روانشناسي

 چكيده

ي:زمينه بهدر نظام هاي غيراخالقي رايجا فريبكاري از پديده تقلب و رواج پيـدا طور فزاينده هاي آموزشي است كه با گسترش فناوري اي تسهيل شده

به. كرده است و تقلب در تكاليف درسي صورت مي تقلب در موقعيتهاي آموزشي اغلب و. گيـردو صورت تقلب در امتحانات در ايـن پـژوهش ميـزان

و پسر دانشگاه بيرجند بررسي شده استشيوع انواع  .تقلب تحصيلي در بين دانشجويان دختر

و جامعة پژوهش، دانشجويان دانشگاه بيرجند بوده مقايسه- روش پژوهش توصيفي:روش كار و پـسر 400،نمونة پژوهش. انداي  دانـشجوي دختـر

ود4اي از گيري تصادفي خوشه اند كه با استفاده از روش نمونه بوده سـاختة نامة محقـق، پرسشابزار پژوهش. رشتة تحصيلي انتخاب شدند30انشكده

و نگرش نسبت به . تقلب بوده است سنجش ميزان

 دهد ميانگين انجام تقلب در امتحانات كمتر از حد متوسط است، اما باور عمومي به رواج تقلب باالتر از حـد متوسـط نتايج پژوهش نشان مي:ها يافته

و باور به عموميت داشتن تقلب در دختران به طور معنادار بيش از پسران بود. باشدمي  انجـامةوي شـ جترينيرا.ميزان تقلب در پسران بيش از دختران

و نوشتن رو رايتقلب در جلسات امتحان، نگاه كردن و همفي گرفتن تكل،ي درسفي تقلب در تكالةويشنيترجي كاغذ، ايكالس از . باشديمنترنتيو از

مجيدر ارتباط با علت تقلب، نتا مسرينظي عوامل درون دهد،ي پژوهش نشان بشيبيو عدم وقت كافيريپذتيولؤ عدم  سـختريـنظيروني از عوامل

زفيبودن تكل . ار گرفته استقردي مورد تأكاني از دانشجو به عنوان علت تقلب توسط دانشجواديو توقع

و موجب تقويت روحية اخالق علمي در نظام بسياري از انواع تقلب:گيري نتيجه و مديريت آموزشي قابل اجتناب بوده  با وضع قوانين، آموزش درست

و كاهش تقلب الكترونيكي از مواردي است كه بايد از وري اطالعات در نظام آموزشي، روشبا توجه به گسترش فنا. آموزش عالي خواهد شد هاي كشف

ق  و فريبكاري تحصيلي پديده. رار گيرد هم اكنون مورد توجه پژوهشگران و شـيوع آن در محـيطاتقلب هـاي تحـصيلي كـشورماني اسـت كـه رواج

و همچنين شناسايي متغير. انكارناپذير است  و فريبكاري تحصيلي اي هاي گستردههاي همبسته با آن الزم است پژوهش بنابراين براي درك علت تقلب

. در سطح كشور انجام گيرد

 تقلب تحصيلي، فريبكاري تحصيلي، اخالق علمي، عدم صداقت آموزشي:اه كليدواژه

____________________________________________________________________________________ 
 khamesan@yahoo.com: نشاني الكترونيكي:ولؤمسهنويسند∗
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در).1(انـددر طول دوران تحصيل خود گزارش نموده اگـر چـه

توان درصد مشخصي را تعيين كرد، مورد ميزان شيوع تقلب نمي 

انـد تقلـب پژوهشهاي متعدد در كـشورهاي مختلـف نـشان داده 

در  و و يك كشور نبـوده خاص يك دورة تحصيلي، يك دانشگاه

سي).1-5(شود تمامي دنيا ديده مي  در از سوي ديگر، نرخ تقلب

در حال سال گذشته به  و بـا پيـشرفت طور منظم  افـزايش بـوده

مي هاي جديد به فناوري تـوان آن را معـضلي حدي شايع شده كه

در مراكز آموزشي دانست همه ).6(گير

و تقـسيم بنـ هايديتقلبِ تحصيلي انـواع گونـاگوني داشـته

 قـرن رقـومي در دنيـاي. براي آن پيشنهاد شـده اسـت متعددي

ي و از چـاپ مقـاالتيعي وسـة دامنـيلي تقلبِ تحـص كم،بيست

طر افتيدر از از وسـا نترنت،ياقي شده  گونـاگونلي تـا اسـتفاده

مـبهيكيالكترون و كرامـر نگـريرت. شـوديمنظور تقلب را شامل

در آزمونبه،يلي انواع تقلبِ تحصميضمن تقس و تقلـبهـ تقلب ا

بـ)3ي ادبـيدزد(يدرسفيدر تكال راي هـر يـك اشـاره نمـود،

):7(اند هايي را ذكر كردهنمونه

 تقلب در آزمون

 هاي منزلدر آزمون باز يا آزموناستفاده از يادداشتهاي غيرمجاز

در آزمون كالس از يادداشت غيرمجاز  استفاده

از روي در منزل و حل آزمون  شـخص رونويسي پاسخ آزمون باز

 ديگر

رويي آزمون كالسرونويسي  ديگر شخصاز

ي  هاي آزمونا اجازه گرفتن براي رونويسي پاسخاجازه دادن

 تقلب در تكاليف درسي

از جاي ديگر گرفته شده ارائة مقاله )به سرقت رفته(اي كه

 رونويسي كردن تكليف منزل از تكليف شخص ديگر

 منزل كردن تكليف براي رونويسيساير افراد اجازه دادن به

 ديگرفردانجام تكليف توسط

 براي ساير افرادانجام تكليف

 با ساير اشخاصفردي تكليفانجام

و جردن به به رتينگر عنوان علل تقلب اشـارهدو دسته متغير

متغيرهـاي بـافتي يـاو) شخـصي(متغيرهـاي فـردي: انـد كرده

پي).8(اي زمينه رامون عواملدر مقايسه با پژوهشهاي انجام شده

و زمينه  ها بـر متغيرهـاي فـردي پژوهـش اي تقلب، بيـشتر بافتي

 1990 تـا1960براي نمونـه بـين سـالهاي).9(اند متمركز بوده 

بر نقش عوامل فردي اغلب تحقيقات پيرامون تقلب دانشجويان،

 عوامـل فـردي،).9(مرتبط با رفتار تقلـب متمركـز بـوده اسـت 

ة نسل يا به وسيلة موقعيتي كه فرد وسيلهايي هستند كه به ويژگي

و مليـت(شود در آن متولد مي  گردنـديمـ تعيـين) مانند مـذهب

بيفردايياصهيخصيرهايمتغ).10(  ارتبـاط را بـانيشتريـ كه

از) تقلب(يليصداقت تحص انجام عدم تيـ موفق: دارنـد، عبارتنـد

در فعاليتيليتحص هاي اجتماعي، رشتة تحـصيلي،، سن، درگيري

، رويكـرد رقـابتيAكاري، شخصيت نوع، معدل، اخالقيتجنس

و عزت نفس به ارتبـاط عوامـل).11و4،9(پيشرفت تحصيلي

بر تقلب نيز مورد توجه پژوهشگران بوده است  . موقعيتي يا بافتي

شـود كـه بـر فـرد عوامل بافتي به فشارهاي بيرونـي گفتـه مـي

و موجب ترغيب يا منع تقلب مي از مهمترين).10(گردند تحميل

اس توان به اين عوامل مي و معلمـان تادانتأثيرات گروه همسال،

كردو سياست ).11(هاي آموزشي اشاره

و اهميت تقلب تحصيلي، پژوهـشهاي به دليل شيوع فزاينده

و عواقب تقلب تحصيلي  در خارج كشور براي بررسي علل زيادي

بـ(انجام شده است  پا منبـ1121ازشيبه طور مثـال، در  گـاهيع

اوا4كيارياطالعات كل 2010 ساللي تا يابي تقلب، بازة واژدي با

ا ). شد در يلي تقلـب تحـص رامـونيپي علمـيها پژوهـش رانياما

پا. اندك بوده استاريبس سـيد(داخلـيي اطالعـاتيهـا گاهيدر

www.sid.ir و مــگ ايــرانwww.magiran.com ( در بخــش

پيرامـون تقلـب تحـصيلي)13و5،12(ها تنها سه مقالـه مقاله

از پايان  دو مقاله مستخرج اي نامة دكتـري حرفـه بازيابي شد، كه

از. باشـدمي)12و5(در رشتة پزشكي  اطالعـات بازيـابي شـده

از پـنج نيز ) www.irandoc.ac.ir(پايگاه اطالعاتي ايران داك 

دو پايان پايان در رشتة دكتري حرفه نامة بازيابي شده، 4(اي نامه

در رشـتة كارشناسـيو سه پايـان)14و ارشـد روانـشناسي نامـه

.انجام شده است)17و15،16(تربيتي 

دو پژوهش انجام شده به دادر ايران نشجويان بررسي نگرش

و آزمون قلب در تدوين پايانت به پـور نيـك. انـد هـا پرداختـه نامـه

در مراحـل تـدوين نگرش دانـشجويان نـسبت بـه  انـواع تقلـب
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نتايج ايـن پـژوهش نـشان).14(نامه را بررسي كرده است پايان

در تــدوين پايــان50دهــد حــدود مــي نامــة درصــد دانــشجويان

از سـوي. انـد ها شدهو تحريف داده5شان مرتكب جعل تحصيلي

از افراد گروه نمونه، نگرش منفي بـه  از نيمي انجـام ديگر، بيش

در مـورد. اندتقلب داشته  سيدحسيني داوراني نيز نظر دانشجويان

و فراواني نـسبي آن را بررسـي كـرده اسـت  ).4(تقلب امتحاني

از انـواع نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه نرخ شـيوع برخـي

 اسـتاد آگاه نكردنطور مثال،به. درصد است50به تقلب نزديك 

در تصحيح ورقه اشتباه شود از%)7/50(هنگامي كه ، نگاه كردن

در معـرض ديـد قـرار دادن برگـه و يـا هـا روي دست ديگـران

و اشـاره%)4/52( از طريق ايما و ارسال پاسخ سؤاالت و دريافت

در نگرش %).4/49( بربهدر اين پژوهش تفاوت معناداري تقلب

.دست نيامده است اساس جنسيت به

بر نگرش نسبت به سپهري و اقدام نيا تأثير عزت نفس تقلب

در دانش  و پـسر مقطـع راهنمـايي بررسـي به آن را آموزان دختر

منيايها افتهي. كرده است  آمـوزان دانـش دهـدي پژوهش نشان

بهيتريدختر نگرش منف  ب نسبت در اقدام ه تقلب تقلب دارند، اما

-از سوي ديگر، دانش. جنس وجود ندارددونيبيتفاوت معنادار

آموزان بـا عـزت نفـس آموزان با عزت نفس باال نسبت به دانش

و).15(تقلب داشـتند تري نسبت به پايين، نگرش منفي  مـرادي

در دانشجويان علوم پزشـكي جم علل گرايش به سعيدي تقلب را

در ايـن پـژوهش، عـدم).13(انـد دانشگاه همدان بررسي كـرده 

طلبي يادگيرنده، فشرده بودن زمـان انگيزه براي يادگيري، راحت 

و سخت  تـرين عنوان عمدهبهتادهاگيري بيش از حد اس امتحانات

از سـوي ديگـر، تفـاوت. تقلب ذكر شـده اسـت علل گرايش به 

از نظر انجام مـشاهده بـه دسـت نيامـده معناداري بين دو جنس

.است

و)15و17(و دريس نياسپهري تأثير تهديد به تنبيه خفيف

و اقدام به آن را در دانش شديد را بر نگرش به  آموزان پـسر تقلب

مينتايج اين پژوهش. اندو دختر بررسي كرده  دهد تهديـد ها نشان

از  و كاهش اقدام به تقلـب به تنبيه خفيف در ايجاد نگرش منفي

از ســوي ديگــر،.تتهديــد بــه تنبيــه شــديد مــؤثرتر بــوده اســ

و اجتمـاعي بـاالتر نگـرش دانش آموزان بـا وضـعيت اقتـصادي

در مقايـسه بـا دانـش منفي آمـوزان بـا وضـعيت تري بـه تقلـب،

و اجتماعي پايين .اندتر داشته اقتصادي

و پژوهــشبــا توجــه بــه هاي علمــي انــدك پيرامــون تقلــب

در داخل ايران، عدم انجام پژوهش پيرامـو  ن فريبكاري تحصيلي

و نگرش به در شيوع دو دانشگاه تقلب هاي دولتي، عدم توجه به

و  و تكاليف درسي به طور همزمان در امتحانات نوع اصلي تقلب

عدم پرداختن به انواع جديد تقلـب بـا توجـه بـه شـيوع فزاينـدة 

دو نوع رايـج  هر فناوري اطالعات، هدف پژوهش حاضر بررسي

در تكاليف درسي(تقلب  و در اين پژوهش. وده استب)در آزمون

و نگـرش تفاوت ضمن بررسي شيوع تقلب، در انجام هاي جنسيتي

. به تقلب نيز مورد بررسي قرار گرفته است

و معدل(اطالعات جمعيت شناختي:1جدول  درصدبهگروه نمونه به تفكيك دانشكده) جنسيت، نوع، سال ورود

 معدل سال تحصيل نوع جنسيت

ــا1414زير1234 شبانه روزانه پسر دختر تعداد  تــ

99/15

ــا 16  تــ

99/17

ــا 18  تـ

20 

5/495/508/722/278/51/304/547/97/115/511/318/5 103 ادبيات

10049517723214015233346210 علوم

1015/495/502/818/188/208/247/328/218/154/648/190 فني

9649514/846/153/78/443/336/144/106/407/413/7 كشاورزي

4003/497/508/782/218/138/343/343/178/178/503/283/3 كل
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 روش

و جامعـة تحقيـق كليـة دانـشجويان روش تحقيق توصيفي

) دانـشجو 7567(1388-89دانشگاه بيرجند در سـال تحـصيلي 

و197( دانشجو 400. بودند  برمبنـاي جـدول) پـسر 203 دختـر

و بـه صـورت تـصادفي خوشـه و مورگـان اي از چهـار كرجسي

و فنـي(دانشكده  و علوم انـساني، كـشاورزي -علوم پايه، ادبيات

اطالعـات كامـل.و سي رشتة تحصيلي انتخاب شدند) مهندسي

جمعيت شناختي گروه نمونه شامل جنسيت، نوع تحـصيل، سـال 

و معدل به جدتحصيل  ارائه شده1ول شمارة تفكيك دانشكده در

.است

ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بـوده كـه

ايـن پرسـشنامه).8و7(هاي رايج تهيه شـد برمبناي پرسشنامه 

در امتحانات  مانند رونويسي كـردن(داراي دو بخش شامل تقلب

و اجازه دادن به  ) ديگران براي رونويسي از برگة امتحاني ديگران

د مانند استفاده از منابع برخط غيرمعتبـر(ر تكاليف درسيو تقلب

و كت  در هـر بخـش چهـار. بود) شناسيباو تحريف بخش منابع

در مقياس ليكرت  از اصالً گزينه5سؤال تـا خيلـي)1نمـره(اي

صـورت سـؤاالتي بـه. مورد سنجش قـرار گرفـت)5نمره(زياد 

و تكـال  يف تحـصيلي بازپاسخ نيز براي روش تقلب در امتحانـات

انادتروايي پرسـشنامه از طريـق مـشورت بـا اسـ. پرسيده شدند 

و روانشناسي مورد بررسـي قـرار گرفـت گروههاي . علوم تربيتي

.دست آمدبه72/0اي آلفاي كرنباخ براي سؤاالت چند گزينه

و تعيين و روايي آن، و بررسي اعتبار از ساخت پرسشنامه بعد

بر اساس اطالعات آم  وزش دانشگاه، بـا مراجعـه بـه حجم نمونه

و ها بر مبناي رشته ها پرسشنامه دانشكده هاي تحصيلي، جنسيت

از. سال ورود در اختيار دانشجويان انتخاب شده قرار گرفـت  بعـد

و SPSSافزار ها به نرم ورود داده  ، براي پاسخ دادن بـه سـؤاالت

ــيه ــون فرض ــيفي آزم ــار توص ــصهاي آم از شاخ ــژوهش، ــاي پ ه

و نمامعيارانحراف ميانگين،( ،ي استنباطيهاآزمونو براي)، ميانه

tمستقل استفاده شده استههاي گرو .

هايافته
و دو بخش تقلب در جلسات امتحان در اطالعات پرسشنامه

در تكاليف درسي جمع  شدتقلب نتـايج توصـيفي پيرامـون. آوري

در جـدول ميزان انجام تقلب توسط دانشجو در جلسات امتحـان 

دو ارائه شده استشما . رة

وقـت تقلـب هيچ( گزينة اصال5ًميزان تقلب دانشجويان در

كم)امنكرده ، زيـاد) بار10تا5بين(، تاحدودي) بار5تا1بين(،

از ده بار( مـورد سـنجش قـرار) اكثر اوقـات(و خيلي زياد) بيش

در2بر اساس نتايج جدول شمارة. گرفت ، ميانگين ميزان تقلـب

دهـد اكثـر بـوده كـه نـشان مـي ) SD=18/1(24/2ويان دانشج

دوم( بـار5دانشجويان بين يك تا  در جلـسات امتحـان) گزينـة

. اندتقلب كرده

در سؤاالت با مقياس ليكرت از اصالً تا خيلـي(ساير متغيرها

 نـشان2نتـايج جـدول شـمارة. مورد سنجش قرار گرفتنـد) زياد

د فناوري بـر ميـزان انجـام دهد كه بيشتر دانشجويان معتقدن مي

، تقلـب)15/3ميـانگين(تقلب در جلسات امتحـان تـأثير داشـته

، تقلـب)30/3ميـانگين(امري رايج در جلـسات امتحـان اسـت

ــت ــي اس ــأثير دارد)83/3(غيراخالق ــب ت ــام تقل در انج ــته ، رش

به)28/3ميانگين( فناوري موجب تسهيل انجام تقلبو دسترسي

و انحراف:2جدول  و تكاليف درسيشاخصهاي معيارميانگين  تقلب در جلسات امتحان

 تكاليف درسي نگرش امتحان
ميزان
 تقلب 

تأثير فناوري بر
 تقلب در امتحان

عموميت داشتن
 تقلب در امتحان

غيراخالقي بودن
 تقلب

تأثير رشته در
 تقلب

ميزان استفاده از
ابزار الكترونيكي در 

 تقلب تكاليف

تأثير دسترسي به
لب فناوري در تسهيل تق

 در تكاليف
24/215/330/383/328/385/265/3 ميانگين

18/104/142/183/032/216/197/0 انحراف استاندارد
3=، با ميانگين متوسط1=و حداقل نمره5= حداكثر نمره*
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از سوي ديگر، ميزان نزديك به متوسط).65/3ميانگين(شود مي

استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انجام تكـاليف درسـي امـري

).85/2ميانگين(رايج بوده است 

و پـسر در نتايج مربوط به مقايسة نظرات دانـشجويان دختـر

ارتباط با ميزان تقلب توسط دانشجو، تأثير فناوري در وقوع تقلب 

د)امتحانات( ر ارتباط با غيراخالقي بودن تقلب، عموميت، نگرش

در وقـوع تقلـب در و تأثير رشته داشتن تقلب در بين دانشجويان

و نتايج مربوط به  و مقايسة نظرات دانـشجويان دختـر امتحانات

و تأثير فنـاوري پسر در ارتباط با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي

در تسهيل وقوع تقلب در تكاليف درس  از اطالعات ي بـا اسـتفاده

در جدول شـمارةtآزمون  نـشان داده شـده3 گروههاي مستقل

.است

در جدول شمارة سه نشان مـي در نتايج ارائه شده دهـد كـه

در جلــسات امتحــان  ،t=506/3(ميــزان تقلــب توســط دانــشجو

01/0<p(در و نظر دانـشجو در مـورد عموميـت داشـتن تقلـب

و بـين)t،05/0<p=35/2(جلسات امتحـان  دانـشجويان دختـر

از نظر آماري تفاوت معنادار است در. پسر ميانگينهاي ارائه شـده

در ميزان تقلب، پسران بـيش جدول شمارة سه نشان مي  دهد كه

از سوي ديگر، دختـران. انداز دختران گزارش انجام تقلب را داده 

از پسران معتقد بوده  در جلـسات بيش اند كه تقلـب امـري رايـج

ميبه.تامتحان اس  در اين جدول نشان -عالوه، نتايج ارائه شده

از ابزارهـاي الكترونيكـي بـدون ارجـاع بـين دهد كه در استفاده

و پـسر از نظـر آمـاري تفـاوت معنـادار اسـت  دانشجويان دختـر

)54/2=t،05/0<p.( دهـد در ايـن بررسي ميانگينها نـشان مـي

از دختـران معتقـد بـوده  از ابز شاخص پـسران بـيش ارهـاي انـد

بهالكترونيكي بدون  م ارجاع .شوديمنظور تقلب استفاده

در جلسات امتحان نتايج تحقيق پيرامون بيشترين نوع تقلب

-بنـدي نمـوده چهار شيوة رايج تقلب در جلسات امتحان را رتبه(

در انجام تكاليف درسـي)ايم خواسـته شـد(، بيشترين نوع تقلب

در انجام تكال  و) بنـدي يف درسـي را رتبـه چهار شيوة رايج تقلب

در انجام تكاليف درسي، در(علت تقلب چهار علت اصـليِ تقلـب

. ارائه شده است4در جدول شمارة) انجام تكاليف درسي

و پسر در حوزهtنتايج آزمون:3جدول و تكاليف درسي براي مقايسة نظرات دانشجويان دختر  هاي تقلب در جلسات امتحان

 tsig انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنسيت متغير
506/3001/0**44/225/1 203 پسر  ميزان تقلب
03/207/1 197 دختر
07/303/160/1110/0 203 پسر  تأثير فناوري در وقوع
23/303/1 196 دختر
28/339/1097/0923/0 202 پسر  غيراخالقي بودن
30/345/1 196 دختر
35/2019/0*73/383/0 203 پسر  عموميت داشتن
93/382/0 197 دختر
12/318/135/1178/0 203 پسر  تأثير رشته
43/307/3 197 دختر
54/2011/0*99/209/1 203 پسر استفاده از ابزارهاي الكترونيكي

70/221/1 197 دختر بدون ارجاع
62/396/0615/0539/0 203 پسر  تأثير فناوري در تسهيل
68/397/0 197 دختر

* p< 05/0 , ** p< 01/0
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در جـدول شـمارة چهـار نـشان مـي دهـد نتايج ارائـه شـده

ترتيـب نگـاه روي رايجترين شيوة تقلب در جلسات امتحـان بـه 

از روي كاغذ، نوشـتن روي كردن ورقة ساير دانشجويان،   نوشتن

ميياعضا و استفاده از تلفن همراه عـالوه بـر مـوارد. باشد بدن

از جـزوه  فوق روشهاي ديگري مانند پرسيدن از ديگران، استفاده

و نوشـتن روي نـويس يا كتاب، تعويض برگه، تعـويض چـرك 

دستمال كاغذي نيز براي تقلب توسـط دانـشجويان مـورد

در.گيرداستفاده قرار مي  در ارتباط با رايجتـرين شـيوة تقلـب

انجام تكاليف درسي، نتايج ارائـه شـده در جـدول شـمارة چهـار

از هـم نشان مي  كالسـي، گـرفتن مقالـه از دهد گـرفتن تكليـف

و خريد مقاله اينترنت، محول كردن كار به  ) ترتيـببه(ساير افراد

 فـوق،در ضـمن عـالوه بـر مـوارد. باشـديمـهاوهيشنيترجيرا

از كتـب حـل تمـري تكرارفياستفاده از تكال زيـننيو نوشـتن

سا به . توسط دانشجويان معرفي شدند تقلبيروشهاريعنوان

در انجام تكاليف درسـي نيـز در ارتباط با مهمترين علت تقلب

م نتايج ارائه شده در جدول شمارة چهار  ترتيـب،، بـه دهدينشان

و پذيري، عدم وقت كافي وليتؤعدم مس  ، سـخت بـودن تكليـف

از دانشجو مهمترين علل بوده در ضمن عـالوه بـر. اند توقع زياد

جو، ضـعف ريـزي دانـش موارد فوق، تنبلي دانشجو، عـدم برنامـه 

در تدريس، سخت  اهميت بودن تكليف،، بي تادانگيري اس استادان

و عموميت داشتن اين اشكال تقلـب  ارتباط معدل با آينده شغلي

و معمول( .اندعنوان علل تقلب ذكر شدهبه) بودنعادي

 بحث
و بيشترين مطالعات تقلـب در نظـام آموزشـي كـشور اولين

ها نشان داد كـه تقلـب اين پژوهش).9(آمريكا انجام گرفته است 

و در حــال افــزايش اســت پديــده و. اي شــايع همچنــين تقلــب

در بـسياري از كـشورهاي ديگـر از جملـه؛  فريبكاري تحـصيلي

و ساير كشورها مطالعـه شـده اسـت بريتاني ا، كانادا، ژاپن، نيوزلند

از پژوهـشها بـر تفاوتهـاي جمعيـت شـناختي.)3(  تمركز بعضي

ماننــد(، عوامــل روانــشناختي)ماننــد جنــسيت، موفقيــت، ســن(

به نگرش استدالل اخالقي،  از) تقلبنسبت و تمركز بعضي ديگر

بر عوامل محيطـي يـا بـافتي و ماننـد انـ(پژوهشها دازه كـالس

در ايـران).18(بـوده اسـت) سهولت تقلب  امـا بـا وجـود ايـن،

در زمين  و فريبكـاري تحـصيلي انجـامةپژوهشهاي اندكي  تقلب

.شده است

هـاي سيدحـسيني داورانـي نتايج اين پژوهش برخالف يافته

مي)4( از حـد نشان در امتحانات كمتر دهد ميانگين انجام تقلب

بههر چند. باشدمتوسط مي  دست آمده فراوانـي با توجه به نتايج

انجام تقلب، حالت بحراني ندارد، اما با توجه به غيراخالقي بودن 

و ميانة انواع:4جدول   هاي تقلب در انجام تكاليف درسي تقلب در جلسات امتحان، انواع روشفراواني رتبه، نما

و علت تقلب در تكاليف درسي

 فراواني در رتبه
1234

ميانة نما
ها رتبه

2/412/412/164/112 نوشتن روي كاغذ
9/111/224/496/1633 نوشتن روي اعضاء بدن

55/73/168/7044 استفاده از تلفن همراه

انواع تقلب در
 متحانا

7/582/249/102/611نگاه كردن
4/369/215/232/1812 گرفتن مقاله از اينترنت

3/63/13334743 خريد مقاله
5/644/224/88/411 گرفتن تكليف از همكالسيها

انواع تقلب در
 تكاليف

7/10353/292523محول كردن كار به ساير افراد
501/117/122/2611 عدم مسؤوليت پذيري

1/272/303/285/1422 عدم وقت كافي
3/241/40265/922 سخت بودن تكليف

 علت تقلب

د 6/202/142/254043انشجوتوقع زياد از
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دهنـدةدر انجام تقلب كـه نـشان24/2اين عمل، وجود ميانگين

از   بار در طي دورة دانشجويي اسـت نيازمنـد5انجام تقلب بيش

 انجـاماز سوي ديگر، هر چنـد اكثريـت دانـشجويان. توجه است

اند، اما عمل تقلب توسط خود را كمتر از حد متوسط گزارش كرده

از حد متوسط  بـوده)30/3(باور عمومي آنها به رواج تقلب باالتر

اين باور از يك سو نشان دهندة جو عمومي در محيطهاي. است

از طرف ديگر، خود  و ازيكيعنوان به توانديمدانشجويي است،

.قلب محسوب گرددتة كنندقيعوامل تشو

و همكـاران هـاي نـي اما نتايج اين پژوهش همانند يافته يـا

دو)19( از نظـر ميـزان، نشان داد تفاوت معنـاداري بـين  جـنس

و نظر آن در. ها پيرامون عموميت داشـتن تقلـب وجـود دارد تقلب

از انجام تقلب، ميانگين گروه دختران به طـور معنـادار پـايين تـر

از پــسران اعتقــاد الوهبعــ. گـروه پــسران اســت  ، دختــران بــيش

تق به ايـن. هـاي دانـشجويي دارنـد لب در محيط عموميت داشتن

مـسائل نتايج با توجه به حـساسيت بيـشتر دختـران نـسبت بـه 

و محيط بيروني  شان قابـل توجيـه اسـت، امـا بـا بيـشتر اخالقي

در ايـن متغيرهـا ژوهشپ دو جـنس هاي گذشته كه تفـاوتي بـين

دليـل عـدم بـه).16،13،4(در تعارض اسـت اند،گزارش نكرده 

و پژوهـش خواني نتايج هم در انجـام ها، بررسـي نقـش جنـسيت

در نگرش به   مـد نظـر نـدهيآيهـا پـژوهش تقلب بايد كماكـان

گ .رديپژوهشگران قرار

گسترش فزايندة فناوري اطالعات تـأثير زيـادي بـر پديـدة

در اين پژوهش نيـز).20و22،21(تقلب تحصيلي داشته است 

در مورد تأثير فنـاروي اطالعـات  و پسر نگرش دانشجويان دختر

از حـد متوسـط  در تكاليف درسـي بـيش و در امتحانات بر تقلب

به. بوده است در با توجه ي زمينـة فنـاور سرعت فزايندة تغييرات

در دانـشگاه و توسـعة آن هاي كـشور، لـزوم آمــوزش اطالعـات

در ارتباط با استفادة غيرمجـاز از متـون الكترونيكـي،  دانشجويان

و هاي كـشف تقلب براي روشـ تادانآموزش اس  هـاي الكترونيكـي

از متـون الكترونيكـي،  ساخت ابزارهـاي رديـابي سـوء اسـتفاده

از اهميـت زيـادي خصوصاً متون الكترونيكي بـه زبـا  ن فارسـي،

در مـورد آن در سطح كالن آمـوزش عـالي و بايد برخوردار بوده

در ضمن، توسعة پايگاههاي اطالعـات علمـي. ريزي شود برنامه

و پايان به نامه مقاالت شكلي كه كليـة مراكـز آمـوزش عـالي ها،

در برگيرد براي مقابله با عدم صداقت تحـصيلي بـسيار  كشور را

. استحائز اهميت

عنوان يك عمل غيراخالقي باالتر تقلب به به نگرش نسبت

از ايـن نظـر  دو جـنس و تفـاوتي بـين از حد متوسط بوده است

هر چند اكثر دانشجويان تقلب را عملي غيراخالقي. مشاهده نشد

اند، اما هنوز درصدي از دانشجويان هستند كه عمل تقلب دانسته

ح داقل ميزان غيراخالقي بودن تحصيلي را غيراخالقي ندانسته يا

مي. اندآن را شديد ارزيابي نكرده  دهد كـه بـراي اين نتايج نشان

در ارتباط  در اين زمينه، آموزش دانشجويان رسيدن به حد آرماني

ب ..سيار داردبا صداقت تحصيلي اهميت

در جلـساتدر ارتباط با رايجترين شـيوه هـاي انجـام تقلـب

و نوشـتن  در رتبـه امتحان، نگاه كردن و روي كاغـذ هـاي بـاال

در رتبـه  از تلفن همـراه و استفاده هـاي نوشتن روي اعضاء بدن

و رسـد بـا چيـدمان نظـر مـيبه. بعدي قرار گرفته است  درسـت

در سالن  از تا حد زيادي مي معيارينهاي برگزاري امتحانات تـوان

كرد) نگاه كردن(رايجترين نوع تقلب  ساير انواع تقلب. جلوگيري

يز با مديريت درست جلـسات امتحـان تـا حـدود زيـادي قابـلن

. پيشگيري است

هر چنـددر ارتباط با رايج در تكاليف درسي ترين شيوة تقلب

در رتبـة اول قـرار  شيوة سنتيِ گرفتن تكليف از همكالس هنـوز

از  در تقلب تحصيلي در اين نـوع دارد، اما تأثير فناوري اطالعات

ــت  ــارز اس ــامالً ب ــب ك ازد. تقل ــي ــف درس ــرفتن تكلي ــار گ ر كن

در رتبة اول از اينترنت نيز هر چنـد بـا(همكالسي، گرفتن مقاله

و محول كردن كار بـه. قرار گرفته است) فراواني كمتر ديگـران

از ديگر شيوه  در تكـاليف درسـي خريد مقاله در تقلـب هاي رايج

و چهارم است، كه در رتبه  دار تفاوت معنا. اندگرفتهقرار هاي سوم

از ابزارهـاي  در ارتبـاط بـا اسـتفاده و پـسران بين نظر دختـران

و  الكترونيكي بدون ارجـاع بـا تـسلط بيـشتر پـسران بـه رايانـه

.مهارتهاي مرتبط با فناوريهاي اطالعات قابل پذيرش است

دهـددر ارتباط با علت تقلب نيز نتايج اين پژوهش نشان مي

از عوامل بيرونـي توسـط   دانـشجويان مـورد عوامل دروني بيش

درون. تأكيد قرار گرفته است مسيدو عامل و وليتؤ عدم پـذيري

در رتبه  و عوامل بيرونـي ماننـد عدم وقت كافي و دوم، هاي اول

در رتبـه  و توقع زياد از دانشجو هـاي بعـدي سخت بودن تكليف
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ساير علل تقلب كه توسط دانشجويان ذكـر شـده. گيرندقرار مي

ب  طوربه. يشتر آنها به عوامل درون فردي استنشان دهندة تأكيد

و عدم برنامه برون مثال تنبلي در برابر عوامل  فردي، ماننديريزي

هر چند از نظـر علـل. سختگيري استاد ذكر شده است اين نتايج

و سعيدي  متفاوت اسـت،) 1380(جم ذكر شده با پژوهش مرادي

بر عوامل فردي به نتايج مشابه  از نظر تأكيد ي رسـيده اسـت اما

و سعيدي).13( بر عوامل فردي در تحقيق مرادي عـدم(جم نيز

و راحـت  بـر عوامـل بـرون فـردي) طلبـي انگيزه براي يادگيري

از حـد اسـتاد( و سختگيري بـيش ) فشرده بودن زمان امتحانات

.برتري داشته است

 گيري نتيجه

ــي ــود گزارش ــاي خ از ابزاره ــتفاده و(اس ــصاحبه ــد م مانن

دليل احتمـال خـودبه(آوري اطالعات منظور جمعبه) پرسشنامه

پ)هامميزي آزمودني  در از محدوديتهاي مهم ژوهشهايي است كـه

و فريبكـاري تحـصيلي انجـام موضوعهاي مهمـي ماننـد  تقلـب

آوري بنابراين الزم است كـه پژوهـشگران بـراي جمـع. گيرد مي

ــصيلي  ــاري تح و فريبك ــب ــه تقل در زمين ــات ــزااطالع و از اب ر

. ها شودهايي استفاده كنند كه باعث افزايش اعتبار يافتهروش

ازدر مجموع نتايج اين پژوهش نشان مي دهـد تقلـب يكـي

در دانشگاهها است كه نياز دارد هم توسط پديده هاي غيراخالقي

و اس  و هم توسط مديران از گذشته مورد تادانپژوهشگران ، بيش

از انواع. توجه قرار گيرد  تقلب با وضع قـوانين، آمـوزش بسياري

و مديريت آموزشي قابل اجتنـاب اسـت ايـن امـر نهايتـاً. درست

در نظـام آمـوزش عـالي  خواهد توانست روحية اخالق علمـي را

به. ترويج نمايد  ها پيرامون تقلبِ تحـصيلي مبود پژوهشكبا توجه

مي به از گذشـته مـورد توجـه نظر رسد اين موضوع بايـد بـيش

و علو متخصصان اخال  اسـتخراج.م رفتـاري قـرار گيـردق علمي

هاي عمدة تقلب خواهد توانست راهكارهاي پيشگيرانه براي روش

با توجه به گسترش. نظام آموزشي پيشنهاد دهد اين معضل را به 

و كـاهش وري اطالعات در نظام آموزشـي، روشـ فنا هاي كـشف

از هم اك  از جمله مواردي است كه بايد نون تقلب الكترونيكي نيز

مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد تا در آينده نظام آموزشي بتواند 

.با تهديدات آن مقابله نمايد

 نامه واژه
1. Cheating تقلب 
2. Academic Dishonesty عدم صداقت تحصيلي 
3. Plagiarism دزدي ادبي 
4. ERIC (Education 
Resources Information 
Center) 
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