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مقدمه و بیان مسأله

هشدار نمیدهیم و پیامودهای منفوی آن را آشو ار نمویكنویم،

از سووايیان دور ،تقلووب يووا فريووبكوواری پديوودهای فراگیوور در

چگونه بايد انتظار داشته باشیم كوه آنهوا بوه سومت تقلوب رو

نظامهای آموزشی بوده است كه برای آن هزينههای زيوادی را

نیاورند (شرفی و علیبیگی.)183 :1993 ،

متحمل شدهاند .اين پديده ،ي ی از عوامول مهوم تهديدكننوده

محققان تحقیق حاضر پس از سوال هوا حضوور و كسوب
فعايیت پروژهای و علمی را

يووادگیری فراگیووران اسووت و غايبواً بیشووترمیان دانشووجويان بووه

تجربه در محیط آموزش عايی ي

اندازهای فراگیر است كه بیشتر آنها نوعی بیصداقتی تحصیلی

دراين ارتباط انجام داده اند كه ايون عوامول در شو لگیوری آن

Murduck,

نقش داشتهاند :برخورد بوا موقعیوتهوای مختلوف امتحوان در

 2008: 477به نقل از خامسوان و امیوری .)18 :1993 ،اگرچوه دربواره

دروس متفاوت يا مشاهدات خود در برخوورد بوا دانشوجويان

میزان شویوع تقلوب درصود مشخصوی تعیوین نموی شوود ،در

متقلب و متخلف ،واكنش های خاص مسوئوالن و دانشوجويان

كشورهای مختلف پژوهشهای متعدد نشان دادهانود كوه ايون

در برابر اين پديده خاص و نیز اهمیت تخصصی اين موضووع

كشوور

آسویب آموزشوی .ايون مقايوه ازنظور سوازمانی و

را در طول دوران تحصیل خود گزارش كوردهانود (

امر ،خاص ي

دوره تحصویلی ،يو

دانشوگاه و يو

به ش ل ي

نیست و در تمامی دنیا ديده میشود .همچنین ،میزان تقلب در

دانشگاهی نیز به طور خاصی اهمیت و ضورورت دارد .طبیعوی

سی سال گذشوته ،بوه طوور مونظم درحوال افوزايش بووده و بوا

است كه سازمان دانشگاه ،مثل هر سازمان ديگری اهداف كمی

پیشرفت فناوری های جديد به حدی شايع شده است كه آن را

و كیفی خاصی دارد كه در ادامه آن اهوداف جزئوی و رفتواری

Murdock, 2006:

تعريف مویشووند و هرگونوه توالش بورای ناديودهگورفتن يوا

 .)293دراين خصوص ،مطايعوات متعوددی نشوان مویدهود از

حركتكردن برخالف آنهوا يو

پديوده موذموم و منحورف از

ديوودگاه دانشووجويان ،تقلووب امووری عووادی و رايووج محسوووب

مسیر و مأموريتهای سازمان دانشگاه اسوت .توجوه جودی و

(McCabe,

ضرورت ان ارنشدنی اسوت؛ زيورا از ايون

معضلی همهگیر در مراكز آموزشی میدانند (

مویشوود كوه روزبوهروز در حوال افوزايش اسوت

علمی به تقلب ي

 .)Trevino & Butterfield, 2001: 219- 232اين موضوع بر نظوم

طريق ،حوداقل راه ارهوايی بوه دسوت موی آوريوم كوه آن را

و انضباط دانشگاه اثر منفی موی گوذارد و در كواهش اعتبوار و

كم وبیش كنترل كنند .اين پديوده سوالهاسوت بوه شو لهوای

ارزش مدارك اعطايی آن مؤسسوه دانشوگاهی و علموی نقوش

متفاوت و در موقعیتهای مختلوف در فضوای دانشوگاه هوا و

دارد .گذشته از آن ،اين مسئله بر اف وار فراگیوران توأثیر بودی

مؤسسووات آموووزش عووايی شووهر رشووت ديووده موویشووود و

دارد ،چنان كه اعتبوار آنوان را كواهش مویدهود و بور رشود و

صاحب نظران و دست اندركاران ،به صورتهای متفاوت به آن

;Run-Xian & Xiao-Pin, 2007: 12

توجه كرده اند (صوادقی و هم واران .)13 :1993 ،باتوجوهبوه نتوايج

 )Stern & Havlicek, 1986: 129يافتههوای يویم ،سوی و برنوارد

تحقیقووات پیشووین در ايوون زمینووه و در میووان دانشووگاههووا و

نشان مویدهنود افورادی كوه در دوران تحصویل خوود تقلوب

مؤسسات آموزش عايی شهر ،مواردی شناسوايی شوده انود كوه

میكنند ،همین كار را درباره شغل حرفهای و زنودگی روزموره

ظاهرا در دانشگاههای مركز استان گیالن بیشتر شیوع داشتهانود

خود نیز انجام میدهند .همچنین ،تقلب ازنظور روانوی آثواری

و انگیزه بررسی اين مسوئله اجتمواعی را قووت بخشویدهانود.

مانند بروز احساس ترس و حقارت و پنهان كواری را در افوراد

ازجمله اين مسائل ،اين موارد ذكر می شوند :تفاوت قائل شدن

در پووی دارد (خسووروی و بیگووديی )18 :1941 ،بوووهطوووریكوووه

بین دانشجويان بومی و غیربومی ،اهمیت فراوان نمره و معودل

روان شناسان آن را بیماری روحی شخصیتی میدانند و مطوابق

به صورت مالك قضاوت دربواره دانشوجويان ،راحوت طلبوی و

باور آنها وقتی كه درباره نادرسوتی رفتوار تقلوب بوه فراگیوران

پذيری

سالمت آنها اثر میگذارد (

زحمت ن شیدن برای مطايعه دروس دانشگاهی ،ريس
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و هیجان طلبی در فضای امتحان و بی توجهی بوه بوی عالقگوی

علی خواه و هم اران ( )1999در پژوهش خود «تقلب در

دانشجويان و نوع واكنششان در برابر تقلوب از جانوب عوامول

امتحان؛ نگاهی از درون بوه بررسوی تقلوب در امتحوان» بورای

برگزاركننده امتحانات .همچنین ،بايد به خاطر داشته باشیم كوه

ريشهيابی داليل تقلوب ،از نظريوه ت نیو هوای خنثوی سوازی

با گسترش اقدام به تقلب در میان دانشوجويان ،فضوای امنیوت

ساي ز و مواتزا اسوتفاده كورده اسوت .طبوق نتوايج بررسوی او

اجتماعی در میان اليههای اجتماعی تحصیل كرده به شودت بوه

مسئله سنجشی

امتحانات در سیستم آموزشی كشورمان از ي

خطر میافتد و اين موضوع ،خود متأثر از پديدههای اجتمواعی

به ي

مهمی ماننود اعتمواد اجتمواعی ،مشواركت اجتمواعی و سوب

افزايش میزان تقلب ،عاملی مهم شده است.

زندگی افراد است؛ براين اسواس ،ايون مسوئله خطور فرسوايش
سرمايه اجتماعی را افزايش خواهد داد.

مسئله ارزشی تبوديل شوده و ايون تبوديل نابجوا بورای
شرفی و علیبیگی ( )1993مقايهای با نوام «تحلیول رفتوار

تقلب در بوین دانشوجويان :كواربرد مقیواسبنودی چندبعودی»

هدف از اين پژوهش پی بوردن بوه عوامول و انگیوزههوای

نوشته اند و رفتار تقلوب را در بوین دانشوجويان بوا اسوتفاده از

مرتبط با انجام تقلب در بین دانشجويان است .درواقع ،سوئوال

كاربرد مقیاس چندبعدی تحلیل كرده اند .نتايج نشان موی دهود

اصلی ما عبارت است از :عوامل مرتبط با انجام تقلب در میوان

دانشجويان رفتارهای تقلب را در دو بعد نشوان مویدهنود كوه

دانشجويان مؤسسات عايی شهر رشت كداماند؟ در پوی پاسوخ

بعد اول با عنوان «نوع رفتارهای تقلب» و بعود دوم بوا عنووان

به اين سئوال اصولی و باتوجوه بوه موواد اصولی پرسوش ناموه،

«جديت رفتار تقلب» تفسیر شده است .مطابق يافتههوای آنوان

مواردی چون تفاوت در جنسیت در ارت اب به تقلب ،بررسی

بروز بعضی از رفتارهای تقلب ،از رقابوت توأثیر مویگیورد .از

پديووده اضووطراب ،بررسووی رشووته تحصوویلی ،نوووع مؤسسووات

ديدگاه دانشجويان ،بیشتر رفتارهای تقلب در دانشوگاه رواج و

از اين موارد باتوجه به

عمومیت دارند و همچنین ،اين رفتارهوا بوه صوورت تخلفوات

مودل آمواری مجوزا

جدی محسوب میشوند .دستاوردهای اين مطايعه به مسئوالن

آموزش عايی ،سن و ...بررسی و هري
ماهیت سؤاالت پرسش نامه ،براساس ي
سنجیده شدهاند.

آموزش عايی كم

می كند كه از ديودگاه دانشوجويان دربواره

رفتارهای تقلبآمیز آگاهی

پیدا كنند.

خامسان و امیوری ( )1993پژوهشوی بوا عنووان «بررسوی

پیشینه تحقیق
رستمی و هم واران ( )1999در مقايوهای بوا عنووان «بررسوی

تقلووب تحصوویلی در میووان دانشووجويان دختوور و پسوور» انجووام

شیوههای متداول تقلب در آزمونها در بین دانشجويان و ارائه

داده اند .آنها با استفاده از روش پژوهش توصیفی  -مقايسوهای

راه ارهای مديريت و كنترل آن (مطايعه مووردی دانشوجويان

میزان و شیوع انواع تقلوب در بوین دانشوجويان دختور و پسور

پرديس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی كرمانشاه») بوا

دانشگاه بیرجند را ارزيابی كرده اند كه طبق نتايج به دست آمده،

استفاده از روش پیمايشی شیوههای متداول تقلب در آزمونها

میزان تقلب در پسران بویش از دختوران و بواور بوه عمومیوت

و ارائة راه ارهوای موديريت و كنتورل آنهوا را بررسوی كورده

تقلب در دختران به طور معناداری بیش از پسران بووده اسوت.

است .نتايج اين مطايعه ،در سطوح مختلف دربواره چگوونگی

همچنین ،دانشجويان درباره علوت تقلوب ،بور عوامول درونوی

سیاستگوذاری و برناموهريوزی سرفصول دروس و برگوزاری

مانند مسئويیت نا پذيری و نداشتن وقت كوافی بویش از عوامول

جلسات آزمون ،برای مسئوالن نظام آموزش عوايی كشواورزی

بیرونی نظیر سخت بودن ت لیف و توقع زياد از دانشجو تأكیود

دستاوردهايی

دارد.

كردهاند.
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نخعی و نی پوور ( )1948در پژوهشوی بوه نوام «بررسوی

مبانی نظري

ديدگاه های دانشجويان پزش ی درباره فريبكاری پژوهشی در

تقلب علمی هم ازنظر فراوانی مصاديق و هم ازنظر اشتمال بور

توودوين پايوواننامووه و فراوانووی نسووبی آن بوورای شوویوع تقلووب

ابعاد مختلف روانشناختی ،جامعهشناختی و حقووقی مفهوومی

پژوهشی در بین دانشجويان سال آخر پزش ی» تمام  138نفور

گسترده و عام است .آثار فرسايشی و منفی پديده تقلب علمی

دانشجويان سال آخور پزشو ی را بوه صوورت نمونوه بررسوی

به اين ديیل اهمیت دارد كوه مراكوز علموی و صواحبان قلوم و

كردهاند؛ بهاينترتیب ،میزان پاسخدهی  133درصد بوده اسوت.

انديشه و نیز قشر دانشآموخته ،گروه مرجع و نماد فضویلت و

همچنین18 ،درصد پاسخگويان ايون تحقیوق زن و بقیوه مورد

اخالق و كانون هنجارسازی تلقی میشوند .بهديیل اين شأن و

بوده اند .در اين میان ،جعول دادههوا و دسوتكواری نتوايج بوه

جايگاه ،اين تقلب وقتوی كوه بوه قشور دانوش آموختوه جامعوه

ترتیووب  91و  83درصوود بوووده اسووت و دانشووجويان م ودنظر،

منتسووب شووود ،بووه فروپاشووی بنیووانهووای اخالقووی جامعووه در

سرقت ادبی را بین  31تا  13درصد تخمین زده اند .گذشوته از

زمینههای وسیعتر منجر خواهد شد ).(Zaker Salehi, 2010: 38

آن ،درحايیكه 11درصد از دانشجويان رعايوت ن وردن اصوول

علت اهمیت مضاعف تقلب علمی اين است كه فرد متقلب در

اخالقی را دررابطهبا بیماران مردود میدانسته اند ،ي ی از موارد

ي

محیط ،احتمال دارد در محیط ديگر هم تقلب كند .سویريز

فريبكاری پژوهشی تأيیدشوده از جانوب حودود  14درصود

و هم اران ) (Sierles et al., 1980: 198در تحقیوق خوود نشوان

آنان ،كپیگرفتن برخی مطايب پايانناموه از سواير منوابع بووده

داد ه اند كه انجام اين تقلب در دورههوای دبیرسوتان ،دانشو ده

است.

پزش ی و اَنترنی با هم رابطه دارند .بررسی وضعیت اين رفتار
1

الورا تووودارو ( )2014در مقايووه خووود «تقلووب علمووی در

متقلبانه علمی میان دانشجويان نشان میدهد میزان اين كوار در

دانشجويان :روابط میان شخصی ارزشها ،عزت نفس و تسلط»

اقصووی نقوواط جهووان ،در تمووام مقوواطع تحصوویلی و در تمووام

با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی عوامل مؤثر بر تقلب در

دانشجويان و تمام دانشگاهها درحالافزايش است؛ بهطوریكوه

میان دانشجويان و روابط بین دختور و پسور را ارزيوابی كورده

در تحقیقات مختلف میزان آن را  41تا  91يا توا  133درصود

است .نتايج نشان می دهد بین جنسیت و تقلب تفواوت معنوا-

نشوان دادهانود

داری وجود ندارد و همچنین ،دانشجويانی كوه تسولط زيواد و

تحقیق آنها در سال  1969میالدی میزان تقلب در آزمون از 99

عزت نفس بیشتری دارند ،كمتر به تقلب روی میآورند.

درصد به  13درصد در سوال  1979مویالدی و  11درصود در

استان ويزكو )2012( 3در مقايهای با نام «عوامل اثرگذار بر

)et al., 2011: 210

 .(Gesindeهمچنوین ،طبوق

سال  1949میالدی رسیده است ).(Al-Qaisy, 2008: 48

رفتار افراد در هنگام تقلب» رابطه بین گرايشهای عواطفی در

تقلب تحصیلی انواع گوناگونی دارد و تقسویمبنودی هوای

شرايط شرمآور و رفتار افراد در هنگام تقلب را سنجیده است.

متعددی برای آن پیشنهاد شده است .در دنیوای پیشورفته قورن

او در ابتدا رابطه بین رفتار و شرم را باتوجه بوه عوواملی چوون

بیست و ي م ،تقلب تحصیلی دامنه وسیعی را شامل می شوود:

اسوتعداد و احسواس گنواه بررسوی و سوپس ايون احسواس را

از چاپ مقاالت دريافت شده ازطريوق اينترنوت توا اسوتفاده از

به صورت عاملی برای انجام تقلب تجزيه وتحلیل كورده اسوت.

وسايل گوناگون اي ترونی وی بورای تقلوب .رتینگور و كرامور،

نتايج تحقیق نشان می دهد بین رفتار تقلب و انتقال همبسوتگی

ضمن تقسیم انواع تقلب تحصیلی ،بوه تقلوب در آزموون هوا و

منفی وجود دارد.

تقلب در ت ايیف درسی اشاره و برای هريو
ذكر كردهاند (.)Rettinger, 2009: 293
Laura Teodora
Stanculescu
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تقلب در آزمون

به اين مسوئله وجوود نودارد و دانشوجويان بوه راحتوی دربواره

اين نوع تقلب شامل اين موارد است:

تجربیات خود از تقلب صوحبت مویكننود؛ زيورا درحقیقوت،

اسووتفاده از يادداشووتهووای غیرمجوواز در آزمووون بوواز يووا

تصور زشت و منفی بودن تقلب برای آنان از بوین رفتوه اسوت
(علیخواه و هم اران .)119 :1999 ،در ي

آزمونهای منزل؛

تحقیق زمینهيابی اخیور

بر روی بیش از  9333دانوش آمووز كوالس چهوارم توا هفوتم،

استفاده از يادداشت غیرمجاز در آزمون كالس؛
رونويسی پاسخ آزمون باز و حل آزمون در منوزل از روی

مشخص شده است ي

پنجم اين دانش آموزان ،تقلب كردن را

در امتحانات تأيید میكنند (.)Nora & Zhang, 2010: 573

شخص ديگر و
اجازه دادن يا اجوازه گورفتن بورای رونويسوی پاسوخ هوای

شیوه تدریس و تقلب

آزمون (خامسان و امیری.)18 :1993 ،

در سالهای اخیر توجه به كیفیوت آمووزش بوه طوور ويوژه ای

نگرش به تقلب
از سايیان دور ،نظامهای آموزشوی بوا تقلوب يوا فريوب كواری
روبهرو بوده اند و برای آن هزينههای زيادی را متحمل شدهاند.
باوجود آن ه تقلب اقودامی خودخواهانوه و غیراخالقوی بورای
افزايش جايگواه و موقعیوتهوای فوردی در خوارج از قووانین
محسوب میشود ،ايون امور در زنودگی بسویاری از نهادهوای
آموزشی امروزی واقعیتی ان

ارناپذير است (بهراموی و هم واران،

 .)133 :1998تقلب به صورت جعل دانش ،يا باهوش نشوان دادن
خود از روی نیرنگ تعريف میشود (

Anderman & Murdock,

 .)2011:245طبق نظر ي وی از صواحب نظوران تقلوب ي وی از
ش لهای بدرفتاری محسوب می شود كه ي ی از بوزر تورين
نگرانیهای مؤسسوههوای آموزشوی شوده اسوت (

Wikinson,

 .)2009:98درواقع ،اگر دانشجو يا دانشآموزان ي

بار ازطريق

تقلب نمرة خوبی كسب كنند ،ديگر با ف ور خودشوان امتحوان
نمی دهند و در مقابل وسوسة نوشوتن از روی دسوت ديگوران
پايووداری نموویكننوود .بیشووتر دانشووجويان در طووول سووالهووای
تحصیل ،دست كم ي ی دو بار تقلب میكنند و در بیشوتر ايون
موارد بدون آن كه مطلب درسوی را فهمیوده باشوند ،بوا نمورة
غیرواقعووی بووه كووالس بوواال راه موویيابنوود

(2015:793

.)Sarita,

محققان در پژوهشی با عنوان «نگاه درونی بوه تقلوب در میوان
دانشجويان دانشگاه گیالن» نیز به اين نتیجه دست يافته اند كوه
در بررسی رفتار تقلب در بین دانشجويان ،تفسیر منفی نسوبت

اهمیت يافته و برايناساس ،توالش هوای چشومگیری درزمینوه
بهبود روشهای ياددهی  -يوادگیری دانشوجويان انجوام شوده
است .جوامع پیشرفته بشری با عنايت به توسعه آموزش خود،
پله های ترقی و توسعه همه جانبه آموزش نوين را پیمووده انود.
بخش عمدهای از دانش ،مهارت و توانمندی های انسوان هوا در
طی فرآينود پیچیودهای بوه نوام يوادگیری حاصول مویشوود و
يادگیری صرفاً محصول هوش و توانمندی های فردی نیست و
به عوامل ديگری چون ويژگیهای شخصویتی ،عالئوق فوردی،
نوع ت ايیف ،تفاوت روش ها و سب های ياددهی و يوادگیری
نیز بستگی دارد .هر فورد متناسوب بوا سوب

يوادگیری خوود،

مطايب را دريافت و درك می كند .شناسوايی عوامول موؤثر در
يادگیری فراگیران ،ي ی از مقويههای مهوم و بررسوی شوده بوه
دست محققان است و سب های يادگیری كه عادات پوردازش
اطالعات دريافتی افراد هستند ،ي ی از عوامل مؤثر در اين امر
است .به ديیل آن ه تدريس برای تسهیل يادگیری انجام میشود
و هري

از هدفهای آموزشی معرف نوع خاصی از انوواع آن

است ،ضرورت دارد كه معلمان در تمام مراحل تدريس خوود،
به يافتههای روان شناسوی يوادگیری مراجعوه كننود و براسواس
قوانین و نظريههای يادگیری برای بهبود فعايیتهای تودريس،
تصمیم های متناسب و منطقی بگیرند .نظريهها ضومن هودايت
روش های تدريس ،معلمان را با سوودمندی و كواربردی بوودن
روش استفاده شده آشنا میكنند .به همین ديیول ،يوزوم تجديود

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،19شماره چهارم ،زمستان 1991
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نظر در روشهای سنتی تدريس و استفاده از روش های نووين

از ت لیووف شووخص ديگوور ،اجووازهدادن بووه سوواير افووراد بوورای

و فعال يادگیری از جانب سیستم های آموزشی احسواس شوده

رونويسی كردن ت لیف منزل ،انجام ت لیف به دست فرد ديگر،

است و كاربرد اين روشها در علوم مختلوف متوداول شوده و

انجام ت لیف برای ساير افراد و انجام ت لیف فوردی بوا سواير

در برنامههای آموزشی دو ايگوی كلوی تودريس آشو ار شوده

اشخاص .ازنظر رتینگر و جردن ،دو دسته متغیور بوه ايون امور

است .در ايگوی استادمحور ،هدف ش ل دادن رفتوار براسواس

می انجامند :متغیرهای فردی (شخصی) و متغیرهوای بوافتی يوا

ايگوی ازپیش تعیینشده ،با محوريت استاد اسوت .در ايون

 .)Rettinger,2005:در مقايسوه بوا پوژوهشهوای

ي

زمینهای

(107

ايگو فراگیران مطايب را می آموزند و زود هم فراموش میكنند.

انجووامشووده دربوواره عواموول بووافتی و زمینووهای تقلووب ،بیشووتر

ايگوی ديگور ،دانشوجومحور اسوت كوه بوه فراگیور ،نیازهوا و

پژوهشها بر متغیرهای فردی متمركز بودهاند (

McCabe et al.,

توانوايیهووای او بووهطووور خاصووی توجووه دارد .ويژگووی بیشووتر

219

كالسهای دانشوگاهی بوه گونوهای اسوت كوه قسومت بیشوتر

بیشتربیشتر تحقیقات درباره تقلب دانشجويان ،بر نقش عوامول

اساتید ارائه میشود (استادمحور) يعنوی

فردی مرتبط با رفتار تقلب متمركوز بووده اسوت (هموان منبوع).

دانشجو در فرايند يادگیری كمترين نقش را دارد و شونوندهای

عوامل فردی ويژگیهايی هستند كه به كم

نسل يا به وسویله

بیش نیست .اين امر ،ماهیت آموزش دانشوگاهی را توا حودی

موقعیت فرد در زموان تويود (ماننود موذهب و ملیوت) تعیوین

شبیه آموزش مدرسهای می كند ،زيرا در اين آمووزش محیطوی

میشوند ( .)Brimble,2005: 19همچنین ،آن دسته از متغیرهوای

كه مدرس برای يادگیری ايجاد میكند ،محیط رقابتی يا فوردی

خصیصهای يا فردی كه بیشترين ارتباط را با نداشتن صوداقت

است .در محیط رقابتی دانشجويان بیش از آن ه برای ي وديگر

تحصیلی (تقلب) دارند ،اين موارد هستند :موفقیت تحصویلی،

يار و حامی باشند ،مانع و سد راه همديگرنود .در ايون شویوه،

سوون ،درگیووری در فعايیووتهووای اجتموواعی ،رشووته تحصوویلی،

استاد مرجع اصلی دانشجويان است و دانشوجويان بوهصوورت

جنسیت ،معدل ،اخوالق كواری ،شخصویت نووع  ،Aروي ورد

مطايب درسی با كم

جداگانه كار میكنند و اين نقص يادگیری انفورادی محسووب

 .)2001:بوورای نمونووه بووین سووالهووای  1913تووا 1993

رقابتی به پیشرفت تحصیلی و عزت نفوس

( ;Gerdeman, 2000

فعايیوت اجتمواعی اسوت

;Batool et al., 2011: 246; Widman, 2008: 12; Brown, 2002: 7
;Cummings et al., 2002: 286; Nowell & Laufer, 1997: 2

(ساداتی و هم واران .)81-84 :1993 ،باتوجه به اين ه روش تدريس

1994: 121

 .)Kerkvliet,پژوهشگران به ارتباط عوامل مووقعیتی

اساتید در كاهش تقلب بیش از انودازه اهمیوت دارد ،اموروزه،

يا بافتی بر تقلب نیز توجه كرده اند .عوامل بوافتی بوه فشوارهای

بايد بیش ازپیش به اين موضوع توجه كرد .درواقع ،بسویاری از

بیرونووی گفتووه موویشووود كووه بوور فوورد تحمیوول موویشوووند و بووه

نويسندگان ي ی از عوامل تقلب را نفهمیودن يوا سوخت بوودن

ترغیب كردن يا منع تقلب می انجامند .از مهم تورين ايون عوامول،

درس دانستهانود .بورای مثوال ،در پژوهشوی بوه نوام «بررسوی

تووأثیرات گووروه همسووال ،اسووتادان و معلمووان و سیاسووتهووای

پديدارشناسانه علل گرايش به تقلب تحصیلی» ي ی از عوامول

آموزشی هسوتند .در تحقیقوی مشوابه ،يافتوههوای مو كیوب و

تقلب را سخت بودن دروس و نفهمیدن افوراد در سور كوالس

هم واران نشووان داده اسوت كووه دانشوجويان ،رفتارهووای تقلووب

دانستهاند (شهبازيان و هم اران.)119-131 :1991 ،

امتحانی را جدی تر از تقلب در ت وايیف و پوروژه هوای درسوی

می شود؛ زيرا يوادگیری اساسواً يو

می پندارند .در اين زمینه ،معین به نقول از ذاكور صوايحی تقلوب
تقلب در تکالیف درسی
اين نوع تقلب شامل اين موارد است :ارائه مقايهای كه از جای
ديگر گرفته شده (به سرقت رفته) رونويسی كردن ت لیف منزل

علمی را به اين صورت تقسیم میكند:
 -1جعل علمی يا پژوهش و مقايوه علموی سواختگی كوه
شديدترين نوع تقلب علمی است،
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 -3سرقت ادبی كوه اسوتفاده از اطالعوات و نوشوتههوای
علمی ديگران به نام خود است و
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مطابق اعتقاد بیابانگرد ( )1941اصوالً هور امتحوان يوا آزموونی
به طور خاصی هیجان و اضطراب دارد؛ ويی هنر انسان در ايون

 -9كپوویبوورداری از نتووايج پووژوهشهووای ديگووران يعنووی

اسووت كووه بووا حووداقل اضووطراب بووزر توورين امتحانووات را

وقتی كه عین واژهها و عبارات مقاالت ،بدون اشاره مستقیم بوه

پیروزمندانه انجوام دهود .بوديهی اسوت كوه وجوود اضوطراب

مأخذ اصلی در مقايه

به خودی خود امری غیرعادی نیست؛ اما آنچه بايد بوه صوورت

آورده شود.

ي

عامول آزاردهنوده و بازدارنوده بوه آن توجوه شوود ،شودت

اضطراب و تقلبكردن

هیجووانزدگووی يووا اضووطراب فوووقايعوواده بعضووی از افووراد در

دانیل گلمن ( )1943در كتاب خود چنین آورده است :درواقوع

آزمون های مختلوف اسوت .تجربوه نشوان داده اسوت عووار

رفتار زمینه ساز نگرانی همان گوش بوه زنوگ بوودن انسوان در

اضطراب و فشار روانوی حاصول از امتحوان در عوده زيوادی از

در طوول دوران

پديوده اتفواقی و

مقابل خطر بايقوه است .اين امر ،بودون شو

امتحاندهندگان آش ار میشود و بروز آن ،ي

ت اموول بوورای بقووای نسوول بشوور سووودمند بوووده اسووت ،ويووی

نادر نیست كه گروه محدودی از آنها را مبتال سازد؛ بل وه هموه

نگرانی های مزمن و م رر مش ل ايجاد می كنند و اين مشو ل

افراد امتحواندهنوده كوم يوا زيواد ،احسواس نگرانوی و فشوار و

به صورت نوعی چرخش به دور خوود اسوت كوه هیچگواه بوه

وحشت دارند .در گروه تحقیق ما سه دسته از افراد قطعواً بیشوتر

راه حل مثبت منتهی نموی شوود (صوادقی و هم واران.)14 : 1993 ،

از سوواير دانشووجويان دچووار اضووطراب امتحووان موویشوووند:

( )1990اخوتالالت اضوطراب،

دانشجويانی كه به معلومات و يادگیری خود بوی اعتمواد نیسوتند

طبق شرح و توصیف در نوشته های پزش ی گروه نواهمگنی از

( )3/339يا دانشجويانی كه در درست بودن پاسخ ها ترديد دارند

سندرم های بايینی و تعريف ها را در بر می گیرد .ازنظر تاريخی

و درنهايت 3/311 ،دانشجويانی كه برای مطايعه آمادگی نداشتند

اصووطالحاتی ماننوود خسووتگی شووديد عضووله قلووب «قلووب

يا فرصت آنها كم بود .همچنین ،ام ان انجام تقلب برای رسیدن

پذير» «نوروز قلبی» «سندرم فعايیت» و «آشتی عصوبی

بووه نمووره قابوول قبووول ،بووهخصوووص در دانشووجويانی كووه از

عروقی» همه برای توصیف اختالالت مزمن اضطراب اسوتفاده

ش ست های پی درپی امتحانی تجوارب ناخوشوايندی دارنود يوا

شوودهانوود و در آنهووا تنگووی نفووس ،طووپش قلووب ،خسووتگی،

همواره به داليل عديده ،بهتورين نمورات را موی خواهنود (موثالً

تحموولن ووردن فعايیووت و درگیووری ذهنووی بووه همووراه انووواع

انتظارات خانواده يا وضعیت معدل برای كسب شغل يوا رقابوت

واكوونشهووای جسوومانی نشووانههووای عمووده اخووتالالت مووزمن

و چشموهمچشمی و مدركگرائی) دور از انتظار نیست.

طبق ديدگاه ريچوارد كلودبر

تحري

اضووطراب را تشوو یل دادهانوود« .خسووتگی عصووبی» ي ووی از

ساير عوامل تأثیرگذار در «تقلبكردن» اين موارد هستند:

اصطالحات فراوان به كاررفته ديگر برای اخوتالالت اضوطراب

 -1خانواده؛  -3مسئوالن آموزشی و ادارهكننودگان جلسوات

است« .نوروز اضطراب» كه فرويد آن را به كار برد ،متجاوز از

امتحانی؛  -9معلمان و استادان؛  -8نقش صداوسیما در گسترش

چهل سال برای اختالالت اضطراب برچسوب عموده ای بووده

تقلب؛  -1سینما و سريال ها؛  -1كامپیوتر (اينترنت و بازی هوای

است؛ بنوابراين ،واژه اضوطراب مصوداق نگرانوی اسوت و بوه

رايانه ای)؛  -1كتواب هوای كمو درسوی در قايوب سوئواالت و

توضیح اضافی نیاز ندارد.

پاسخ ها بوه تمرينوات؛  -4اقتصواد؛  -9دادوسوتد عموومی؛ -13
تعامالت و ارتباطات اجتماعی؛  -11امور قضوايی جامعوه؛ -13

اضطراب امتحان

دوسووتان و همسوواالن؛  -19پايگوواههووای طبقوواتی (اقتصووادی –
اجتماعی – فرهنگی) و  -18سستی ايمان و....
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برای انتخاب دانشجويان از شویوه نمونوه گیوری تصوادفی

فرضیات تحقیق

ساده و از ي

فرضیات تحقیق عبارتاند از:
 -1بین نگرش مثبت نسبت به تقلب و میزان اقدام بوه آن

پرسش نامه محققسواخته ويوژه دانشوجويان ،بوا

تعداد  99سئوال استفاده شده است .برای تهیه پاسخنامه نیوز از
طیف يی رت و پاسخ هايی در قايوب خیلوی مووافقم ،مووافقم،

رابطه وجود دارد؛
 -3بین ويژگی شخصیتی دانشوجويان و اقودام بوه تقلوب

مطمئن نیستم ،مخايفم و خیلی مخايفم استفاده شده است.
آزمونهای به كار گرفته شده ،عبارتاند از:

رابطه وجود دارد؛
 -9بین شیوه تدريس اسوتادان و اقودام بوه تقلوب رابطوه

جداول فراوانوی ،شواخص هوای مركوزی ،شواخص هوای
پراكنوودگی ،آزمووون  ،Tآزمووون آنووايیز واريووانس چنوودمتغیره

وجود دارد و
 -8بین محتوای دروس و اقدام به تقلب رابطه وجود دارد.

( )MANOVAو آزمون آنايیز واريانس ي طرفوه (

ANOVA

.)one-way
سئواالت تحقیق

روایی و پایایی ابزار تحقیق

باتوجه به جنسیت ،آيا افراد ازنظر نگورش بوه تقلوب ،درزمینوه

روايووی صوووری ابووزار تحقیووق پووس از اصووالح موووارد نقووص

انجام اين كار تفاوت دارند؟

پرسش نامه ،با دريافت آراء تعودادی از اعضوای هیئوت علموی

آيا افراد دربواره انجوام تقلوب ،ازنظور اضوطراب تفواوت

گروه های مشاوره  -روانشناسی و علوم اجتماعی تأيیود شوده
است .برای ارزيابی پايايی ابزار تحقیق هم مطايعه پوايلوت در

دارند؟
آيا بین رشته تحصیلی و ارت اب به تقلوب رابطوه وجوود

بین  93نفور نمونوه انجوام شوده و پايوايی تموامی سوازههوای
پژوهش با ضريب آيفای كرونباخ زياد به مقدار حداقل 3/13با

دارد؟
آيا افراد ازنظر نوع مؤسسه آمووزش عوايی دربواره انجوام

حذف بعضی از سئواالت تأيیود شوده اسوت .همچنوین ،ايون
سازه ها در پرسش نامه اصلی به صورت ابعواد مختلوف عوامول

تقلب تفاوت دارند؟
آيا دانشجويان ازنظور سون ،درزمینوه ارت واب بوه تقلوب

مرتبط با اقدام به تقلب مطرح شده بودند.

متفاوت هستند؟
آيا عمل تقلب در بین دختران و پسران متفاوت است؟

يافتههای تحقیق
یافتههاي توصیفی

روش تحقیق

ازنظر فراوانی جنسیت دانشجويان مدنظر ،بیشترين درصود بوا

جامعه تحقیق حاضر ،مؤسسوات آمووزش عوايی اصولی شوهر

11/1درصد مربوط به جنس مؤنث و كمترين بوا 88/9درصود

رشت شامل دانشگاه گیالن ،دانشگاه علووم پزشو ی ،دانشوگاه

مربوط به جنس مذكر است .ازنظر فراوانی سونی دانشوجويان،

آزاد اسووالمی و دانشووگاه پیووام نووور بوووده اسووت .تعووداد كوول

بیشترين درصد با 39درصد مربوط به سن  33سال و كمتورين

دانشجويان مشوغول بوه تحصویل در ايون دانشوگاه هوا حودود

با 3/3درصد مربوط به سون هوای  89 ،89 ،83 ،14و  13سوال

93هزار نفر است كه براساس فرمول كوكران تعوداد  834نفور

است .ازيحاظ فراوانی گوروه هوای سونی بیشوترين درصود بوا
19/1درصد مربوط به گروه های سنی 14-38سوال و كمتورين

بهصورت آزمودنی يا نمونه انتخاب شدهاند.
2

2 2

)n= N (t .s ) / Nd +( t2.s2

با 3/1درصد مربوط به گروه هوای  81-13سوال اسوت .ازنظور
فراوانی رشته تحصیلی بیشترين میزان با 13/1درصد مربوط به

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجويان مؤسسات آموزش عايی شهرستان رشت

89

رشووته مووديريت (كلیووه گوورايشهووا) و كمتوورين فراوانووی بووا

در اين بخش ،باتوجه به ماهیت متغیرها نتوايج تحلیلوی بوه دو

3/3درصد مربوط به رشتههای زبان روسی ،توسوعه روسوتايی،

بخش تقسیم شده اند :الف -يافتوه هوای مربووط بوه سوئواالت

بیوت نويوژی ،شهرسوازی ،گرافیو  ،نقاشوی ،محویط زيسوت،

پژوهش كه برای آزمودن آنها از آزمون های تفاوت دومتغیوره

راديويوژی ،كاردانی اتاق عمل ،هوشبوری ،مهندسوی فنواوری

و چندمتغیره استفاده شده است و ب -يافتوه هوای مربووط بوه

اطالعات ،می روبیويوژی ،تويید و بهورهوری گیاهوان دارويوی،

فرضوویههووای پووژوهش كووه بوورای سوونجش آنهووا آزمووونهووای

ايهیووات و معووارف اسووالمی اسووت .درزمینووه مقطووع تحصوویلی

همبستگی خطی به كار رفته است.

دانشجويان ،بیشترين درصد بوا  14/9درصود مربووط بوه دوره
كارشناسی و كمترين با  8/9درصد مربوط به دكترای حرفوه ای

الف -نتایج مربوط به سئواالت پژوهش

است .ازيحاظ فراوانی نوع دانشگاه محل تحصیل نیز بیشوترين

نخستین سئوال تحقیق

درصوود بووا  91/1درصوود مربوووط بووه دانشووگاه آزاد اسووالمی و

براسوواس اهووداف موودنظر ،سووئوال نخسووت عبووارت اسووت از:

كمترين با  9/9درصد مربوط به دانشگاه علوم پزشو ی اسوت.

باتوجه به جنسیت ،آيا افراد ازنظور نگورش نسوبت بوه تقلوب،

مطايعه عامل اضوطراب در امتحوان دانشوجويان مودنظر نشوان

درزمینه انجام اين كار تفاوت دارند؟

می دهد بیشترين درصد با11/8درصد ،مربوط به وجودنداشوتن

در ايووون سوووئوال از آنوووايیز واريوووانس چنووودمتغیره

عامل اضطراب و كمترين با 83/1درصد ،مربوط به وجود ايون

( )MANOVAاستفاده شده است.

عامل در دانشجويان حاضر در جلسات امتحان است.
یافتههاي تحلیلی

جدول  -1شاخصهاي توصیفی رابطه نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن ،باتوجهبه جنسیت
شاخص

جنس

نگرش نسبت به تقلب

اقدام به تقلب

میانگین

تعداد

انحراف استاندارد

مذكر

3/944

3/113

149

مؤنث

3/831

3/114

331

جمع

3/991

3/141

834

مذكر

3/191

3/113

149

مؤنث

3/139

3/114

331

جمع

3/119

3/118

834

جدول  -2آزمون آنالیز واریانس چندمتغیره النداي ویلکس ( )WillS lambdaسئوال نخست تحقیق
شاخص

مقدار

شاخص فیشر

درجه آزادي

درجه آزادي

سطح معناداري

اثر اصلی

الندای ويل س

3/381

8/919

3

831

3/333

جنسیت

الندای ويل س

3/991

3/113

3

831

3/113
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جدول -3نتایج آزمون فیشر ( )Fسئوال نخست تحقیق
متغیر وابسته

منبع تغییر
مدل اصالحشده نهايی
اثر اصلی
جنسیت

برآورد واریانس

شاخص فیشر

سطح معناداري

مجموع مجذورات

نگرش نسبت به تقلب

3/314

1

3/314

3/319

3/411

اقدام به تقلب

3/811

1

3/811

3/939

3/991

نگرش نسبت به تقلب

3918/911

1

3918/911

1/113

3/333

اقدام به تقلب

3111/433

1

3111/433

1/191

3/333

نگرش نسبت به تقلب

3/314

1

3/314

3/319

3/411

اقدام به تقلب

3/811

1

3/811

3/939

3/991

براساس آزمون آنايیز واريانس چنودمتغیره ()MANOVA

درجه آزادي

ي

میزان رواج دارد.

و نیز مطابق میزان شاخص الندای ويل وس ()WillS lambda
با اطمینان  91درصد ،بايد گفت میان دانشجويان پسر و دختور

سئوال دوم تحقیق

ازنظر میزان نگرش نسبت بوه تقلوب و اقودام بوه آن ،تفواوت

سئوال دوم تحقیق عبارت است از :آيا افراد درباره انجام تقلوب،

محسوس و معنواداری مشواهده نموی شوود؛ بوه عبوارت ديگور،

ازنظر اضطراب تفاوت دارند؟ باتوجه به ماهیوت ايون سوئوال در

راحت طلبی ،تالش ن ردن ،ي شوبه ره صدسوايه را پیموودن و

اين تحقیق از آزمون  Tو تست يوين استفاده شده است.

درنهايت ،اقدام به تقلب ،در بین دانشجويان پسور و دختور بوه

جدول  -4شاخصهاي توصیفی رابطه عامل اضطراب و اقدام به تقلب
اقدام به تقلب
عامل اضطراب

میانگین

تعداد

خطاي استاندارد میانگین

انحراف استاندارد

بله

118

3/1939

3/11139

3/1839

خیر

399

3/9441

3/11841

3/8911

جدول  -5نتایج آزمون  T- Testمربوط به سئوال دوم تحقیق
تست لوین

F

سطح
معناداري

T
محاسبهشده

3/913

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت خطاي

فاصله اطمینان تفاوت

آزادي

معناداري

میانگین

استاندارد

میانگینها
حد پایین

واريوووووانس
اقدام به

برابر

تقلب

واريوووووانس
نابرابر

1/331

حد باال

1/419

831

3/333

3/83814

3/31443

3/31449

3/19981

1/411

911/994

3/333

3/83814

3/31911

3/31199

3/18391

براساس آزمون  Tو تست يوين در حايت واريوانس هوای

اضطراب بیشتری در امتحوان دارنود ،بیشوتر اقودام بوه تقلوب

برابوور ،بووا  91درصوود اطمینووان بايوود گفووت دانشووجويانی كووه

كردهانود؛ يعنوی بوین دانشوجويان مضوطرب و غیرمضوطرب،

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجويان مؤسسات آموزش عايی شهرستان رشت

ازيحاظ میزان اقدام بوه تقلوب تفواوت محسووس و معنواداری

81

معطوف میشود.

مشاهده میشود .درحقیقت ،بسویاری از دانشوجويان در زموان

سئوال سوم تحقیق

قرارگیری در وضعیت مضطرب كننده ،كاری انجام نموی دهنود؛

در سئوال سوم ،رشته تحصیلی افراد و رابطه آن با ارت اب بوه

به همین ديیل ،اين دانشجويان در عمل اقدام به تقلب نمیكنند

تقلب بررسی می شود و برای محاسوبه آن ،از آنوايیز واريوانس

و مطابق باور آنها اگر ايون عمول انجوام شوود ،حتموا مراقبوان

ي طرفه ( )ANOVA one-wayاستفاده شده است.

می بینند و به ديیل اضطراب زيادشوان ،توجوه ديگوران بوه آنهوا

جدول  -7نتایج آزمون آنالیز واریانس فیشر ( )Fسئوال سوم تحقیق
متغیر وابسته

منبع تغییر
اقووودام بوووه تقلوووب در بوووین
دانشجويان رشته هوای مختلوف
دانشگاهی

واريانس بینگروهی
واريانس
درونگروهی
واريانس كل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

برآورد واریانس

شاخص فیشر

سطح معناداري

93/413

18

3/118

1/334

3/811

118/148

989

331/111

831

طبووق آزمووون آنووايیز واريووانس ( )ANOVA one-wayبووا

هستند و فراگیری آنها از توان حافظوه خوارج اسوت يوا زموان

91درصد اطمینان بايد گفت در میوان دانشوجويان رشوته هوای

زيادی برای مطايعه دروس به آنان ندادهاند.

مختلف ،ازنظر اقدام به تقلب تفواوت محسووس و معنواداری

سئوال چهارم تحقیق

وجود ندارد و نبايد ادعا كرد كه رشتههای خاصوی در مقايسوه

در سئوال چهارم مؤسسات عايی و نقوش آنهوا در بوین افوراد،

با ديگر رشتهها ازيحاظ اقدام به تقلب ،متفاوت رفتار می كننود؛

درزمینه ارت اب به تقلب ارزيابی می شود .مطابق ماهیت هدف

زيرا درواقع ،تقلب در همه رشتهها و گورايشهوا رواج داشوته

و نوع سئوايی كه دررابطهبا اين هدف بايود بررسوی كورد (آيوا

است .باتوجه به اين موضوع ،طبق بررسیهوا و مصواحبههوای
انجام شده ،اين مسوئله يو

3/113

افراد ازنظر نوع مؤسسه آموزش عايی برای انجام تقلب تفاوت

موضووع هموهگیور اسوت و هموه

دارند؟) از آزمون آنايیز واريوانس يو

دانشجويان ،با عنايت به رشوته تحصویلی خوود ،ايون عمول را

طرفوه (ANOVA one-

 )wayاستفاده شده است.

انجام داده اند؛ زيرا به استدالل آنان درسهايشان بسیار سوخت

جدول -8شاخصهاي توصیفی سئوال چهارم تحقیق
اقدام به تقلب

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطاي استاندارد
میانگین

فاصله اطمینان تفاوت
میانگینها
حد پایین

حداقل

حدبیشتر

حد باال

دانشگاه گیالن

138

3/1181

3/1134

3198

3/1819

3/1433

1/18

8/89

علوم پزش ی

94

3/1311

3/1811

3/1339

3/8414

3/9199

1/39

8/11

دانشگاه آزاد

119

3/8193

3/1398

3/3193

3/9131

3/1911

1

8/11

پیام نور

99

3/8499

3/1341

3/3111

3/9999

3/1994

1

8/89

مجموع

834

3/1191

3/1189

3/3918

3/8933

3/1393

1

8/11
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جدول  -9نتایج آزمون آنالیز واریانس فیشر ( )Fسئوال چهارم تحقیق
منبع تغییر

متغیر وابسته

اقوووودام بووووه تقلووووب در
مؤسسات آموزش عايی

مجموع مجذورات

درجه آزادي

برآورد واریانس

شاخص فیشر

سطح معناداري

واريانس بینگروهی

9/981

9

1/911

3/134

3/311

واريانس درونگروهی

339/111

838

3/138

واريانس كل

331/111

831

دانشجويان با عنايت به وقت انودكی كوه دارنود ،بوه ناچوار در

باتوجهبه آزمون آنايیز واريوانس ( )ANOVA one-wayو

بعضی دروس يا همه آنها تقلب میكنند.

با  91درصد اطمینان ،تقريباً بايد گفت بین مؤسسات آمووزش
عايی ازنظر میزان اقدام به تقلب تفاوت محسوس و معنواداری
وجود دارد؛ به عبارت ديگر دانشجويان دانشگاه علووم پزشو ی

سئوال پنجم تحقیق

بیشترين اقدام به تقلب و دانشگاه آزاد كمترين اقدام به تقلوب

سئوال پنجم پژوهش عبارت اسوت از :آيوا دانشوجويان ازنظور

را دارند .اين سئوال ،تا حدودی به موضوع ايون سوئوال قبلوی

سن ،درزمینه ارت اب به تقلب متفاوت هستند؟

پژوهش بر میگردد :در دانشگاه علوم پزشو ی حجوم دروس

در اين سئوال همانند دو سئوال پیشوین ،از آزموون آنوايیز

زياد و همچنین مطايب درسی بسیار فرار است؛ به همین ديیول

واريانس ي طرفه ( )one-way ANOVAاستفاده شده است.

جدول  -11شاخصهاي توصیفی سئوال پنجم تحقیق
گروههاي سنی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطاي استاندارد میانگین

فاصله اطمینان تفاوت میانگینها
حد باال

حد پایین

حداقل

حدبیشتر

14-38

931

3/1998

3/1111

3/3991

3/1119

3/1111

1/18

8/11

31-91

11

3/1931

3/1134

3/3431

3/9111

3/1918

1

8

93-94

11

3/3993

3/4349

3/3891

1/8919

3/1433

1

9/89

99-81

8

3/3118

3/3918

3/1841

1/1943

3/1881

1/11

3/89

81-13

3

1/1411

3/9393

3/3189

-3/9913

8/1341

1/11

3

جمع

834

3/1191

3/1189

3/3918

3/8933

3/1393

1

8/11

جدول  -11نتایج آزمون آنالیز واریانس فیشر ( )Fسئوال چهارم تحقیق
منبع تغییر
اقوودام بووه تقلووب در
گروههای سنی

متغیر وابسته

درجه آزادي

مجموع مجذورات

برآورد واریانس

واريانس بینگروهی

1/119

8

1/944

واريانس درونگروهی

333/138

839

3/131

واريانس كل

331/111

831

شاخص فیشر

سطح معناداري

3/114

3/331

طبق آزمون آنايیز واريانس ( )ANOVA one-wayبا

تقلب را داشتهاند كه اين عامل ،خود داليل زيادی همچون اين

91درصد اطمینان بايد گفت بین گروههای سنی دانشجويان،

موارد دارد :زيادبودن اضطراب در بین گروههای سنی باالتر،

ازنظر اقدام به تقلب تفاوت محسوس و معناداری مشاهده

احساس غرور در بین گروههای سنی پايین ،ترس از آبرو در

شده است؛ يعنی گروه سنی  14-38سال بیشترين میزان تقلب

بین گروههای سنی باال و....

و گروه سنی  81-13و  93-94سال كمترين میزان اقدام به

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجويان مؤسسات آموزش عايی شهرستان رشت
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آزمون  Tو تست يوين بررسی شده است.

سئوال ششم تحقیق
در سئوال آخر جنسیت افراد درباره ارت اب به تقلب ،براساس

جدول  -12شاخصهاي توصیفی رابطه جنسیت و اقدام به تقلب
جنسیت
اقدام به تقلب

تعداد

انحراف استاندارد

میانگین

خطاي استاندارد میانگین

مذكر

149

3/1913

3/1139

3/3131

مؤنث

331

3/1349

3/1111

3/3814

جدول  -13نتایج آزمون  T- Testسئوال ششم تحقیق

تست لوین
اقدام بوه

واريانس برابر

تقلب

واريانس نابرابر

F

3/119

سطح
معناداري

T
محاسبهشده

3/193

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت خطاي

آزادي

معناداري

میانگین

استاندارد

فاصله اطمینان تفاوت
میانگینها
حد پایین

حد باال

3/913

831

3/991

3/3149

3/3111

-3/3111

3/3341

3/913

993/433

3/991

3/3149

3/3113

-3/3118

3/3343

باتوجهبه آزمون  Tو تست يوين ،در حايت واريوانسهوای

جدول  -14شاخص توصیفی میزان نگرش نسبت به تقلب و میزان

برابر با 91درصد اطمینان بايد گفت بین دانشجويان پسر و دختر

اقدام به تقلب

ازيحاظ میزان اقدام بوه تقلوب ،تفواوت محسووس و معنواداری

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

مشاهده نشده است؛ بهعبارتديگر ،به اين ديیول كوه در سوئوال

نگرش نسبت به تقلب

3/9918

3/1411

834

نخست تحقیق ،میان نگرش دختران و پسران درزمینوه ارت واب

اقدام به تقلب

3/1191

3/1189

834

به تقلب ،تفاوت معناداری وجود ندارد و هوردو جونس ،تقريبوا
ي

ديدگاه نسبت به اين مسئله دارند ،در خصوص ارت اب بوه

جدول  -15همبستگی بین میزان نگرش نسبت به تقلب و میزان اقدام به

آن و عملكردن به تقلب نیز همین وضعیت وجود دارد.

تقلب
نگرش نسبت

اقدام به

به تقلب

تقلب

ب -یافتههاي مربوط به فرضیههاي پژوهش
ضووريب همبسووتگی

در اين بخش ،باتوجه به ماهیت متغیرهای فرضیه های تحقیق از
ضريب پیرسن ( )rاستفاده شده است.
فرضیه نخست :بین نگرش مثبوت نسوبت بوه تقلوب و میوزان

نگرش نسبت

پیرسون

به تقلب

سطح معناداری
تعداد

اقدام به آن ،رابطه وجود دارد.

ضووريب همبسووتگی
اقدام به تقلب

پیرسون

1

3/949
3/333

834

834

3/949

1

سطح معناداری

3/333

تعداد

834

834
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مطابق مطايب اين جدول ،با  91درصد اطمینان بايد گفت
بین میزان نگرش دانشجويان نسبت به تقلب و میزان اقدام بوه
آن ،ي

فرضیه سوم تحقیق :بین شویوه تودريس اسوتادان و اقودام بوه
تقلب ،رابطه وجود دارد.

رابطه همبستگی مثبت وجود دارد؛ يعنوی بوا افوزايش

نگرش مثبت دانشجويان نسبت به تقلب ،میزان اقدام به تقلوب
نیز افزايش میيابد.

جدول  -18شاخص توصیفی شیوه تدریس و میزان اقدام به تقلب
میانگین

فرضیه دوم :بین ويژگوی شخصویتی دانشوجويان و اقودام بوه
تقلب رابطه وجود دارد.

انحراف

تعداد

استاندارد

اقدام به تقلب

3/1191

3/1189

834

شیوه تدريس

9/3911

3/1911

834

جدول  -11شاخص توصیفی ویژگیهاي شخصیتی افراد و میزان اقدام
به تقلب
میانگین

جدول  -19همبستگی بین شیوه تدریس و میزان اقدام به تقلب
تعداد

انحراف استاندارد

اقدام به تقلب

3/1191

3/1189

834

شخصیت

3/1183

3/1191

834

ضوووريب همبسوووتگی
اقووودام بوووه

پیرسون

تقلب

سطح معناداری
ضوووريب همبسوووتگی

تقلب

اقوودام بووه
تقلب
ويژگیهای
شخصیتی

ضريب همبستگی پیرسون

اقدام به

ویژگیهاي

تقلب

شخصیتی

1

سطح معناداری

شیوه تدريس

-3/318
3/941

تعداد

834

834

ضريب همبستگی پیرسون

-3/318

1

سطح معناداری

3/941

تعداد

834

834

پیرسون

تقلب

تدریس

1

3/998
3/333

تعداد

جدول  -17همبستگی بین میزان ویژگیهاي شخصیتی و میزان اقدام به

اقدام به

شیوه

834

834

3/998

1

سطح معناداری

3/333

تعداد

834

834

طبق نتايج اين جدول ،با  91درصد اطمینوان بايود گفوت
بین شیوه تدريس و اقدام به تقلوب ،رابطوه همبسوتگی مثبتوی
وجود دارد؛ يعنی به نظر می رسد هرچه كمبودهوا و نقوايص و
نیز ابهامها در میزان كیفیوت و شویوه تودريس اسوتادان بیشوتر
می شود ،میزان اقدام به تقلب در میان دانشجويان نیوز افوزايش

به اين ترتیب ،با  91درصود اطمینوان بايود گفوت بواوجود

میيابد.

اين ه رابطه همبستگی ضعیف و مع وسی میوان ويژگوی هوای
شخصیتی افراد و میزان اقدام به تقلب وجود دارد ،شدت ايون

فرضیه چهارم تحقیق :بین محتوای دروس و اقدام بوه تقلوب

رابطه به حدی نیست كه به صورت معنوادار و محسووس ادعوا

رابطه وجود دارد.

كنیم چنین رابطه ای در میان كل دانشجويان مؤسسات آموزش
عايی شهر رشت نیوز وجوود دارد؛ يعنوی ايون رابطوه ضوعیف

جدول  -21شاخص توصیفی محتواي دروس و میزان اقدام به تقلب

همبستگی قابل تعمیمدادن به كل دانشجويان اين شهر نیست.

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

اقدام به تقلب

3/1191

3/1189

834

محتوای دروس

9/3118

3/1111

834

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجويان مؤسسات آموزش عايی شهرستان رشت

جدول  -21همبستگی بین محتواي دروس و میزان اقدام به تقلب
اقدام به تقلب
ضريب همبستگی
اقدام به

پیرسون

تقلب

سطح معناداری
تعداد
ضريب همبستگی

محتوای

پیرسون

دروس

سطح معناداری
تعداد

1

محتواي
دروس

فراوانی ازنظر سنی مربوط به دانشجويان  33سايه با 39درصد،

3/931

834

834

3/931

1

3/333
834

براين اساس ،با  91درصد اطمینان بايد گفت بین محتوای
دروس و میزان اقدام به تقلب ،رابطه همبستگی مثبتوی وجوود
دارد؛ بهعبارتديگر ،به نظر مویرسود هرچوه محتووای دروس
دانشگاهی با اهوداف درسوی و نیوز بوا سوئوال هوای امتحوانی
غیرمرتبطتر شود و سئوال ها هرچه بیشتر برای سنجش میوزان
حفظ مطايب باشند ،میزان اقدام به تقلب بیشتر میشود.

رشته مديريت كلیه گورايشهوا 13/1درصود ،دوره كارشناسوی
14/9درصد و دانشگاه آزاد اسالمی 91/1درصود بووده اسوت.
همچنین ،بیشتر دانشجويان (11/8درصد) گفته اند در جلسوات
امتحان اضطراب دارنود .در تحلیول نتوايج سوئواالت براسواس
آزمون های آنايیز واريانس چندمتغیره ،آنايیز واريانس ي

طرفه

و  T-Testمشخص شد آن دسته از دانشوجويان  14-38سوايه
دانشگاه علووم پزشو ی كوه اضوطراب بیشوتری در امتحانوات
داشتند ،بیشتر از ساير دانشجويان تقلب كردهاند؛ اما ازنظر اين
متغیرها درباره انجام تقلب ،عواملی ماننود نگورش نسوبت بوه
تقلب ،نوع رشته دانشوگاهی و نووع جنسویت تفواوتی بوا هوم
نداشتهاند .نتايج اخیر ،با

پژوهش (Laura Teodora David, 2014:

 )247همخوانی دارد .مطابق تحلیل نتايج آزمودن فرضویه هوای
تحقیق براساس ضريب همبستگی پیرسن ( )rفرضویه نخسوت
ما تأيید شد؛ يعنی بین نگرش دانشجويان نسوبت بوه تقلوب و
میزان اقدام به تقلب در امتحان ،رابطه همبستگی مثبتی وجوود

بحث و نتیجه
باتوجه به جمع بندی نظرهای دانشجويان ،به نظور بیشوتر آنوان
تقلووب ماننوود كمو

نتايج در بخش توصیفی نشان موی دهود بیشوترين فراوانوی هوا
متعلق به دانشجويان دختر بوا  11/1درصود ،بیشوترين درصود

3/333

834
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ف ووری اسووت و مشووورت در ايوون كووار،

به خودی خود كار اشتباهی نیست؛ اما زمانی كوه دربواره نحووه
تقلبكردن در امتحان پرسیده شد ،اكثر قريب بوه اتفواق آنوان،
تقلوبهوای سونتی ماننود از روی ورقوه بغول دسوتی نوشوتن،
يادداشت نوشتن ،كف دست نوشوتن ،روی صونديی يوا ديووار
نوشتن ،ورقه امتحانی را با بغل دستی تعويض كردن و مواردی
از اين دست را ان ار ن ردند .در دنیای جديود بواوجود تلفون
همراه ،آیپادها يا زون كه ازطريق ي
يقه میگذارند و بوه يو

سیم زير يبواس و زيور

گوشوی در گووش منتقول و منتهوی

می شود ،بیشتر افراد ديگر به روش های سنتی ت یه نمویكننود.
در تحقیووق حاضوور كوشووش شووده اسووت تصووويری دقیووق و
واقع گرايانه از وضعیت اقودام بوه تقلوب در میوان دانشوجويان
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عايی در شهر رشت ارائه شود.

دارد .اين نتیجه ،تأيیدكننده تحقیق نخعی و نی پووری ()1948
است .براساس نتايج حاصل شده ،فرضیه سوم مقايه نیوز تأيیود
شد ،يعنی هرچه كمبودها و نقص ها و نیوز ابهوام هوا در میوزان
كیفیت و شیوه تدريس استادان بیشتر می شود ،میزان اقدام بوه
تقلب در میان دانشجويان افزايش می يابود .همچنوین ،فرضویه
چهارم هم تأيید شد ،يعنی هرچه محتووای دروس دانشوگاهی
با اهداف درسی و نیز با سئوال های امتحانی غیرمرتبط تر شوود
و سئوال های امتحانی هرچه بیشتر برای سنجش میوزان حفوظ
مطايب باشد ،میزان اقدام به تقلب نیوز زيوادتر موی شوود .ايون
نتايج تا حودودی بوا يافتوههوای تحقیوق رسوتمی و هم واران
( )1999و علیخواه و هم اران ( )1999تأيید مویشوود ،زيورا
آنهووا نیووز بوور حوول مسووائل آموزشووی كشووور تأكیوود دارنوود.
به اين ترتیب ،در بین فرضیه ها فرضیه دوم مدنظر ما تأيید نشد،
يعنی باجود اين ه رابطه همبسوتگی ضوعیف و مع وسوی بوین

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،19شماره چهارم ،زمستان 1991
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ويژگی های شخصیتی دانشجويان و میزان اقدام به تقلب وجود
دارد ،به طور معنادار نبايد ادعا كنیم كه چنین رابطوه ای در كول
جامعه دانشجويان مؤسسات آموزش عايی شهر رشوت وجوود
دارد.

 -3توجه بیشوتر بوه گوروه سونی  14-38سوال در میوان
دانشجويان؛
 -9درونیسوازی مفهووم سووگند پزشو ی و مسوئويیت
سنگین آن در قبال جامعه؛

به طوركلی ،موضوع تقلب از چند جنبه بررسی موی شوود:

 -8ارزشیابی مداوم اعضای هیئت علموی ازنظور كیفیوت

عوامل فردی (شخصیتی) عوامول درونوی (توأثیرات بلندمودت

آموزشی و مورتبطبوودن محتووای دروس آنوان بوا كوالسهوا،

محیط خانوادگی و تربیتی) و عوامل ساختاری به نظر میرسود

اهداف درسی و آزمونها؛

با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده در اين پژوهش ،بوا كمو
اقداماتی كه به تغییر نگرش دانشجويان نسبت به تقلوب منجور
شووود ،هنجارهووای سووازنده اجتموواعی جووايگزين هنجارهووای
تخريبی میشود .ازجمله آموزشهای فرهنگوی درايونارتبواط،

 -1تخصصوویترشوودن واگووذاری دروس بووه اسووتادان،
بهطوریكه با گرايش تحصیلی آنها ارتباط كامل داشته باشد؛
 -1دانشووجويان همووواره يووادگیری را بووهصووورت عاموول
موفقیت در آزمونها مدنظر داشته باشند؛

توجه به ضرب ايمثول هوا و داسوتان هوای تواريخی و دينوی در

 -1دانشجويان به اش ال مختلف در فعايیتهای كالسی

به نوعی به پیامودها و

شووركت و از ايوون طريووق از حمايووتهووای اسووتاد در فرآينوود

آثار منفی استفاده از روش های مبتنی بر تقلب اشاره كورده انود.

يادگیری مطايب استفاده كنند تا در آزمون ها با مش ل روبوه رو

همچنین ،اين عوامول در بازسوازی سواختاری نظوام آموزشوی

نشوند؛

ادبیات غنی سرزمینمان است كه هري

دانشگاهی مؤثر هستند :توجه به اصالحات ساختاری در نظوام
آموزشی نظیر تغییر سب

آزمون ها و شیوه ارزيابی فعايیت های

 -4دانشجويان با شركت در آزمونهای كالسی و تمرين
در آزموندادن ،از میزان اضطراب خود ب اهند؛

دانشجويان ،توجه بیشوتر بوه فضوای گفتگوهوای چندگانوه در

 -9مؤسسات آموزش عايی از تدريس محووری اسوتادان

محیط كالس و بهطوركلی در نظر گرفتن امتیازات بیشتر بورای

در كووالسهووا جلوووگیری و بووا شووركتدادن دانشووجويان در

اظهار نظرهای دانشجويان در نحوه حل مسائل ،ازجمله درباره

فعايیتهای كالسی از آنها در فرآيند يادگیری حمايت كنند؛

حوول مسووائل اجتموواعی .در ايوون صووورت ،بووا تغییوور نگوورش

 -13برای تدريس در كالسها از استادانی اسوتفاده شوود

دانشجويان نسبت به تقلب ،سرمايه اجتماعی و درنتیجه امنیت

كه سواختار نظوام آموزشوی را بشناسوند و دربواره شویوههوای

اجتماعی از اين سه جنبوه ارتقوا داده موی شوود :بعود ارتبواطی

تدريس و قوانین و مقوررات آموزشوی آگواهی الزم را داشوته

(روابط متقابل) بعد ساختاری (پیونودهای اجتمواعی ،شو ل و

باشند؛

تركیب و تناسب سازمانی) و بعد شناختی (نووع نگورش هوا و
باورهای ذهنی نسبت به فعايیتهای اجتماعی).

 -11قوووانین و مقووررات آموزشووی در طووول برگووزاری
كالس ها برای دانشجويان تبیین و عواقب انجام تقلب ،به آنهوا
گوشزد شود و

پیشنهادها و راهکارهاي كاربردي

 -13برای دانشجويان درباره شیوههوای نووين يوادگیری،

براساس نتايج به دست آمده ،اين پیشونهادها و راه ارهوا بورای

برای استادان درزمینه شیوههای تدريس نووين و بورای هوردو

مقابله با تقلب ارائه میشوند:

گروه ،در خصووص آشونايی بوا قووانین و مقوررات آموزشوی

 -1برگزاری جلسههای مداوم مشاوره بوا دانشوجويان و
آمادهكردن آنان برای آزمونهای درسی (كاهش اضطراب)؛

كارگاههای آموزشی برگزار شود.

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجويان مؤسسات آموزش عايی شهرستان رشت
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