
 مقدمه

ه های آموزشی است که بتقلب تحصیلی از مشکلات رایج نظام

دلیل گسترش فزاینده آن تهدیدی جدی تلقی شده و صدمات 

جبران ناپذیری به جامعه علمی وارد می کند. رفتار تقلب در 

محیط آکادمیک در حال افزایش است و اکثر دانشجویان، 

تحصیل خود نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران 

گزارش نموده اند. شیوع بالای تقلب؛ هشداری برای جامعه 

است و گویای آن است که روند تبعیت از قانون، دچار مشکل 

شده است. تقلب در صورت شیوع، مانعی در جهت تحقق 

ارزش قانون گرایی است و اعتماد اجتماعی را در جامعه 

ند توایکند. شیوع تقلب در یک جامعه همچنین ممتزلزل می

شاخصی از وجود آنومی اجتماعی )فاقد قانون، بی اخلاقی(  در 

های قانونی برای آن جامعه باشد. زیرا زمانی که افراد راه

 ند. زنرسیدن به اهداف خود نیابند، به اصطلاح قانون را دور می

ا آن ها بلاتی است که دانشگاهضیکی از مع تحصیلیتقلب 

ه این مسئل کند.هی را تهدید میمواجه هستند و اخلاق دانشگا

تا بدانجا پیش رفته است که در ادبیات عامیانه ما نیز رسوخ 

کرده و اشعاری نظیر تقلب توانگر کند مرد را، تقلب تو را مایۀ 

وت است، چرا بیهوده زحمت ثرعزت است، تقلب فزاینده 

کشی، درستی نمایی و ذلت کشی و نرو بی تقلب سر امتحان 

ت نمره آنچنان، در میان دانشجویان دهان به که خواهی گرف

 شود. گردد و زمزمه میدهان می

 تعریف تقلب

تقلب و دزدی ادبی، دربرگیرنده هر گونه تلاش برای دریافت  

های آموزشی بدون گرفتن اجازه یا اقتباس کمک در فعالیت

کاری است که به دیگری تعلق دارد. این پدیده به فراوانی در 

شود و در صورت مداومت های آموزشی دیده میتمامی محیط

ظام متزلزل شده های علمی آن ناین امر در نظام آموزشی، پایه

 .شودو در دست یابی به اهداف آموزشی اخلال ایجاد می

 علل گرایش به تقلب

تعیین علل گرایش دانشجویان به تقلب، شاید اولین گام برای 

های آموزشی باشد. وقتی جلوگیری از این معضل در محیط

رود، آنها انتظارات عملکرد تحصیلی از دانشجویان بالا می

کنند و در نتیجه به فشار و استرس میبیشتر احساس 

سی ها نشان داده اند بررآورند. میز روی میآرفتارهای تقلب

 فشار برای گرفتن نمرهشامل تقلب برای ن دلایل که مهمتری

فشار همسالان، و عزت نفس، بالا، فقدان مسئولیت پذیری 

 ضعف اساتید درعدم خودکارآمدی تحصیلی، وظایف سنگین، 

تدریس، سخت گیری اساتید، نوع آزمون، میل به برتری، 

 عدم درگیریبی اهمیت بودن تکلیف، سخت بودن تکلیف، 

و، دانشجو، تنبلی دانشجتوقع زیاد از  ،ذهنی دانشجو با تکلیف

عمومیت داشتن تقلب،  ، عدم وقت کافیعدم برنامه ریزی، 

، اهمیت فراوان به نمره و معدل ارتباط معدل با آینده شغلی

و عوامل فردی به عنوان ملاک قضاوت درباره دانشجویان، 

می باشد که به  و ... شته تحصیلی، جنسیت و رمانند سن

  اند.شدهتوضیح داده در اینجا اختصار برخی موارد 

 نقش استاد

دلایلی برای ارتکاب به تقلب وجود دارد که به شکل مستقیم 

شود؛ بر مبنای پژوهشی درباره نقش استاد به استاد مربوط می

و همسالان در تقلب تحصیلی دانشجویان، تنها راهی که استاد 

می تواند بر رفتار تقلب تحصیلی دانشجویان تاثیر بگذارد از 

طریق کیفیت ارتباط و تعامل بین استاد و دانشجو در طی 

دوره تدریس است. با اینکه نقش استاد، فقط یکی از عوامل 

اد کننده و یا تشدید کننده تقلب است، این نقش قابل ایج

کنترل است؛ یعنی با آموزش معلمان از ابتدا و تربیت صحیح 

مراکز تربیت معلم، ها و دانشگاهافراد برای شغل معلمی در 

توان این افراد را نسبت به این پدیده حساس کرد تا شاید می

داقل رساند.  های آموزشی، به حبتوان میزان آن را در محیط

در پژوهشی دیگر، دانشجویان عوامل ضعف استاد در تدریس، 

گیری استاد، پایین بودن سواد استاد، عدم درگیری سخت

کم تجربگی استاد، کمبود ، ذهنی دانشجو با موضوع تکلیف

 اطلاعات درباره موضوع را به عنوان دلایل تقلب برشمرده اند. 

  

 رشد شخصی و علاقه درونی

محققان در مطالعه ای بر روی دانشجویان در انگلستان، اخیرا 

 رشد شخصی و علاقه"دریافتند که دانشجویانی که بر اساس 

خوانند کمترین میزان تقلب خودشان درس می "درونی

اند. فراگیرانی که به دنبال این بودند که تحصیلی را داشته

 رتوانمندی خودشان را به رخ دیگران بکشند و نمرات خوبی د

مدرسه و امتحان به دست بیاورند )جهت گیری عملکرد 

گرایی(، و یا از گرفتن نمره بد اجتناب کنند )جهت گیری 

عملکرد گریزی(،  در مقایسه با دانش آموزان دارای جهت 

 گیری تبحر گرایی، تمایل بیشتری به تقلب کردن داشتند.
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 خودکارآمدی تحصیلی

مشخص شده است که خودکارآمدی تحصیلی، که به قضاوت 

دانش آموزان در مورد توانایی موفقیت خود در تکالیف ارائه 

شده اشاره دارد، با رفتارهای تقلبی آنان رابطه منفی دارد. 

موزان آبررسی ها نشان داده اند که تقلب در بین دانش 

آموزان اند و نیز در بین دانش ضعیفی که در مدرسه گمنام

سطح بالایی که خودکارآمدی تحصیلی پائینی دارند، بیشتر 

 .است محتمل

 فشار تحصیلی

از جمله متغیرهای  (academic press)فشار تحصیلی 

دیگری است که می تواند با رفتارهای غیر علمی، از جمله 

تقلب تحصیلی در ارتباط باشد. منظور از فشار تحصیلی ادراکی 

ها، فشار ها و انش آموزان از تحمیلاست که دانشجویان و د

اصرار اساتید، جامعه و خانواده ها، برای درک بهتر مطالب 

دریافت که  Hasiaoن دارند. آکلاسی و عملکرد مطلوب تر در 

فشار کلاسی و تحصیلی چه از طرف معلمان و چه از طرف 

اولیاء و همکلاسی ها، با بسیاری از تبعات روانشناختی و روان 

مثل افسردگی بالا، رضایت پایین از زندگی، سطوح پزشکی، 

پایین از خودگردانی و کفایت، و نیز با تبعات تحصیلی از جمله 

مدن سطح انگیزه و علاقه و افزایش تقلب تحصیلی آپایین 

 همراه است.

اهمیت فراوان نمره و معدل به صورت ملاک 

 قضاوت درباره دانشجویان 

فقط امتحان پایان ترم باشد و تا زمانی که ملاک نمره دانشجو 

روش سوال ها به صورت تستی یا مبتنی صرف بر منبع و 

فرد به مدرک و نمره  یاهمادامی که به جای تکیه بر اندوخته

شود و خواهد شد. بهترین راه برای توجه شود، تقلب انجام می

هایی مانند دادن سوالات کم کردن تقلب استفاده از روش

ه باز، دادن کار عملی، سمینار و کار تحلیلی و شیوه جزو

گروهی و مشارکتی در کلاس و اطلاع رسانی به دانشجویان از 

های متعدد در طول ترم عواقب و مجازات تقلب، گرفتن آزمون

و خرد کردن نمره می تواند باشد و این در صورتی است که 

استادان بتوانند مطالب کلاس خود را جذاب کنند و به آنها 

ذب و راغب به بخشند تا دانشجویان به درس جعینیت ب

 یادگیری شوند. 

 

  اگر دانشجویان درک بالایی از تقلب داشته

 .باشند احتمال ارتکاب به آن کمتر خواهد شد
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 دلایل نادیده گرفتن اخلاق دانشگاهی و ارتکاب

به تقلب تحصیلی   


