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 چکیده 
متقلب آموزان  دانشتجربیات  و تبیین دیدگاه پژوهش حاضر، هدف:

های تقلب تحصیلی  در خصوص علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش

  است.

ی تأویلی با رویکرد پدیدارشناس مطالعه حاضر به روش کیفی و روش:

 32یافته از  های نیمه ساختار بدین منظور مصاحبه صورت گرفت.

 دختر متقلب با مقاطع تحصیلی مختلف انجام شد آموز پسر و دانش

خصوص این  های خود را در متقلب تجربهآموزان  دانشکه طی آن 

ویک زیر مضمون از  پدیده بیان کردند. دو مضمون اصلی و بیست

های تقلب تحصیلی را از  علت که توانستند دها استخراج شدن یافته

 آموزان متقلب به تصویر بکشند. دیدگاه دانش

های فردی  عامل -1 اند از: عبارت مضامین حاصل از تحلیل ها: یافته 

 نشدن تحقیر ها، دانسته به اعتماد عدم درسی، ضعف داشتن درونی: و

 و غرور ساحسا تقلب، از بردن لذت نگرفتن، کم نمره و دوستان پیش

راهی آسان برای نمره گرفتن، باال بردن  تقلب، از بعد کردن افتخار

موقعیتی: سخت  های بیرونی و عامل -2. سطح امتحان و .... ها و نمره

والدین و  ها، فشار همکالسی دروس، تأثیر جو کالس و بودن تکالیف و

 یها علت بیشتر، پسرآموزان  دانشآموزان دختر و هم  هم دانش .....

 تحقیر ها، و همکالسی دوستان کردن تقلب درسی، ضعف داشتن

 سطح و ها نمره بردن باال نگرفتن، کم نمره و دوستان پیش نشدن

 دروس و تکالیف بودن سخت ها، و همکالسی کالس جو تأثیر امتحان،

های مورداستفاده  بیشترین روش مطرح کردند. تقلب های عامل را

 و کاغذی دستمال و روی ها رقهو کردن برای تقلب تحصیلی عوض

ذخیره  دست نوشتن و روی دستی، بغل ورقه به نگاه نوشتن، کاغذ

 امتحانی ورقه زیر گذاشتن کتاب حساب، کردن اطالعات در ماشین

 بود. 
 

 تجربیات، پدیدارشناسی، دیدگاه، تقلب تحصیلی، ها: واژه کلید

 آموزان دانش

Abstract  
 

Purpose: The aim of this research was the 

explanation of cheater student’s experience and 

perspective regarding. 

Method: methods and causes of tendencies to 

academic cheating .research method was 

qualitative with Interpretive phenomenology. 

Procedures were semi-structured interviews that 

were done upon 32 cheater students from different 

gender and grades. In this method, cheater 

students state their experiences on this subject. 

Findings: two main theme and 21 sub-themes 

extracted from data that could become cheating 

causes from the student’s perspective. the themes 

were:1-internal and personal factors; academic 

weakness, lake of trust in information, not being 

humiliated among friends, not obtaining low 

scores, Try to improvement  the score and 

recovery Test level, and....2-contextual and 

external factors; difficulty of tasks and lessons, 

class and classroom atmosphere, parents press 

and....both male and female students declare 

academic weakness, cheating of classmates, not 

contempt among friends and Not low score, 

Improve scores, effect of classroom climate and 

classmates, and difficulty of tasks and lessons  as 

academic cheating causes. The most widely used 

methods for academic cheating were; 

Replacement sheet of examination, writing 

answers on Kleenex, writing from friends sheets, 

writing answers in the hands, registration on the 

calculator, and cheating by stealthy use of 

textbooks. 

    

Keywords: Academic cheating, Phenomenology, 

perspective, Experiences, Students 
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 و بیان مسأله مقدمه

1بتقلّ
 جعل دانش، یا باهوش نشان دادن خـود از روی نیرنـگ تعریـف شـود عنوان به تواند می 

(Anderman & Murdock, 2011.) طبق نظر (Wilkinson, 2009 ) های شکلتقلّب یکی از 

 نهادهای .است شده تبدیلآموزشی  های مؤسسه های نگرانی ترین بزرگبدرفتاری است که به یکـی از 

 نهادهای آزمون، و امتحان. دارند عهده بر را افراد پذیری جامعه یافته نظام فرایند پرورشی، و آموزشی

 تقلب ،آموزشی جامعه مســائل از یکی .(Naghdipour & Okechukwu, 2013) .باشند می آن فرعی

 اکثر و (Farnes et all, 2011) است افزایش حال در موزشیآ محیط در تقلب رفتار. است حصیلیت

 گزارش خود تحصیل دوران طول در را2تحصیلی صداقتی بی نوعی دانشجویان، آموزان و دانش

 (.Henning et all, 2013; Malesky, Baley, Crow, 2016) اند نموده

یا تجسم  کنند مییک فرهنگ را منعکس  های ارزش، قواعدی برای رفتارند کــه 3هنجارهــا   

و تقلب، تخلف از هنجارهاست. شیوع باالی تقلب؛ هشداری برای  (Chavoshian, 2015) بخشند می

که  مشکل شده اســت. با توجه به این جامعه است و گویای آن است که روند تبعیت از قانون، دچار

شــمار مهمی از مردم مغایرت دارد و  های باارزشاست که  ای اظهارشدهله اجتماعی؛ وضعیت أمس

نیز  تحصیلی. موضوع تقلب (Rabyngtn & Weinberg, 2003)برای تغییر آن وضعیت باید اقدام کرد 

جامعه و  های باارزش، آشــنایی افراد زیرا هدف از نهادهای آموزشــی .اجتماعی است ای لهأمس

تبعیت از هنجارهای  جای بهدر این نهادها افراد  که هنگامیآنان اســت و  پذیری جامعه نوعی به

جامعه را فراگیرند، در جامعه نیز برای رسیدن به  های ارزشمشــروع، انواع سرپیچی از هنجارها و 

در صورت شــیوع، مانعی در جهت تحقق ارزش  هدف، همیــن راه را ادامه خواهند داد. تقلب،

. شیوع تقلب در یک جامعه کند میاست و اعتماد اجتماعی را در جامعه متزلزل  گرایی قانون

شاخصی از وجود آنومی اجتماعی در آن جامعه باشد. زیرا طبق تعریف رابرت  تواند میهمچنین 

قانون را دور  اصطالح به اهداف خود نیابند، قانونی برای رسیدن به های راه، زمانی که افراد 4مرتون

 .(Burnett,  Smith & Wessel, 2016) زنند می

 خودش فکر با تواند نمیخوبی بگیرد دیگر  ةنمراز طریق تقلب موفق شود  بار یک آموزی دانشاگر     

ان در آموز بیشتر دانش نکند.دست دیگران پایداری  روی ازنوشتن  ةوسوس مقابل در وامتحان دهد 

مطلب  که آن بدونموارد  بیشتر ایـن در و کنند میتقلب  بار دومدرسه حداقل یکی  های سالطول 

را  و این موضوع مشکالت بسیاری یابند میراه  باال کالسبه  غیرواقعی ةنمردرسی را فهمیده باشند با 

                                                           
1. cheating 

2. academic dishonesty 
3. norms 
4. merton 
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ردن کار درستی درك کنند که تقلب ک ها آنفرزندان  خواهند میبیشتر والدین  آورد می وجود به

 تقلب . برخی از علل(Sarita, 2015) تری را نگیرندباال ی نمرهبدون تقلب نیست حتی اگر 

 نمرة سطح بردن باال -2 محتوا به نسبتآموزان  دانش درسی ضعف -1 از: عبارتندآموزان  دانش

 دریافت که هایی نمره به نسبت امنیت عدم احساس -4 ها همکالسی تأثیر جو کالس و -3 امتحان

 و کرده تکیه وی نمرات به صرفاً فرزندشان دانش جای به والدین از برخی ،والدین طرف از کند می

 .کنند می سرزنش و مقایسهآموزان  دانش دیگر با را او مرتب نگیرد، قابل قبولی یا ممتاز نمره چنانچه

 و توجه جلب به ازنی -6نفس اعتمادبه عدم همان یا انهایش دانسته و خود به اعتمادی بی  -5

 کودك در را تقلب زمینه که خانواده اعضاء بودن متقلب و نادرست -7 نمایی قدرت یا و خودنمایی

 آموزشی هدف در تکالیف انجام و امتحان برگزاری دالیل از آگاهی عدم -8. کند می فراهم

(Ballantine, Larres, Mulgrew, 2014). 

 هفتم تا چهارم کالس آموز دانش 3000 از بـیش روی بـر راًاخیـ کـه یابی زمینهتحقیق  یک در    

 اند کرده تأیید امتحانات در را کردن تقلّب آموزان، ایـن دانش پنجم یک کـه شد  مشخص ،گرفت انجام

(Nora &  Zhang, 2010.)  نظربه (Midgley, 2014 )و شمارند میکه خود را کوچـک  آموزانی دانش 

 و ممکـن اند دیگرانایینی دارند، به دنبال ابراز شایسـتگی در نـزد کارآمدی تصوری سطح پ خود

 Farahani, KhoshbakhtAjirluo & Farhadi)؛ ایران در .که مستعد استفاده از تقلّب باشند است

Ajirluo, 2015)  بیش توقع اضطراب،آموزان  دانش تقلب دالیل ازکه  ندنشان داددر پژوهش خود 

 و یادگیری در فرد توانایی عدم آموزان، دانش بین ناصحیح های رقابت اطرافیان، و والدین حد

 متوجـه خـود پژوهش در (Khamesan & Amiri, 2011)همچنین  بود. خوب تدریس عدم همچنین

طور  باور به عمومیت داشتن تقلب در دختران به میزان تقلب در دختران بیش از پسران و شـدند که

 نوشتن و کردن نگاه امتحان، جلسات در تقلّب ی شیوه ترین رایج ود ومعناداری بیشتر از پسران ب

. است اینترنت از و همکالسی از تکلیف گرفتن درسی، تکالیف در شـیوه تقلّب ترین رایج و کاغذ روی

 و پذیری ولیتؤمس عدم: نظیر درونی عوامل که کردند بیان کنندگان شرکت تقلّب، علت با ارتباط در

از عوامــل بیرونــی نظیــر ســخت بــودن تکلیــف و توقــع زیــاد از بـیش  کـافی وقت عدم

در  نیز (.Abedinipuor, Samadi & Momeniyan, 2013) یادگیرنــده در تقلّــب نقــش دارد

 برگه به کردن نگاه تقلب، شیوه تحقیق خود به این نتایج رسیدند که در میان دانشجویان بیشترین

 به دسترسی تقلب، شیوه کمترین و خود برگه دادن قرار دید معرض در یا و اریکن فرد امتحانی

 دلیل بود. همچنین بیشترین امتحان جلسه در دیگری فرد جای به حضور و امتحان از قبل سؤاالت

بود. در مطالعه  اضطراب تقلب برای مطرح شده دلیل گرفتن نمره و کمترین تقلب مطرح شده

(Amini et all, 2015) ،کردن کپی بار یک حداقل دانشجویان درصد 80 از مشخص شد که بیش هم 

 نوشتن در آنان درصد 25 همچنین،. بودند کرده تجربه خود دانشجویی دوران در را امتحان طول در



116   انة علل گرایش به تقلب تحصیلیبررسی پدیدارشناس... 

 

 بود آن از حاکی دانشجویان عملکرد. اند داده انجام را علمی سرقت نوع یک حداقل مقاله و نامه پایان

 ارتکاب میزانو  اند داشته را تقلب تجربه بار یک حداقل خود بالینی دوره طول در نآنا درصد 50 که

 .بود کمتر داری معنی طور به دختر دانشجویان در تقلب

اسـاس اهمیـت دارد کـه بـر رو ازآن، پـرداختن بـه رفتـار فریبکارانـه تحصـیلی طورکلی به    

، اغلب، این رفتار ناشایست را پـس از کنند میاقدام  که به تقلّب تحصیلی پژوهشی، افرادی ادبیـات

شیوع تقلب توان  که ازآنجایی .دهند میکـاری خـود، انتقـال  های محیطاز تحصیل، به  فراغـت

بزرگ در شکوفایی استعدادهای فردی و نهادی دارد، نبایستی بـا  های محدودیتدر ایجاد  ای بالقوه

شـناخت  اهمیت .از رفتارهـای انحرافی برخورد شود اهمیت کمو این مسـئله هماننـد شـکلی نـاچیز 

جلوگیری از گسـترش تقلـب موجـب شـدت گـرفتن موجی از  کارهایراهعوامـل تأثیرگـذار و 

آمریکا با  متحده ایاالتدر  ویژه بهتحقیقات علمی بـا رویکردهـای متنـوع در کشـورهای مختلف، 

شده  و منـافع تقلــب ها هزینهمرتبط با ادراکات دانشجویان از  های پژوهشتمرکـز بـر ادبیـات و 

فایــده کنشگران ریشه در  -مربــوط بــه هزینــه ادبیــات. (Ogilvie & Stewart, 2010) است

 مکتب اصالت فایده
نویسندگانی همچون جرمـی بنتهـام و سـزار  باکارهایقرن هجدهم دارد و 1

در سیر تحول  . این دکتـرینشود میکالسیک شناخته  سیشنا جرمبکاریـا در قالب مکتب 

. امـروزه گردد میمعرفی 2نظریات انتخاب عقالنی بانامصیقل یافته و امروزه  تدریج به اش تاریخی

، سودها ها هزینه، ها فرصتماننـد  هایی واژهانتخاب عقالنـی بـا عاریـت گـرفتن، در قالـب  های نظریه

سـال موقعیـت  200کامـل از  ای چرخه، از یـک معنا، رهیافت اقتصادی، گویند میسخن  ها فایدهو 

کالسیک را به ارمغان آورده کـه رفتـار فـرد محصـول محاسـبه میزان گنج و رنج و سود و زیان 

از انــواع عوامــل گونــاگون  ثرأمتدر تقلــب  مشــــارکت .(Frankpy & Marilyn, 2009) است

بـدین . (Burrus et all, 2007, Stone et all, 2010) باشد میی و مـوقعیتی شناختی، فـرد جمعیت

 است. ای رشته بینپشتیبان و  های دانشتقلـب، نیازمنـد  جانبة همهخاطر مطالعة دقیـق و 

یکـی از پژوهشـگران در یک مطالعه مفصل از تقلب دانشگاهی، بدین نتیجه رسـیده کـه    

، میـزان اند کردهتقلب  شان کالسیانشــجویان در نوشــتن تکــالیف درصــد از د 50 که درحالی

 ای مطالعهدر  .(Chapman et all, 2004) درصد بوده است 33جلسـات امتحانی تقلـب آنـان در سـر 

 ای رابطه عملکردگراکه تقلّب با ساختار کالسی  دریافتند (Anderman & Midgley, 2004) طـولی

 نیز .(Stephens & Nicholson, 2008) منفی دارد ای رابطه مدارالسـیِ تسـلّط مثبت و با سـاختار ک

 گرفتن وکسب برتری  متقلّب هدفشانآموزان  دانشپژوهش خـود متوجـه شـدند کـه تمـامی  در

 و درونی انگیزش متغیرهای در مطالعه خود نشان داد که بین .(Parvar, 2016) نمرات باال است

                                                           
1. hedonism school 

2. rational choice Theories 
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 تقلب ازنظر آموز دانش پسران و دختران بین داشت و وجود رابطه تقلب تحصیلیبیرونی با  انگیزش

نیز به مطالعه رابطه  .(Zamani, Ahi & Ravanjuo, 2015) داشت وجود داری معنی تفاوت تحصیلی

 در نشان داد کهاین پژوهش  های یافته و خودکنترلی با تقلب تحصیلی پرداختند و نفس عزتبین 

 خودکنترلی و نفس عزت ازجمله انسانی عوامل به توجه تقلب ازجمله انحرافی یرفتارها گیری شکل

 بدون امتحانات در مشخص شد که تقلب( Zareh & Safari, 2015)در تحقیق  .باشد می ضروری

 تقلب، به ارتکاب عدم یا ارتکاب و جنسیت بین همچنین بود. کاغذ با امتحانات از بیشتر کاغذ

در مطالعه  .(Jahanbakhshgade, Mohammadi & Ojimoghanluo, 2015) نداشت وجود ای رابطه

 در زندگی ی اولیه های سال در مادر و پدر خصوص به و خانواده که خود نشان دادند که نقشی

 عوامل تمام نقش از تر پررنگ دارند، تقلب امر به نسبت وی دیدگاه خاص طور به و شخصیت تشکیل

در  .(Aliverdinia & Salehinejad, 2013) است اساتید و یراندب ،سن هم دوستان مانند بعدی

کلی تقلب در میان  متغیر وتقلب  گانه سهمیزان انواع  به این نتایج رسیدند کهتحقیق خود 

 ونوع تقلب در میان دانشجویان بوده است  ترین رایجدر امتحان  تقلب و بوددانشجویان در حد پایین 

وجود  معناداری ووقوع تقلب رابطه معکوس  میزان ودانشجویان  اخالقی باورهایمیان  همچنین

 از دانشجویان ادراك» ی که مقوله یافت دستخود به نتایج  تحقیق در .(Gasemzade, 2013) شتدا

 از تقلب کاهش در که مرکزی مقوله عنوان به «آموزش فرآیند در وظایف درست انجام و استاد منش

 آموزش فرآیند در را خود استادی وظایف بتوانند اساتید که درصورتی دارد و نقش دانشجویان دیدگاه

 دانشجویان بین در تحصیلی تقلب کاهش به توانند می دهند، انجام درستی به دانشجویان با تعامل و

 کنند. کمک

 عمومــاً تحصیلی تقلب موضوع درباره که دهد می نشان لهأمس پیشین تحقیقات به نگاهی    

 میزان بررســی پی در عمدتاً یافته انجام تحقیقات و اســت گرفته صورت کمی رویکرد با تحقیقاتی

 پیرامون موجود عوامــل واکاوی همچنین. اند بوده آموزشی های محیط در لهأمس این شیوع و فراوانی

 جمعیت شــناختی و ای زمینه متغیرهایی بیشــتر که دهد می نشــان مقاله این بررســی موضوع

 ,Naghdipour et all, 2013; Khodaie et all) اند شده بررسی موضوع با ارتباط در سن و جنس شامل

2011; Khamesan & Amiri, 2011) .کافی وقت عدم و پذیری ولیتؤمس عدم نظیر درونی عوامل و 

 ,Khamesan & Amiri) دانشجو از زیاد توقع و تکلیف بودن سخت نظیر بیرونی عوامل از بیش

 مشـکلی تحصـیلی، تقلّـب: آید برمی پژوهشی ی پیشینه از که چنان آناست. شده رزیابیا (2011

 تحصیلی کاری فریب و تقلب درزمینه  .است جهان تمام در سـطوح آموزشی ی همه در جـدی

 و عمیق و دقیق بررسی بنابراین. است گرفته صورت پدیدارشناسانه رهیافت با اندکی های پژوهش

در این زمینه به روشن  اند کردهتقلب  بار یکحداقل  آموزانی دانش تجربیات تا است زمال ای جانبه همه
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بنابراین به خاطر لزوم بررسی دقیق و عمیق پدیده تقلب  آن بیانجامد. علل وکردن این موضوع 

 از پژوهش کیفی، در پژوهش حاضر انجام شد. علل گرایش به آن تحصیلی و

 نگاهی بر منطبق ،کند می دنبال که اهدافی اساس بر حاضر؛ الهمق نگاه نوع دلیل همین به    

 در گرایش به آن علل وپدیده تقلب  عمیق وبررسی دقیق  با تا است پدیدارشناسانه و عمیق

 خود تجربیات و ذهنی دالیل به توجه با یعنی درون، از را تحصیلی تقلب مسئله ،ها مدرسه

علل و عوامل گرایش  بررسی به دارد نظر در حاضر مقاله ینبنابرا. نماید بررسی متقلبآموزان  دانش

 این حاضر تحقیق مهم سؤالهدف و  بنابراین. بپردازد تقلب کردن های روش وآموزان  دانش تقلب به

برای آموزان  دانشکه  هایی روشتحصیلی و بیشترین  به تقلبآموزان  دانشعلل گرایش  که است

 ؟تچیس ،کنند میتحصیلی استفاده  تقلب

 

 شناسی پژوهش روش

پدیدارشناسی  روش است. شده انجامپدیدارشناسانی با روش تحقیق کیفی  رویکردبا  حاضر پژوهش

 (.Adib hajbageri, parvizi & Salsali, 2007) رود میکار  خاص به ای پدیدهبیشتر  سازی روشنبرای 

تربیتی آن  نقش و شوپرور آموزشدر  اهمیت آن باوجودتقلب تحصیلی  خصوص به تقلب پدیده

تقلب تحصیلی  مورد دراندکی  تحقیقات وسی نشده است رکیفی بر طور بهعمیق و  صورت به

رویکرد  رو ازاین است. شده  انجامکمی وهم کیفی  صورت به هم آنعلل گرایش  خصوص به

ی از پدیدارشناس این پژوهش در است. شده انتخاب پدیدارشناسی برای بررسی پدیده تقلب تحصیلی

 پدیدارشناسی است. شده استفادهویلی( برای کشف علل گرایش به تقلب تحصیلی أ)ت1هرمنوتیک

یک  دهد می اجازه و کند مییک پدیده ارائه  تفسیر وبرای مطالعه  مند نظامرویکردی  هرمنوتیک

 ,Heravikarimoy et al) یابدزیستی دست  های تجربهاز  تری عمیقدرك  به تفسیری، بادیدپدیده را 

 تفسیر ومتقلب از طریق کشف آموزان  دانش های گفته واین پژوهش درك عمیق تجربیات  در (2007

 دست آمد. به شده بیان توجیهات وتجربیات 

بین  از هدفمند گیری نمونه براساس کنندگان شرکت در پژوهش حاضر با توجه به هدف مطالعه،    

 اند داشتهورود به این تحقیق را  معیارهای و ندا داشتهکه تجربه تقلب تحصیلی را  آموزانی دانش

سابقه  داشتن :متقلب به این پژوهش عبارت بود ازآموزان  دانشورود برای  معیارهای .انتخاب گردید

و  شده بودندآموزان  دانشاین متوجه تقلب  مراقبان تقلب در امتحان یا تکالیف درسی که معلمان و

به  تمایل و دارم راتقلب تحصیلی  تجربه که من اینمبنی بر آموزان  دانش خود تأیید و اظهارات

 آموز دانش این که این مبنی بر ها کالسی هم ودوستان  تأیید همچنین ودارم  شرکت در این تحقیق را

تا اینکه در جریان کسب اطالعات هیچ  کرد پیداادامه  ها نمونه گزینش فرایند تقلب کرده است.

                                                           
1. hermeneutic 
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که  آموز دانش 32این بررسی  در رسیدند.1به اشباع ها دادهعبارتی  به و نشد پدیدارجدیدی  ی داده

دوم  متوسطه واول  متوسطه وابتدایی  مقطعپسر در سه  آموز دانش 16 ودختر  آموز دانش 16

با یک  مصاحبه استفاده شد. ساختاریافته نیمه مصاحبه از ،ها داده آوری جمع منظور بهشرکت داشتند.

اکتشافی  سؤاالت سپس شدگرایش به تقلب تحصیلی شروع  علل ومفهوم تقلب کلی در مورد  سؤال

 هرکداماز  و بود دقیق 30 تا 20بین  ها مصاحبه مدت طرح شد. تر عمیقبه اطالعات  یابی دستبرای 

 . مکان مصاحبه اتاق مشاوره در مدرسه بود کهیک جلسه مصاحبه به عمل آمد کنندگان شرکتاز 

به  یابی دستبرای  ها مصاحبه صورت گرفت. صمیمانه وبا اعتماد متقابل  ییبا در فضا ها مصاحبه

از اتمام  بعد و شد مییادداشت  کاغذ روی بر کامالً ها مصاحبه .ادامه یافت تر عمیق های داده

این پژوهش برای جدا کردن  در مضمونی قرار گرفت. وتحلیل تجزیهکامل مورد  بازنگری و ها مصاحبه

 استفاده شد. 3انتخابی و2 نگر کلاز رویکرد جمالت مضمونی 

 وبنیادی  معنی وقرار گرفت  موردتوجهیک کل  عنوان به ابتدا متن هر مصاحبه کهبدین ترتیب     

متن هر مصاحبه چندین  ازآن پس بند توصیف شد. چند یک کل دریک یا عنوان به عمده متن مفهوم

یا  شده توصیف ی پدیدهمربوط به  رسیدند یمکه به نظر  عباراتی و جمالت وبار خوانده شد 

 تبدیل وجمالت مضمونی  کردن جدا .رویکرد انتخابی() آن هستند انتخاب شدند ی آشکارکننده

 مضمون اولیه(.) مجزا انجام شد طور بهبرای هر مصاحبه  شده گفتهشکل دادن جمالت  تغییر وکردن 

تلفیق  ها مضمون جایی جابه تغییر و با و در آن قرار گرفتند ها مضمون واولیه طراحی  طبقات

 اساسی مشترك پدیدار شدند. های مضموننابجا  های مضمون حذف ومشترك  های مضمون

مجزا از  طور به ها مصاحبهاز  هرکداممتعلق به  بندهای و ها جمله ،ها عبارت دیگر عبارت به

 شدند. دهی سازمان ها مضمونر وزی ها مضمونتوجه به وجوه مشترك در قالب  با ودیگر  های مصاحبه

با حذف  ها مضموناین  تدریج بهدر مراحل بعدی  و اولیه استخراج شدند های مضمون ابتدا در

 آمد. دست بهزیر مضمون با دو مضمون اصلی  21 نهایت در و مشابه کمتر شد های مضمون

 ها داده ،7تأیید لیتقاب و6 پذیری اطمینان ،5بودن معتبر پژوهش،4 دقت وروایی  تأییدبرای     

ارائه  کنندگان شرکتاین پژوهش به  های یافتهبرای تضمین معتبر بودن  قرار گرفتند. موردبررسی

با  پژوهشگر کردند. اعالم خود های باتجربه ها یافتهنظرات خود را در مورد هماهنگی  ها آن و شد

پژوهشگر  مندی عالقه کرد.پژوهش را تضمین  تأییدقابلیت  حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش

                                                           
1. saturation 

2. wholistic Approach 

3. selective Approach 

4. rigor 

5. credibility 

6. dependibility 

7. confirmability 
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تالش برای کسب نظرات دیگران  چنین هم و ها دادهبا  درازمدت تماس ،موردمطالعهبررسی پدیده  به

مالحظات اخالقی،  رعایت منظور بهبودند. تأییدقابلیت  کننده تضمین های عاملدر این زمینه از دیگر 

در آن  کنندگان شرکتکه  ای مدرسه ولینؤو همچنین مس کنندگان شرکت، ها مصاحبهقبل از شروع 

 رضایت وکسب مجوز الزم  با وتحقیق موردنظر آگاه شدند  اهمیت ومشغول تحصیل بودند از اهداف 

 کنندگان شرکتبه با اعتماد  وتوامصمیمانه  کامالًفضای  در آگاهانه در تحقیق شرکت کردند.

کار گرفته  به موردنظرپژوهش  اطمینان داده شد که اطالعات این مصاحبه فقط در جهت اهداف

اطالعات و مشخصات آنان  آن از بعد وپژوهش  طول دراعالم گردید که  چنین هم و خواهد شد

 ادامه مصاحبه اعالم کنند. از راانصراف خود  دلخواه به توانند می و ماند میمحرمانه 

 

 ی پژوهشها یافته

درباره  مضمون زیر ویک بیست اصلی و دو مضمون حاضر در پژوهش آمده دست به وتحلیل تجزیهاز 

مضمون اصلی  دو این آن باشند. کننده تبیین توانستندکه  گرایش به تقلب تحصیلی پدیدار شد علل

 موقعیتی وعوامل بیرونی  -2گرایش به تقلب تحصیلی  درونی وعوامل فردی  -1از: بودند عبارت

 گرایش به تقلب تحصیلی.

 

 

 

 

 
 گرایش به تقلب تحصیلیعلل  بندی دسته (:1) شکل

 

 گرایش به تقلب تحصیلی درونی وعوامل فردی  -1

داشتن ضعف  درونی وفردی  های عاملزیر مضمون  دوازدهمتقلب آموزان  دانش حاضر در مطالعه

کم نگرفتن، لذت بردن از تقلب،  نمره وپیش دوستان  نشدن تحقیر، ها دانستهاعتماد به  عدم درسی،

 سطح و ها نمره، راهی آسان برای نمره گرفتن، باال بردن ردن بعد از تقلبافتخارک احساس غرور و

 وعدم مطالعه کافی  ، رهایی از زحمت درس خواندن،آموز دانش نظر ازامتحان، مالك بودن نمره 

 هایی عامل عنوان به را ،مکمل درسی های کتاب و دوستان ونخواندن، نوشتن تکالیف از اینترنت  درس

عامل هفت عامل داشتن  دوازده این از وبه تقلب تحصیلی شده بود  ها آناعث گرایش برشمردند که ب

 مطالعه کافی و نمره کم نگرفتن، عدم نشدن پیش دوستان و تحقیر والدین، از ترس ،ضعف درسی

، نوشتن تکالیف آموز دانش نظر ازامتحان، مالك بودن نمره  سطح و ها نمرهباال بردن درس نخواندن، 

عوامل گرایش به 

 تقلب تحصیلی

 

 بیرونی و موقعیتی

 

 فردی و درونی
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در  ها مضموناین  مکمل درسی بیشترین فراوانی را داشتند. های کتاب و دوستان ورنت از اینت

 1جدول در  کنندگان شرکت های گفتهاز  رخیب ،اند دادهخود را نشان  نوعی به ها مصاحبهبسیاری از 

 :(1نشان داده شده است )جدول 

 
 عوامل فردی و درونی گرایش به تقلب تحصیلی :(1) جدول

 ارهگز   مضمون

ها  ام ولی بعضی وقت هایی که ضعیف بودم تقلب کرده بیشتر در درس»  داشتن ضعف درسی

یه کاری پیش اومده که نتوانسته باشم اون  هایی وقت نشده بخونم و درس

 «.ام درس رو بخونم تقلب کرده

کسای دیگه به رخم  برایم مهم است که نمره کم نگیرم چون خانواده و » والدین از ترس

 «.کشند و می گویند از فالنی یاد بگیر می

 نشدن پیش دوستان و تحقیر

 نمره کم نگرفتن

کشم ولی برای ترس از اینکه نمره بد نگیرم تقلب  من زحمت می نه خیر،»

 «.برم هم با خودم به جلسه امتحان می

درس  عدم مطالعه کافی و

 نخواندن

چه  کنم چه آسان، می زیاد فرقی نداره هر درسی را که نخوانده باشم تقلب»

 «.کنم چه ضعیف باشم یا نباشم وقتی نخوانم تقلب می سخت،

سطح  ها و باال بردن نمره

 امتحان

سرنوشتم خراب  معدلم پایین نیاید و به خاطر اینکه از رفقا کم نیارم و»

 «.نشود تقلب کردم

نظر  مالك بودن نمره از

 آموز دانش

 تر مهمبین خودمان و دوستان نمره خیلی مهم است ولی برای والدین سواد »

از ما می پرسن بتوانیم  سؤالی درجاییوقتی  خواهند میاست و والدین 

 «.جواب بدهیم

 

 گرایش به تقلب تحصیلی موقعیتی وبیرونی  واملع -2

گرایش به  موقعیتی و بیرونی های عامل آمده دست بهاصلی  های مضموناز  یکی در بررسی حاضر،

جو کالس  تأثیر، دروس وسخت بودن تکالیف  زیر مضمون: نهکه شامل  بودتقلب تحصیلی 

 عدم ،مراقبان و معلمان گری مسامحه و توجهی بی ،والدین ازنظر، مالك بودن نمره ها همکالسی

 خانوادگی، الت، مشکو فامیل خانواده افراد در کردن تقلب والدین، امتحان، فشار تاریخ از اطالع

 و تکالیف بودن سخت های مضمون ،ها مضمونکه از این زیر  بود ها همکالسیو  دوستان کردن تقلب

 ها، همکالسی و دوستان کردن تقلب فامیل، و خانواده افراد در کردن تقلب دروس، فشار والدین،

ای بیشترین فراوانی دار ها همکالسی و کالس جو تأثیر ،مراقبان و معلمان گری مسامحه و توجهی بی

های  از گفته رخیب ،اند دادهخود را نشان  نوعی به ها مصاحبهدر بسیاری از  ها مضمون. این بودند

 (:2است )جدول  شده دادهنشان  2کنندگان در جدول  شرکت
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 عوامل بیرونی و موقعیتی گرایش به تقلب تحصیلی :(2) جدول

 گزاره   مضمون

 ها وقت بعضی خانه کارهای و مادرم به کمک و کوچکم برادر زا نگهداری» خانوادگی مشکالت

 و بنویسم تقلب شوم می مجبور و بخونم خوب رو درسم نتونم من میشه باعث

 .«بیاورم امتحان جلسه سر

 هام و ها همیشه از من در مورد نمره آورند آن والدینم خیلی به من فشار می» والدین فشار

 «.پرسند از وضع درسیم می مدام پرسند و هام می وضع درس

 گری مسامحه و توجهی بی

 مراقبان و معلمان

حتی اگر  گیر هستند ولی بعضی از مواقع اگر درس نخوانم معلمان ما سهل »

 «.کنم تقلب کنم چون چاره دیگری ندارم... گیر هم باشد سعی می معلم سخت

و  دوستان کردن تقلب

 ها همکالسی

معلم هم خیلی تأثیر  توجهی بیکنند و  لب میها تق در بین همکالسی بعضی»

 «.تأثیر نیست ها هم بی داره ولی سخت بودن درس

و  تکالیف بودن سخت

 دروس

شوم  ها مثل ریاضی و زبان که در کالس چیزی متوجه نمی در بعضی از درس»

 «.ماند تقلب است تنها راهی که می

و  کالس جو تأثیر

 ها همکالسی

کنند  ها سر کالس بهم کمک می ثیر داره معموالً بچهکالس خیلی تأ جو بله،»

 «.رسانند تقلب می و

 خانواده افراد در کردن تقلب

 و فامیل

گویند که تقلب  یند به ما میآ کنند و می افراد فامیلمان تقلب می اکثر»

 «.اند کرده

 

 وشد که چگونه  سؤالمتقلب هم آموزان  دانشتقلب از  های روشدر مطالعه حاضر انواع همچنین     

اطالعات مربوطه چند روش که  وتحلیل تجزیهبعد از که  زدند میدست به تقلب  هایی روشچه  با

 مورداستفاده های روشبیشترین  که گردیدبود پدیدار آموزان  دانشبیشترین استفاده را در بین 

کردن  عوض کردن، نگاه دستی بغل به یا صندلی نوشتن، کاغذی دستمالکاغذ یا  روی از: اند عبارت

 ذخیره کردن اطالعات. حساب ماشیندست نوشتن یا در  روی ،ها ورقهکتاب زیر  گذاشتن ،ها ورقه
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آموزان استفاده برای تقلب تحصیلی در دانش های مورد (: بیشترین روش3) جدول  

پسر مقاطع  مختلف دختر و   

 جنسیت دختر پسر

 مقطع تحصیلی ابتدایی متوسطه اول وسطه دوممت ابتدایی متوسطه اول متوسطه دوم

عوض کردن 

روی  ها و ورقه

 کاغذی و دستمال

 کاغذ نوشتن

نگاه به ورقه 

 دستی و بغل

روی کاغذ 

 نوشتن

نگاه به ورقه 

 دستی و بغل

روی کاغذ 

 نوشتن

نوشتن روی 

کاغذ  دست و

 و

 حساب ماشین

کتاب گذاشتن 

زیر ورقه 

به  امتحانی و

دستی نگاه  بغل

 کردن
 

نگاه به ورقه 

 دستی و بغل

روی کاغذ 

 نوشتن

های تقلب  روش

 تحصیلی

 امتحان()

 

برای تقلب تحصیلی  مورداستفاده های روشبیشترین  کنید می مشاهده 3 جدول درکه  طور همان   

در  پسر ودختر آموزان  دانش در مقاطع مختلف ارائه گردیده است. پسر ودختر آموزان  دانشدر 

برای تقلب تحصیلی مشاهده  مورداستفاده های روش نظر ازلف تفاوت خاصی مقاطع تحصیلی مخت

 .شود نمی

 

 گیری نتیجه وبحث 

که با استفاده از  بود متقلب تحصیلیآموزان  دانش تجربیات وتبیین دیدگاه  حاضر هدف پژوهش

دو  جامنجر به استخر ساختاریافته از طریق مصاحبه نیمه پدیدارشناسیرویکرد  با وتحقیق کیفی 

در خصوص علل گرایش  موقعیتی وبیرونی  های عامل و درونی وفردی  های عاملمضمون اصلی 

علل  وضوح به توانستندکه شد زیر مضمون  ویک بیست همچنین و به تقلب تحصیلیآموزان  دانش

 به تقلب تحصیلی را نشان دهند.آموزان  دانشگرایش 

 فشار درسی، ضعف داشتن رایش به تقلب تحصیلیگ های عاملبیشترین  کنندگان شرکت نظر از    

 و توجهی بی ،ها همکالسی و دوستان کردن تقلب فامیل، و خانواده افراد در کردن تقلب والدین،

 و ها نمره بردن باال نگرفتن، کم نمره و دوستان پیش نشدن تحقیر ،مراقبان و معلمان گری مسامحه

 بودن سخت ها، همکالسی و کالس جو تأثیر ،وزآم دانش ازنظر نمره بودن مالك امتحان، سطح

 Farahani, KhoshbakhtAjirluo) های پژوهشبا نتایج  به نوعیی حاضرها یافته .بود دروس و تکالیف

& FarhadiAjirluo, 2015) ،(Amini et all, 2015) ،,(Stephens & Nicholson, 2008) 

(Gasemzade, 2013), (Jahanbakhshgade, Mohammadi & Ojimoghanluo, 2015)  
(Khamesan & Amiri, 2011) درتبیین این یافته ها می توان گفت که براساس  است. همسو

و نوعی بی صداقتی  جعل دانش، یا باهوش نشان دادن خـود از روی نیرنـگ بتقلّپیشینه نظری 
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 خود حصیلت دوران طول در را تحصیلی صداقتی بی نوعی دانشجویان وآموزان  دانشاکثر  است و

شیوع باالی تقلب؛ هشداری برای جامعه  شود و محسوب می تقلب، تخلف از هنجارها ند.ا تجربه کرده

له أکه مس است و گویای آن است که روند تبعیت از قانون، دچار مشکل شده اســت. با توجه به این

در این  .ت داردار مهمی از مردم مغایرشــم های ارزش بااست که  ای اظهارشدهاجتماعی؛ وضعیت 

زیرا هدف از نهادهای آموزشــی، آشــنایی  .اجتماعی است ای لهأمسنیز  تحصیلیموضوع تقلب میان 

 جای بهدر این نهادها افراد  که هنگامیآنان اســت و  پذیری جامعه نوعی بهجامعه و  های باارزشافراد 

جامعه را فراگیرند، در جامعه  های ارزشتبعیت از هنجارهای مشــروع، انواع سرپیچی از هنجارها و 

نیز برای رسیدن به هدف، همیــن راه را ادامه خواهند داد. تقلب، در صورت شــیوع، مانعی در 

. شیوع تقلب در کند میاست و اعتماد اجتماعی را در جامعه متزلزل  گرایی قانونجهت تحقق ارزش 

که  ی در آن جامعه باشد. زیرا زمانیشاخصی از وجود آنومی اجتماع تواند مییک جامعه همچنین 

 ,Burnett) زنند میقانون را دور  اصطالح بهقانونی برای رسیدن به اهداف خود نیابند،  های راهافراد 

Smith & Wessel, 2016) . از طریق تقلب موفق شود  بار یک آموزی دانشاگر در محیط تحصیلی هم

 روی ازنوشتن  ی وسوسه مقابل در وامتحان دهد  خودش با فکر تواند نمیخوبی بگیرد دیگر  ةنمر

تقلب  بار دومدرسه حداقل یکی  های سالدر طول آموزان  دانشبیشتر  نکند.دست دیگران پایداری 

به  غیرواقعی ةنمرمطلب درسی را فهمیده باشند با  که بدون آنموارد  بیشتر ایـن در و کنند می

 خواهند میبیشتر والدین  آورد می وجود بهت بسیاری را و این موضوع مشکال یابند میراه  باال کالس

باالتری را  ةنمردرك کنند که تقلب کردن کار درستی نیست حتی اگر بدون تقلب  ها آنفرزندان 

 .نگیرند

    Callahan, 2006)) معتقد  ،تحقیق کرده لهأمسروى این  ها سال که ،نویسنده کتاب فرهنگ تقلب

 فشار کمترى براى رسیدن به موفقیت ها آنجبور به تقلب نشوند باید به م ها بچه که اینبراى  است

نمره  را کسب کنند. گوشه ها نمرهو مادرها انتظار دارند فرزندانشان بهترین  پدر تحصیلى وارد کرد.

 والدینشان به سطح انتظار خواهند میهم  ها بچههم نباید ساییده شود. طبیعى است  ها آن 20

بهترى بگیرند و  که نمره آورد میفشار  ها بچهرا جلب کنند. مدرسه نیز به  ها نآبرسند و رضایت 

از  توانند نمیفکر کنند آموزان  دانش. خوب، وقتى کنند می بندی درجههمین نمرات  براساسرا  ها آن

. بعضى آورند میبه تقلب روى  والدین، مدرسه و حتى همساالن خود فشار تحتپس امتحان برآیند، 

بعضى افراد تقلب  واقع در .شوند می ، مجبور به تقلبکنند میهمه این کار را  تأثیرهم تحت دیگر 

. وقتى همه تقلب کنند، البد کند نمی تنها کسى باشند که این کار را خواهند نمیچون  کنند می

گرفتار شود که وضعیتش معلوم است، اما  کسى در حال تقلب کردن اگر تقلب نکردن احمقانه است.
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در ناخودآگاه خود، این احساس را  اوالًبگیرد، ولى  نمره خوب تواند می درببردگر جان سالم به ا

 در که است چیزى بقبوالند خود به تواند نمی وندارد  را که گرفته ای نمرهخواهد داشت که لیاقت 

 که را چیزى کند می پیدا نیاز فرد که دهد می نشان را وقتى خودش اصلى مشکل تازه .نیست واقع

 .ببرد کار به جایی در است آموخته

 بیشتر پسر،آموزان  دانشو هم در  دخترآموزان  دانش هم دریافته دیگر پژوهش نشان داد که     

 و دوستان پیش نشدن تحقیر ،ها همکالسی و دوستان کردن تقلب درسی، ضعف داشتن های علت

 بودن سخت ،ها همکالسی و کالس جو یرتأث امتحان، سطح و ها نمره بردن باال نگرفتن، کم نمره

 مقاطع درآموزان  دانش تفاوت مورد در و کردند مطرح تقلباصلی   های عامل را دروس و تکالیف

 ،ها دانسته به اعتماد عدم های عامل ابتدایی مقطع در تحصیلی تقلب های علت برشمردن ازنظر مختلف

 اول متوسطه مقطع در و ،آموز دانش زنظرا نمره بودن مالك ،ها همکالسی و دوستان کردن تقلب

 درس زحمت از رهایی امتحان، تاریخ از اطالع عدم فامیل، و خانواده افراد در کردن تقلب های عامل

 تأثیر گرفتن، نمره برای آسان راه تقلب، از بردن لذت های عامل دوم متوسطه مقطع در و خواندن،

 تحصیلی مقاطع با تفاوت بیشترین دارای روسد و تکالیف بودن سخت ،ها همکالسی و کالس جو

 ,Amini et all)،  (Khamesan & Amiri, 2011)های  یافته حاضر به نوعی با پژوهش .بودند مختلف

2015) ،(Parvar, 2016) ، (Zareh & Safari, 2015) همسو می باشد.درتبیین یافته حاضر هم

 های ویژگی دارای اطع تحصیلی متفاوتدر مق دختر و پسرآموزان  دانش شاید توان گفت که می

 متفاوت احساسات و ادراکات و ها تفاوت این که باشند نیز می متفاوتی عاطفی روانی، شخصیتی،

 های ویژگی باآموزان  دانش این که شده موجب تحصیلی و زندگی محیط از پسر و دخترآموزان  دانش

 .باشند نیز متفاوت رد تحصیلیدیدگاه ها و عملک دارای متفاوت آموزشی محیط و شخصیتی

 برای تقلب تحصیلی عوض مورداستفاده های روشبیشترین یافته دیگر پژوهش نشان داد که     

 ودست نوشتن  روی دستی بغل ورقه به نگاه نوشتن، کاغذ و کاغذی دستمال و روی ها ورقه کردن

همچنین در  ،بوده است امتحانی ورقه زیر کتاب گذاشتن ،حساب ماشینکردن اطالعات در  ذخیره

پسر مقاطع  دختر وآموزان  دانشاستفاده برای تقلب تحصیلی در  های مورد مورد بیشترین روش

در نتایج  استفاده برای تقلب تحصیلی مشاهده نگردید. های مورد نظر روش مختلف تفاوت خاصی از

 ,Farahani, KhoshbakhtAjirluo & FarhadiAjirluo) ،(Khamesan & Amiri, 2011)قیق حت

2015) ،(Abedinipuor, Samadi & Momeniyan, 2013) است. شده ارزیابی هم به این صورت 

و  ها علتاین  ةریشگفت که  توان میتقلب بیان شد  راهکارهای ولل ع این پژوهشکه در  طور همان

 شده نهنهادیاین معضل در آموزش ما  ای گونه به ونهفته است  خود آموزش در جامعه و روش ها

کل برای جامعه است شاید تقلب  در وتوجه به آن تهدیدی برای آموزش فراگیران  عـدم کـه اسـت،

بـر  کـه عـالوه فهمیم میرا بررسی کنیم  منطقیان بادیداگر  به نظر بیاید اما فراگیر و عاملی سـاده
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 همچنین .دهد میقرار  تأثیررا تحت  ها آن زندگی تمام ابعاد وجودی محصالن و گویی دروغ و تـرویج

ها واهمه دارند که آبروی آنها در  ب موجبات ترس و دلهره را در میان افراد زیاد می کند گرچه آنتقل

سر جلسه امتحان برود اما چون به نظر آنها درس سخت است و شرایط خانوادگی مساعدی برای 

 .آورند خواندن دروس امتحانی خود ندارند به تقلب رو می

در سال  مدارس دخترانه و پسرانهبه  و محدود سنندج شهرآموزان  دانش ةدربار حاضر پژوهش    

متفاوت  دانشجویان ،سنی های گروه، دیگر های سالبود. این نتایج ممکن است در  93-94تحصیلی 

شخصیتی، وضعیت  های ویژگیتوجه به دیگر عوامل فردی و موقعیتی از قبیل:  تغییر یابد. عدم

 های محدودیتاز  تدریس و ارزشیابی های شیوهسی به امکانات و منابع آموزشی، تحصیلی، دستر

گیر بودن  وقت به توان میپژوهش حاضر،  های محدودیتدیگر از همچنین . دیگر پژوهش حاضر است

همکاری مناسب برخی  و عدمآموزان  دانشبودن برخی از  حوصله کم و عالقگی بیو  ها مصاحبه

 اجرای پژوهش حاضر اشاره کرد.با  مدیران ومعلمان 

که خود  طوری تغییر کند، بهاز تقلب  دهندگان آموزشخود  های دیدگاهپیشنهاد می شود تا     

در  انگاری سهل و اعمال وحرکات  هرگونهو  باشندآموزان  دانش الگوی برای یک عنوان بهمعلمان 

و آموزان  دانشتوجه به تقلب  و عدم است قبول قابلآموزان  دانشطرف معلمان برای  رفتـار خـود از

او  نتیجه در واست که موجب تحریک فراگیر  بزرگی ن عمل از سوی معلم یک معضلبه ای تشـویق

 تولیدکنندگانفرهنگ درست از طرف  ترویج واصالح  همچنین .دارد بازمی تالش وسعی  را از

عمل  طوری ،نادیده گرفت سازی فرهنگن را در آنقش  توان نمی کـه امـروزه صداوسیمافرهنگ مثل 

موزش آ ی حوزهدر  تنها نه ویابد نعادی در ذهن مردم جریان  یـک عامـل عنوان بهکه در جامعه  کند

 باشندئوالن به این امر توجه داشته باید مس بنابراین .نشودمشاهده  مـردم روزمرهبلکه در ارتباطات 

پشـتکار در خوانـدن دروس  ها آن که طوری به آورد میر را تنبل به باآموزان  دانش ایـن امـر واقعاً که

 در و کنند میماده شدن برای امتحان اقدام بـه تقلـب آحفظ کردن و  جای بهو  دهند نمینشـان 

 ،حاضر در پژوهش دلیل اینکه شود به پیشنهاد مینیز  و ندارند مطالعه و یادگرفتنانگیزه برای  نتیجه

گرایش به  های عامل تر دقیقاطالعات استفاده گردید برای بررسی  آوری جمعاز روش کیفی برای 

 های پژوهشاجتماعی  های عامل و ژنتیکی وشخصیتی  های ویژگیبا  ها آن ارتباط وتقلب تحصیلی 

 صورت گیرد. کیفی وتوأم کمی 
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