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Introduction 
Nowadays, academic dishonesty is one of the issues that have plagued the 

educational system. The scope of this phenomenon ranged from purchasing 

an essay, plagiarizing content, fudging laboratory results, falsification, 

duplication, misusing credit, finagling, least publishable unit, asking for a 

deadline extension by citing a bogus excuse, to cheating on the exam session 

and impersonating another to take a test. It is evident that continuing this 

process will challenge the credit of the academic system's performance and 

its long-term effects will affect not only the individual, but all over the 

community. 
 

Method 
The purpose of this research was to study causes and dimensions 

phenomenon of academic dishonesty in students. A qualitative approach 

and grounded theory method was adopted in the study, considering the 

nature of the subject. Also the sampling method was purposive and 

theoretical with maximum variation. The target populations of the research 

were all students of Yazd University in the academic year of 2018-2019. 

Data were collected from 16 students through in-depth semi-structured 

interview and interviews continued until theoretical saturation. The 

obtained results were analyzed using Strauss and Corbin’s open, axial and 

selective coding methods.  
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Results 
The results of the investigations that fall in to six dimensions of the 

model include: main phenomenon (performance goal orientation), causes (7 

categories), environmental conditions (3 categories), contextual features (4 

categories), strategy (3 categories) and outcome (1 categories). Performance 

goal orientation was recognized as the main phenomenon with three 

subcategories including “competition”, “score and degree dependency” and 

“science learning and service delivery”. The research results showed that the 

applicability of lessons, individual characteristics, educational background, 

time limit and thickness of books, student admission policies, professors' 

professionalism, and family pressure, has caused the formation of the central 

category of “performance goal orientation”. Also, contextual features (such 

as physical conditions, classroom and university atmosphere, technology, 

and monitoring and dealing) and environmental conditions (cultural-social 

environment, political environment, and the policy environment), have 

provided the context of rise students` unethical reactions such as cheating in 

exam, dishonesty to do homework, scientific theft and dishonesty in 

research, which have resulted disruption in individual, social and academic 

development. 
 

Discussion 
In conclusion, it can be acknowledged that the phenomenon of academic 

dishonesty is rooted in the goal orientation of the individual and several 

environmental and individual factors can change it. So a comprehensive 

effort of the higher education policy makers, professors and university 

Counseling Centers seems necessary in order to amend it. 
 

Keywords: Academic dishonesty, Cheat, Students, Grounded theory, 

Scientific Ethics. 
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 صداقتی تحصیلی در دانشجویان مطالعه کیفی پدیده بی
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 چکيده

نظامآموزشیشدهاست.بدیهیریگبانیگریتحصیلییکیازمسائلیاستکهامروزهصداقتیب
استکهادامهاینروند،اعتبارعملکردنظامدانشگاهیرابهچالشخواهدکشاندواثراتدرازمدت

 دتنهانهآن، را جامعه کل بلکه فرد خود پدیدهردیگیبرمر مطالعه حاضر پژوهش از هدف .
نوعکیفیبابی توجهبهماهیتموضوعاز تحقیقبا رویکرد صداقتیتحصیلیدردانشجویانبود.

یزددرسالتحصیلی جامعههدفپژوهشکلیهدانشجویاندانشگاه -89روشنظریهمبناییبود.
گیرینظریوهدفمندبانبااستفادهازروشنمونهنفرازدانشجویا71اند.اطالعاتازبوده7981

نشاندادقیتحقجیتاساختاریافتهبود.نحداکثرتنوعبهدستآمد.ابزارپژوهشمصاحبهعمیقنیمه
 دروس، بودن فردی،هایژگیوکاربردی آموزشی،ی دروس،پیشینة سنگینی و زمانی محدودیت

ید،یاساتمندحرفهیپذیرشدانشجو،هااستیس خانواده، فشار یمقولهمحوریریگسببشکلو
است."یهدفعملکردیریگجهت"  اینهیزمهاییژگیونیهمچنشده محیطفیزیکی،)همچون

برخورد نظارتو فناوری، دانشگاه، کالسو شراجو و ،یاجتماع-یفرهنگطی)محیطیمحطی(
راهمچونغیراخالقیدانشجویانهایبروزواکنشنهی(،زممحیطسیاستگذاریو،یاسیسطیمح

فراهمساختهیدرپژوهشصداقتیبیدرانجامتکالیف،سرقتعلمیوصداقتیبتقلبدرامتحان،
درنهایتشدهاست.اخاللدرتوسعهفردی،توسعهاجتماعیوتوسعهدانشگاهیاستکهمنتجبه

توانیم پدیده داشتکه صداقتیباذعان در ریشه تحصیلی، عواملریگهتجی دارد یهدففرد
 درجهتجانبههمهآنرادستخوشتغییرسازند،لذاتالشجامعوتوانندیممتعددمحیطیوفردی
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یی.مبناهینظرتقلب،دانشجویان،،یلیتحصیصداقتیباخالقعلمی،:کليدی  هایواژه


 مقدمه
برایهاپرقدرتدولتیازبازوهایکیمتخصصومتعهدینسانایروین،یدرعصرکنون

کردننهینهادبودهکهشرفتیپییاینازعواملمانایک،ی7صداقتباشد.میشرفتیتوسعهوپ

استکهرکناصلیتحوالتجوامعبودهتیوتربمیبرعهدهنظامتعلیدرحدقابلتوجهآن

 ,Gholampour & Ayati, 2020)شوندیمنسانیشناختهوعاملاساسیبرایارتقاءسرمایها

امّادرنتایجتحقیقاتعلمیگزارش(4 انسانهاوتیوتربمتعلیدارکهعهدهینهادشودیم.

هنجارشکنانتقالارزشدارهیداع با دردرونخود اخالقعلمیدهیمواجهگردیهاست، را2،

راهاندازیمختلفآنرخنهنمودهاست.یهاهدردور9یلیتحصیصداقتیوبزیرپاگذاشته

یابدراکثردانشگاههاومجالتکشورنیزشاهدیبراینمدعاست.هایمشابهتسامانه

کهوسیعاصطالحییتحصیلیصداقتیب تقلبدربرگیرندهبوده شامل: درانواعرفتارها

دادن،هاآزمون امضایتغییر  ,Muhney)غایبیهاهمکالسیبرایحضورستیلنمرات،

Gutmann, Schneiderman, DeWald, McCann & Campbell , 2008, 1247 یکخرید(،

بهجلسهبرگهتقلبمتن،خودراجایدیگریجازدندرامتحان،بردنپنهانیمقاله،سرقت

 یکبهانهبندسرهمآزمون، به استناد درخواستتمدیدمهلتبا نتایجآزمایشگاهی، یکردن

باشد.و...می (Christensen, 2006, 51&McCabe)جعلی

 & Tamara)اینپدیدههمدرتحصیالتمتوسطهوهمدرتحصیالتعالیرواجیافتهاست

Bennett, 2015, 65)درصددرهند،11درصددانشجویاندرمالزی،1۶ها.طبقنتایجپژوهش

درصددر19(،Rusdi, Hussein, Rahman, Noordin & Aziz, 2019, 513درصددرترکیه)9۸

(وSayed & Lento, 2015, 3(،)Starovoytova, Namango, 2016, 75کاناداوایاالتمتحده)

یتحصیلیرادرموقعیتصداقتیبباردرصددانشجویاندرجهانحداقلیک7/92طورکلیبه

 انجام بالینی یا و .(Abusafia, Roslan, Yusoff & Nor, 2018, 370)انددادهدانشگاهی

                                                      
1-  Honesty 

2-  Scientific Ethics 

3-  Academic Dishonesty 



 701 صداقتی تحصيلی در دانشجويان مطالعه کيفی پديده بی

یآموختگبعدازدانشبهاحتمالزیاد،شوندمییتقلبعلممرتکبکهدردانشگاهشجویانیدان

 ,Fealy)کنندیتقلبمیاسیوسیاتیورزش،درآمد،امورماللیازقبگردییهادرحوزهزین

Safar-Pour, Rasouliazar, 2014, 58).

ایهکهازنظرپژوهشگرانحوزهبروزاینپدیدهاثرگذاربودههایمتعددومتنوعیدرمؤلفه

براساستحقیقاتپیشینجامعه است. نمانده تربیتدور و تعلیم و اقتصاد فسلفه، شناسی،

7انگیزشیمانندشناختروانصداقتیتحصیلیبیشتربرخواستهازعناصرتواناذعانداشتبیمی

باتوجهبهاینکهبسیارمی هاباروشکمیبهتبییناثریکیاچندمتغییریازپژوهشباشد.

تربهاینپدیدهوکسباند،بررسیاینعواملباروشکیفیوتأکیدبرنگاهیعمیقپرداخته

بی بررسیپدیده هدفاینپژوهش، اینخصوصضرورتداشت. -ادراکدانشجویاندر

 مسئلةیریگبهرهصداقتیتحصیلیدرمیاندانشجویانبا ازروشکیفینظریهمبناییاست.

صداقتیتحصیلی،هاییاستکهپدیدهاصلیرابهعنواننقطةکانونیبیاصلی،شناساییمؤلفه

اهداففرعیتحقیقنیزشاملشناساییشرایطمحیطیوزمینهتبیینمی -ایمؤثربربیکند.

کهاینموضوعبهدنبالداردکهصداقتیتحصیلی،موجباتعلّی،راهبردهاوپیامدهاییاست

یپیشیندراینزمینهباشد.هاپژوهشوجهتمایزاینپژوهشازتواندیم



 روش
ادراکاتونگرش هایدانشجویاندربارهبهجهتدستیابیبهتوصیفعمیقازتجارب،

بی پدیده آن پیامدهای و شرایطحاکم ابعاد، تبیین منظور به همچنین تحصیلی، ازصداقتی

هدفمند9ینظریریگنمونهاستفادهشد.حجمنمونهبراساسروش2روشکیفینظریهمبنایی

۶باحداکثرتنوع ازآنجاییکهدراینتحقیقعمق71، یزدبود. نفرازدانشجویاندانشگاه

نگرشدانشجویانمدنظربود،ازهردوجنسیتبهرهبردهشد.همچنانکهباافزایشسندامنه

افزایشخواهدتجار فرد میب بنابراین بیشتریافت، سن با افراد باشیم داشته انتظار توانیم

وبرداشتوبرخوردمتفاوتی((Farid & Ashrafzade, 2020, 85احساسخودکارآمدیبیشتر

                                                      
1-  Motivation 

2-  Grounded theory 

3-  Theoretical sampling 

4-  Purposeful with maximum diversity 
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پدیده با بنابراینطیفسنی باشند، داشته تأثیر99-79ها احتمال با نمودیم. لحاظ را سال

ومسؤلیت مطالعهمحدودیتها مکان دسترسیبه تأثیر احتمال با ویژگیتأهلو از زمانی

بهدلیل شخصیواختیاردرساعتخوابوبیداری،ویژگیخوابگاهیبودنلحاظگردید.

(.7بررسیابعادپدیده،ویژگیمقطعتحصیلیبرایگروهنمونهاتخاذشد.)نمودارشماره


اختیگروهنمونهشناطالعاتجمعیت.7نمودار
Chart 1.  Demographic information of the sample group 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  سيت

تاه 

سن

اسکان

مقط 

دانشکده

زنا  عا   معيت ش اختی  روه نمونه
مرد
78-99
93-91
91-33
مجرد
متاه 
خوابگاهی
بومی
کارش اسی
تکميلی
علوم انسانی
ه ر و معماری
علوم پايه و ف ی
م اب   بيعی




 آوری ا  عا  ابزار  م 
داده گردآوری ساختاریافتهشیوه نیمه عمیق مصاحبه به7ها، سیزدهم مصاحبه )در بود.

اشباع از نشان که کردیم برخورد مفاهیم مصاحبهداشهاداده2تکرار سه وجود این با ت.

کنندةصدا،ضبطوبهدقترویبهوسیلهدودستگاهضبطهامصاحبهتکمیلیانجامپذیرفت(.

صداقتیچیست؟تعریفشماازبی-7کاغذپیادهشد.تعدادیازسؤاالتمصاحبهعبارتنداز:

چگونهتعریفمیبی کنونمرتکببی-2کنید؟صداقتیتحصیلیرا تا صداقتیتحصیلیآیا

-۶صداقتیتحصیلی،درچهمقطعیازتحصیلبودهوچرا؟درصورتانجامبی-9اید؟شده

صداقتیتحصیلیدرترینعللبیمهم-۸احساسوفکرشمادرزمانانجاماینکارچهبود؟

                                                      
1-  Semi-in depth Structured Interview 

2-  Saturation 
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یلیصداقتیتحصباقوانینمجازاتدربی-1دانید؟دورهکارشناسی/ارشد/دکتریراچهمی

بینید؟راچگونهمیآشناهستید؟تأثیرآن


 روايی و پايايی

وهاافته)بررسیی7همکاریبررسبرایحصولاطمینانازرواییپژوهش؛ازراهبردهای

آن دربارة نظر اظهار ها مشاوردیاساتتوسط و هیأتعلمیراهنما اعضای از تن چند و،

ارشدیکارشناسانیدانشجوهمچنین اعضاءقیتطب(، مرحلةییگزارشنهاینیبازب)2توسط

ندیفرآازنخست تحلیل و هامقولهاستخراج اکثر تأملکنندگانمشارکتتوسط و پذیری(،

دانشجوایجاد دریافتپاسخبرایسؤالیکهدر یا ادامهمصاحبهو پژوهشگر)خودداریاز

 از برایاطمینان داشت. بیانواقعیتپرهیز از یا و ازتنشکرده دریافتصحیحپژوهشگر

مصاحبه میپاسخ گفته دانشجو به سؤاالت برخی در راشونده، خود منظور لطفاً که شد

(استفادهشد."آیامنظورشماایناستکه..."شدتربیانکنیدویاپرسیدهمیروشن


 ها روش تحلي  داده

داده سیستماتیکتحلیل شیوه به Strauss & Corbin, 2011, 34)ها بازکدگذاربا( ،9ی

محوری گزینشی۶کدگذاری کدگذاری ۸و گردآوریانتخابیا فرایند در گردید. انجام ی

به گزارهاطالعات و مفاهیم تدریج اصلی مقوله به اینکه تا انباشته هدفجهت»ها گیری

رهنمونوسپسسایرمقوالتدرحولوحوشآنتنظیمشد.«عملکردی

بعدازمعرفینفرمصاحبه71درپژوهشحاضرهر داوطلبانهدرشونده وآشناییاولیه،

حقوقمصاحبه حفظ و اخالقی مالحظات رعایت راستای در کردند. پیدا حضور ها

پیشمشارکت آغاز کنندگان، شد. رضایت مصاحبه از گرفته صدا ضبط جهت آنان کامل

صرفاًجهتتجزیهوتحلیلشانیهاگفتهبراساساصلمحرمانگیبهآناناطمیناندادهشدکه

نزدمحققمحرمانهخواهدماند.شانیخانوادگونامونامشودیمدرپژوهشبهکاربرده

                                                      
1-  Peer Examination 

2-  Member Checking 

3-  Open Coding 

4-  Axial Coding 

5-  Selective Coding 
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 ها يافته
تفکیکمتنمصاحبه کدهایبازبا پاراگراف، بهعناصردارایپیامدرداخلخطوطیا ها

 (.2استخراجشدند)نمونهدرجدولشماره

 

 کنندگانومفاهیماستخراجشدهدرکدگذاریبازشرکت.متنمصاحبه2جدول

Table 2.  Participants interview text and concepts extracted in open coding 
 هامتنمصاحبه

Text of interviews 
 مفاهیماستخراجشده

Extracted concepts 
یاولکاِلسَنخیلیبیشتراینتقلبِهارتبهبینچندنفریکه

بههرنحویسعی دانشجوایضعیف. تا اونکردیمبود
ده جزو )مصاحبهشونده الفبودنشروحفظکنه نمره
درخشان استعداد سهمیه از و بوده کالس برتر درصد

استفادهکردند(.

تقلببیشترنفراتبرتر-
امتیازادامهتحصیل-

بدونکنکور    

می رو تقلب دبیرستان لودوم توی االنذاشتیم خودکار، له
داده میگیریم. اینترنت از رو باصداقتیبها تحصیلی ی

،ابعادشتویدانشگاهرشدکرده.هابچهبزرگشدن

صداقتیپیشینهبی-



طبقه 77۱۱بندیبا استخراجیکدگذاریباز، در99مفهوم و فرعیشکلگرفته مقولة

 (.9شدند)نمونهدرجدولشمارهبندیمقولةاصلیطبقه78مرحلةکدگذاریمحوریبه



 از،محوریوانتخابی.مفاهیم،کدگذاریب9جدول

Table 3. Concepts, open, axial and selective coding 

 مقوال  فرعی
Subcategories 

 اصلی مقوال 
Main categories 

 ابعاد مدل پارادايمی
Dimensions of the 
paradigm model 

ا توسعه فردی، توسعهتوسعه جتماعی،
پیامدهااخاللدرتوسعهدانشگاهی

جامعه، در ارزشعلم اجتماع، در الگوها
شرایطمحیطیاجتماعی-محیطفرهنگیعدالتیاجتماعیبی

 

گانةمدلپارادایمی،باروابطموجودبینآنها،بههایآشکارشدهدرقالبابعادششمقوله

اصل1)صورتشرایطعلّی مقولة راهبردمقوله(، شرایطمحیطی9)ی، مقوله(،9)مقوله(،

 (.7مقوله(جایگرفتند.)شکل7)مقوله(وپیامد۶)ایهایزمینهویژگی

 

 دروسکاربردی بودن 

روی دالیل از یکی بودند معتقد بیمشارکتکنندگان به بحثآوردن تحصیلی  صداقتی
 



 713 صداقتی تحصيلی در دانشجويان مطالعه کيفی پديده بی

کاربردیبودندروساست.

.(77)م«بایدتقلبکنمکهضعیفمپسکنمیفقطحفظمبهکارمبیاد.چیزییادنگرفتم»
 


صداقتیتحصیلیدرمیاندانشجویانمدلپارادایمیالگویبی.7شکل

Figure 1.  Paradigm model of academic dishonesty pattern among students 

 

 ی فردیها یژ يو

درارتباطاست.صداقتیتحصیلیهایفردیبابینتایجپژوهشنشاندادکهویژگی

بهروحیهوتیپ» گردهیبرمفردیتیشخصبیشتراینرفتارا نبوداعتمادبهنفستونهیم.

.(9)م «یاونآدمباشهکاراهمالباشه،یا
 

 صداقتی پيشي ه بی

صداقتیدرانجامدادنآنتوسطدانشجونقشدارد.کنندگان،پیشینهبیبهباورمشارکت

« نمرات گفتن دروغ اقدام بعضاً حتّی مدرسه، تغییرمونکارنامهمیکردیمتوی رو

(.1م...«)سنینویروسرکالسمتمرینا،بینزنگایتفریحهابچّه...اآلنممیدادیم

                                                      
مصاحبهشوندهشمارهیک. -7
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 محدوديت زمانی و س گي ی دروس

ازدیگرعواملیبودکهدرنظردانشجویان مضمونمحدودیتزمانیوسنگینیدروس،

گردید.قتیتحصیلیدربعدآموزشیمیصداسببانجامبی

هست،سههامبچهوقتیچهارصدصفحهکتابدارمکهبایدبخونم،چندتاارائهکالسی»

(.9)م«مباتقلبحلشکنمدیگه!خوایمکه،یهجوریرسمینمکنارش!خبربطمیبمقالهتا
 

 ی پذيرش دانشجوها استيس

مضموناصلی نتایجپژوهش، به توجه مضامینفرعیسیاستبا هایپذیرشدانشجوبا

عالقه» به «توجه «سنجشدقیقتوانمندیعلمی»، پذیرش»، حجم » استعداد»و به توجه با«

صداقتیتحصیلیمرتبطاست.بی

چیز» یه تقلبرو دارن، دوست رو رشته این واقعاً که اونایی خودم دوستای تو من

.(9)م«بگیرن.حاالچهاستادسختبگیرهچهآسونیادکننیموتالشدوننیممعنایی بی

.(2)م«.شستنیمسرکالساومدنیمخونبودوپنجتادرسترکمقبالًپذیرش»

اشتباهآموزشوپرورش،بهزورهُلشدادهدانشگاه،اینفردبایدوارد» هدایتتحصیلیِ

.(79)م«بهاینکارا.زنهیمحتمیِ،دستششکستبازاروکارفنیشه،تویدانشگاه
 

 ی اساتيدم د حرفه

مشارکت میان در مضمون تکرارترین حرفهپر اصلی مضمون باکنندگان، اساتید مندی

یاساتیدراهنماوکارکم»و«کیفیتارزشیابی»،«شیوهتدریس»،«رفتاراساتید»مضامینفرعی

تیتحصیلیداشت.صداقبودکهبهنظرآناننقشاساسیدررخدادنبی«مشاور

فرق» فرقذارنیماستادا لحاظدیدگاهیوشگذاشتنِبیندانشجوها. از علمینیست،

(.۸م«)باشیتمومِ!فکرشهماگهاعتقادیِ.

دانشجویرهیگیمدانشجوناخودآگاهمنشاستادرویاد» اگهاستادبشهچنینرفتاریبا .

.(7۱)م«.کنهیمزشرایطوتعهداخالقیشاسوءاستفادهواگرنشهیهنوعکنهیمخودش

.(7)م«برمسراغکپیوسپردنکاربهمؤسسه!شهیمبدونراهنماییاستاد،زمینهفراهم»
 

 فشار خانواده

یافته طبق فرعی مضامین با خانواده فشار پژوهش، «فرزندپروری»های ییگراکمال»،
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قتیتحصیلیدانشجویانمؤثراست.صدادربی«یدرخانوادهصداقتیب»و«والدین

.(1)م«دوننیمتقلبتویدرسوایناروزرنگیهاخانوادهتویبعضی»

مپسرخاله» رَقَمِ هیچ بچّه خوند. تجربی مادرش و پدر اصرار پزشکیاعالقهبه به ی

روی اینکه تأسفبارتر پنجهمخوندولیچندوقتپیشخودکشیکرد. ترم تا نداشت،

.(79)م!«شنوشتندانشجویپزشکیجوانناکامسنگقبر
 

 یا تماع -یفره گ حيطم

مضامینفرعی-کنندگانمحیطفرهنگیبهباورمشارکت دراجتماع»اجتماعیبا ،«الگوها

باشد.صداقتیتحصیلیمرتبطمیبابی«یاجتماعیعدالتیب»و«ارزشعلمدرجامعه»

(.8م.«)شهینمازسَردَرِدانشگاهِوبهشعملترمحکمییهستهانوشتهدرسطحکالن»

پیشرفتدرهم» ارزشیبرایعلمقائلسختهیآمعلمبا ولیتویمملکتما .شنینم.

.(1)م«یصداقتیببهزنمیمحداقلتویرشتهمنکهاینطوریِ،منمدست

روغنهادینهامااالند؛یهزمانیدروغوجوددارهتویجامعهولیدروغسیستمینیست»

.(72)م«رمیگیموالگونمیب.منممدیرانُمیرهینمشدهتویجامعهوبدوندروغکارتپیش

 

 سياسی طيمح

.اکثرمدیرانسرمیامواجهیمارجالماهستنوماباعدمشایستهساالریمدارااستیس»

.(9م«)ذارهیهایاخالقینمقرارنگرفتن.اینیأس،جاییبرایارزششونیاصلجای
 

 ی ذار استيسمحيط 

صداقتیتحصیلیدرارتباطاست.گذاریبابینتایجپژوهشنشاندادکهمحیطسیاست

.(77)م«مِمهاختصاصدادهمیشهوواحدهایدرسیخیلیهادرسزمانیکهبه»

.(7۱)م«یکهمقالهبدهبیرونوتکرارعلمنهتولیدعلماکارخونهدانشگاهشدهیه»

(.79م«)بههمهرسیدگیکنهکنهینمنسبتتعداداستادبهدانشجوغلطِ.خباینوقت»
 

 محيط فيزيکی

صداقتیتحصیلینقشدارد.کنندگان،محیطفیزیکیدربیبهبیانمشارکت
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(.9م«)تویکالسامتحانبدیمتوسالنامتحاناتبود.ذاشتنینممونیقبلتودانشگاه»

 

 اه و ک س و دانشگ

«یصداقتیبقبح»،«یصداقتیبشیوع»مضموناصلیجوکالسودانشگاهبامضامینفرعی

باشد.صداقتیتحصیلیمیازدیگرعواملمرتبطبابی«کالسودانشگاهجو»و

یتحصیلی،همهجایدنیاهست.یهعکسدیدممالزییاتایلندبودیهچیزکالهصداقتیب»

(.۶م«)کهنتوننبرگردنطرفاونوطرفنیاوتاکاغذمانندرویسرشونبود،د

منکهسعیوتالشمکردمایننمرهروگرفتماونیهمکههیچتالشینکردوخیلی»

 (.71م«)بودهموننمرهرو!دیگهتالشکنیبرایچی؟!الیخیب



 ف اوری

است.صداقتیتحصیلیدرارتباططبقنتایجپژوهش،مضموناصلیفناوریبابی

(.71)م«مقالهرو...کننیموپیدازننیمساعتهوشمندسرجلسهیاراحتیهسرچ»
 

 نظار  و برخورد

نظارتبر»،«نظارتدرجلسهآزمون»مضموناصلینظارتوبرخوردبامضامینفرعی

اشند.صداقتیتحصیلینقشداشتهبتواننددربیمی«یصداقتیببرخوردبا»و«عملکرداساتید

(.9م«)شهیمتقلبترکماگهتویکالسادوربینباشهبهنظرم»

.(1)م«ودانشجوهاسرگرمتقلبشونیگوشاستاداتویشهیمیهاثرمنفیسرامتحانکه»

روجامیزارنیااضافهمیدنبهدانشجوهایااستادکلیداتاقروهابرگهاساتیدتویکالس»

.(۶)م«برایآزمونبعدی!کننیمه،استفادهدانشجوبرهبرگهبیاردهیم

.(72)م«بایدجلویاعمالسلیقهافراطیاساتیدروبگیرن»
 

 تقلب در امتحان

صداقتیدربعدآموزشیاستکهدانشجومضموناصلیتقلبدرامتحان،اولینراهبردبی

کند.ایاتخاذمیهایزمینهدراثرتعاملموجباتعلّی،شرایطمحیطیوویژگی
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(.۸م«)برنیمیچیزیهمراشونابرگهشفاهیدرسجواببدنخوانیمحتّیهابعضی»

.(7)م«باهندزفریبهمطلبضبطشدهگوشبده،دوتاپالتوبردنسرجلسهو...»
 

 ی در انجام تکاليفصداقت یب

بی اصلی بیمضمون راهبرد دومین تکالیف، انجام در آموزشیصداقتی بعد در صداقتی

اند.کنندگانبیانداشتهتکهمشارکتاس

(.7۸م«)زدمیمشازسروتهِشدیم،تااونجاییکه72تا9یمثالًکارآموزبراییهکارِ»
 

 ی در پژوهشصداقت یبسرقت علمی و 

صداقتیدرپژوهش،راهبردیاستکهدربعدپژوهشیمضموناصلیسرقتعلمیوبی

گردد.تخاذمیصداقتیتحصیلیتوسطدانشجوابی

،اگهنتایجکننیمیسازدادهدانشجوهابستهبهاجباربرایمقالهدادن،عددسازیو»

.(8)م«آزمایشقابلقبولنباشهیامتفاوتباشه،آماررودستکاریمیکنن
 

 اخ ل در توسعه

مشارکت باور به فرعی مضامین با توسعه در اصلیاخالل مضمون فردی»کنندگان، ،«توسعه

صداقتیتحصیلیباخودبههمراهدارد.،پیامدیاستکهبی«توسعهدانشگاهی»و«توسعهاجتماعی»

تکرارهاجنبهدرهمه» .شمایهذهنیروپرورشدادیکهیکیازشهیمیزندگیدقیقاً

.(8)م«یصداقتیبیگذرازخطر،گذرازشرایطسختونجاتششدهدروغ،شدههالهیوس

تنبلیوسستیروتویافرادزیادشهیمشدنروحیةتالشتویجامعهنگرکمباعث» .

.(7۱)م«...مونهینمیروپیشبگیرنخباعتمادیصداقتیب.اگههمهبخوانکنهیم

شهضعیفدانشگاه،رشدواقعیعلمدرکشورمتوقفمییفهمبااینخروجیعلمیو»

.(79)م«میدیمیواقعیکلمهازدستی،بهمعنااحوزهوروشنفکرامونروتویهر

جلساتهم برگزاریمکرر و فرعی اصلیو مضامین استخراج پساز بانهایتاً اندیشی

مرکزیبا مضمون دستآمده، تطبیقیمضامینبه مقایسه و مشاور و راهنما محترم اساتید

انتخابگردید.«گیریهدفعملکردیجهت»عنوان
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 ی هدف عملکردیري   هت

نتا مرکزی و اصلی مضمون که داد نشان پژوهش باریگجهتیج عملکردی هدف ی

باشد.می«آموزیوارائهخدماتعلم»و«محوربودننمرهومدرک»،«رقابت»مضامینفرعی

روکهازهرراهیکهشده» یهرقابتایخیلیتنگاتنگیهستکهوادارمیکنهدانشجوها

.(77)م«خودشونروجلوبِکِشَن...

(.1م«)برپایهنمرهتشخیصمیدنکهکیدانشجویخوبیِ،کیآدمباسوادیِ...»

« یداشتهباشهوکمکیبهآموزعلمبرایکسیکههدفشازدرسخوندناینباشهکه

.(2)م«فراهمباشهشمنهیزمیتحصیلیخیلیرخندهحتّیاگهصداقتیبجامعهبکنه،شاید


 یري  جهيبحث و نت
یتحصیلیدانشجویانرادرقالبیکمطالعهصداقتیبدرپژوهشحاضربرآنبودیمکه

براساسی نماییم. بررسی ازهاافتهکیفی دروسدانشگاهی بودن حفظی و نبودن کاربردی

می سبب اخالقی اصول داشتن همچنین است. پدیده این با مرتبط ازمقوالت فرد شود

هایخودآگاهیهاومهارتد.همچنینزمانیکهفردازتواناییرفتارهایانحرافیبهدورباش

هایشناختیدرجهتمطلوبوکسبپیشرفتتحصیلیداشتهباشد،تواناییهدایتفعالیت

 بود خواهد دارا بی(Mohammadi Molod & Zavvar, 2020, 175)را پیشینه صداقتی.

دانشجویانازدیگرمقوالتمؤثردراینپدیدهبود اگرافرادبهشکلیتربیتشوندکهبه»،

 و دزدی گودروغمفاهیم شوند متوجه که زمانی باشند، داشته احساسبدی یصداقتیبیی

 بهدیآیمییبهحسابگودروغتحصیلیهمنوعیدزدییا نیرویکنترلدرونیآنانخود

 عملکرد مانع شودیمشاننادرستخود »(Fealy, Safar-Pour, Rasouliazar , 2014, 72.) 

انتخابعقالنی نظریه بحثهزینه(Cornish, Clarke, 1987, 934)7تأکید مقوله-بر فایده،

برسوقهایمیاننمایدکهدانشجوبهسمتراهمحدودیتزمانیوسنگینیدروسراتبیینمی

ریسیاستاد،یابد.درادامه،متناسبنبودنسطحعلمیدانشجویاندانشگاهباسطحمنابعتدمی

اشکالدرساختارکنکوربهعنوانابزارسنجش،نادیدهگرفتناستعدادهادردورانتحصیلدر

زند.آموزشوپرورش،ازمواردیاستکهبررخدادناینپدیدهدامنمی

                                                      
1-  Rational Choice Theory 
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حرفه مقوله باعثپرتکرارترین درسی، مطالب آموزش بر عالوه که بود اساتید مندی

ایرفتارکندکهگاهموجبتسهیلیادگیریوگاهمانعفراگیریبهگونهشودتاناآگاهانهمی

.طبقنظریههمبستگی(Ghasemian Dastjerdi, Aminbeidokhti & Jafari, 2019.91)شود

رفتارانحرافیدرفرآیندارتباط(Moradi, Soleymani Mareshk, 2011, 60)7انشقاقیساترلند

الگویرفتاریاینپدیده هایفرزندپرورینیزدرشکلمستبدانهباشود.سبکآموختهمیبا

بردانشجوودردوشکلسهل بیگیروبیاعمالفشار با نداشتنخطقرمزاعتنا توجهیو

گوییدردرونخانواده،دانشجویانرابهارزشیصداقتورواجدروغاخالقیوهمچنینبی

.(Qasimzadeh, 2013)دهدصداقتیتحصیلیسوقمیسمتبی

نهادینهشدنآشکارشدنبی بیکفایتیمسؤالنمتقلب، صداقتیتحصیلیافرادشاخص،

گرایانهاجتماعیدروغدرجامعه،نگاهماشینیبهدانشجو،تبعیضدراعمالقانون،نگاهچپاول

لیصداقتیتحصیازجملهمواردیاستکهدردانشجوایجادیأسنمودهوسببگرایشبهبی

عملکردالگوهایفعلیدر(،Moradi, Soleymani Mareshk, 2011, 62)2شود.نظریهبنیادمی

 تبیینونظریهشناختیاجتماعیبندورا Saif, 2019, 175)اجتماعرا بر( را تأثیراینالگوها

 ,Zaker Salehi)۶مرتن9سازمانیاجتماعیدهد.نظریهبینگرشورفتاردانشجویانشرحمی

باشد.عدالتیاجتماعیمیهایارزشعلمدرجامعهوبینیزمؤیداثراتزیرمقوله(156 ,2017

اجتماعی رفاه منزلتو مقام، ناعادالنه سببتوزیع جامعه ساالریدر رنگباختنشایسته

اینامرسببشودیم .گرددمعنایبتحصیلیبرایدانشجوبهمیزانزیادیصداقتگرددیم.

بنی مصاحبهنظریه نظر در شده بیان سیاسی فضای میاد، روشن را نظریهشوندگان و کند

دهد.شناختیاجتماعیبندورا،اثرمحیطسیاسیراازطریقتقویتجانشینینشانمی

هایاداریاساتید،ها،پستدروسوواحدهایمقاطعتحصیلی،محدودهاختیاراتدانشگاه

صداقتیتحصیلیدرمیاندانشجویانلمهمتشدیدشدنبیاهمیتکمّیتدرتولیدمقالهازعل

دردومینضلع(Boyle, De-Z, Hermanson, 2015, 578) 1کرسی۸است.مدلمثلثتقلب

                                                      
1-  Differnetial Association theory 

2-  Fuondation theory 

3-  Social disorganization theory 

4-  Merton 

5-  Fraud triangle model 

6-  Cressey 
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کهبرمدیریتضعیفوکنترلناقصسیستماشارهدارد،روشنگرمقوله«7فرصت»خودبانام

 و است فیزیکی توجیه»محیط » از ضلع سومین عنوان زیرمقولهبه مؤید نظریه، هایاین

لبه شمشیریدو عنوان به نیز آموزشعالی در فناوری توسعه است. دانشگاه جوکالسو

باشد.صداقتیتحصیلیمشهودمیحضورداردکهاثراتآندرپدیدهبی

می قوانین، قاطعانه پایاجرای سبب وتواند گردیده ضوابط به دانشجویان بیشتر بندی

ضلعفرصتدرمدلمثلثتقلب،همچنیننظا بخشد. بهبود اساتیدرا عملکرد رتصحیح،

وتقویتوتنبیهجانشینیدر(Saif, 2019, 175)تقویتوتنبیهدرنظریهیادگیریرفتاری

باشند.دانشجوییکهبهسببنظریهشناختیاجتماعیبندورا،مؤیدمقولهنظارتوبرخوردمی

ی،راهانهیزمیمحیطیوشرایطهایژگیوپدیدهسوقدادهشدهوموجباتعلّی،بهسمتاین

.دینمایمیتحصیلیرادردانشگاهپیشهصداقتیب،راهبرداندنمودهرابرایاوتسهیل

،بااضالع(Taheri, Izadinia, Moayedfar, 2018, 87)9کروهورواث2مدلپنتاگونتقلب

غرو قابلیتو فرصت، توجیه، تبییننیاز/فشار، امتحان)آموزشی(،ر، راهبردهایتقلبدر گر

یدرپژوهشصداقتیبپژوهشی(وسرقتعلمیو-یدرانجامتکالیف)آموزشیصداقتیب

هایصداقتیتحصیلیبهجنبه)پژوهشی(باپیامداخاللدرتوسعهاست.درواقع،سرایتبی

باعثمی زندگیفرد، پیشدیگر در با بیگرفتناینرونشود اهمالد، تنبلی، کاری،تعهدی،

منفعتدروغ میگویی، صداقت جایگزین را و... میانطلبی در پدیده این رواج با نماید.

 فرهیختگی و علم تولید به منوط که اجتماعی توسعه استازآموختگاندانشدانشگاهیان،

 رکود دچار و گرفته عمقگرددیمپیشرفتفاصله از دانشگاهیرا فهموجامعه یبودندر

دهد.مطالبدورودانشجویانیکمسواد،راحتطلبوناکارآمدپرورشمی

نهایتاًاینکهدانشجویانجهتکسبامتیازاتاجتماعینیازمندمدرکدانشگاهیودریافت

هایاشتباهاینسنجش،خارجاینمدرک،مستلزمنمراتیاستکهمعیارسنجشاست.روش

صح شکل از رقابت کمشدن و خود علمیح جامعه،رنگشدن به خدمات ارائه و آموزی

سوقدهد.عدمتوجهبهاین«یهدفعملکردیریگجهت»دانشجورابهسمتمقولهمحوری

اعتبارمدرک از و نقصمواجهکرده با اثربخشیتحصیلیدانشجویانرا کارآمدیو مسأله،

                                                      
1-  Opportunity 

2-  Fraud pentagon model 

3-  Crowe Horwath 
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 نظام.کاهدیمدانشگاهی شناختینظریه بوم برنر7های با(Lotfabadi, 1999, 42)2برونفن

هاییکههامواجهاستورابطههاییکهفردباآنهاوزمینهتأکیدبرطیفوسیعیازوضعیت

کندبهروشنیاثرچهارنظامکوچک،میانی،بیرونیودرمحیطفیزیکیواجتماعیایجادمی

دهد.پژوهشخودرانشانمیهایفرعیواصلیمدلاینبزرگخودرادرقالبمقوله

 Ahanchiyan, Hoseini, Sadaat)صداقتیپیشینهبی،(Griebeler, 2017)هایجوکالسمقوله

Hashemi, Tatari, 2016)هایفردی،ویژگی(Sabzian, Ghadampour, Mirderikvand, 2017،)

(Alizade Sani, Nejat, Shahi, Arab, 2016 ،)(David, 2015)نقشاس اثر، اتید،ضعفنظارت،

 ,Hadijah, Norashikin, Nusrah, Fauziah & Normala)، (Anderman & Koenka, 2017)محیط

)Shahbazian Khonig, Farid, Habibi Kaleybr, 2016)،نقشوالدین(2013 ،)Polato, 2017)،

و (Mustapha & Nik Ali, 2017) فناوری نتایج(Saidina & Isa, 2013)محدودیتزمانی با

باشد.حاضرهمسومیپژوهش

مصاحبه نهایی تحلیل بیدر انجام خصوص در تأهل وضعیت و جنسیت صداقتیها

تریدردانشجویانبودیمکهتحصیلینقشمشهودینداشت.باافزایشسنشاهددرکعمیق

یبیشتریبرشد.خوابگاهیبودنگرچهدرایامامتحاناتفشارروانمانعانجاماینرفتارمی

می تحمیل بعددانشجویان در پدیده این نهایتاْ و نبود آن انجام برای اصلی عامل اما کرد

دیده بیشتر تحصیالتتکمیلی مقاطع در پژوهشی بعد در و کارشناسی مقطع در آموزشی

 رسید.شدکهباتوجهبهنسبتآموزشوپژوهشدراینمقاطع،منطقیبهنظرمیمی



 پيش هادا 

گرددبرنامهتحولیمناسبجهتبراساسنتایجبهدستآمدهدراینپژوهش،پیشنهادمی

قانونبیبهتصونهادینهشدنوالقایفرهنگاخالقعلمیدرنظامآموزشیتدوینوباتوجه

تهیریشگیپ تقلبدر با آثارعلمهیومقابله ی،اسالمیمجلسشورا97/۱۸/7981مورخی،

هاکاستهونهادینهگردد.آموزشعالیازشدتتمرکزآموزشیدراستانهایاجراییسیاست

ماهیترشته جهتکاهشبنابر در شود.تئوریها گنجانده عملی دروسواحدهای بودن

هارایویژهصحتنتایجآزمونهاسالنهاباتوجهبهتأثیرمحیطفیزیکی،بااختصاصدانشگاه

                                                      
1-  Ecological system theory 

2-  Bronfenbrenner 
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شناختیاستبنابراینضرورتگیریهدفمبحثیروانجهتکهبیانشدبهبودببخشند.چنان

 کلینیک همکاری با کیفیت تضمین و ارزیابی نظارت، دفتر مشاورهشناسرواندارد و ی

دانشگاه برگزاری با وهاکارگاهها آشنا مقوله این با را دانشجویان و والدین اساتید، یی

دادهشوند.گرایشیسوق-یهدفتسلطریگجهتدانشجویانبهکسب

پیشنهادمیازآنجاییکهنقشاساتیدازپرتکرارترینمقوله بود، شوداساتیدمحترمازها

استفادهنمودهوبابرقراریاثربخشیابیوارزشسیتدرنوینیهاوهیشی،کاربردیهاآموزش

منمایند.هافراهارتباطیدوستانهبادانشجویان،فضایرقابتیسالموعلممحوررادرکالس

باپیشنهادمی یدیگرپژوهشیموردهاروششودمحققاندرمطالعاتآتی،اینپدیدهرا

دارند، اختیار در دلیلاطالعاتیکهدراینحوزه سیاستگذارانبه دیدگاه بررسیقراردهند.

 مسؤالنآموزشیواساتیدباتوجهبهارتباطمستقیمآنانبااینپدیده،اخذگردد.

 

نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.د م اف :تضا
هادرطولفرآیندپژوهشحاضرازهیچموسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهم اب  مالی:

اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.
پذیرنبود؛بدینوسیلهازکلیهمشارکتمشارکتکنندگانامکانپژوهشحاضربدونهمکاریتشکر و قدردانی:

آید.کنندگانتقدیروتشکربهعملمی
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