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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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چکيده
بیصداقت یتحصیلییکیازمسائلیاستکهامروزهگریبانگیر نظامآموزشیشدهاست.بدیهی
استکهادامهاینروند،اعتبارعملکردنظامدانشگاهیرابهچالشخواهدکشاندواثراتدرازمدت
آن ،نهتنها خود فرد بلکه کل جامعه را در برمیگیرد  .هدف از پژوهش حاضر مطالعه پدیده
بی صداقتیتحصیلیدردانشجویانبود.رویکردتحقیقباتوجهبهماهیتموضوعازنوعکیفیبا
روشنظریهمبناییبود.جامعههدفپژوهشکلیهدانشجویاندانشگاهیزددرسالتحصیلی-89
 7981بودهاند.اطالعاتاز 71نفرازدانشجویا نبااستفادهازروشنمونهگیرینظریوهدفمندبا
حداکثرتنوعبهدستآمد.ابزارپژوهشمصاحبهعمیقنیمهساختاریافتهبود.نتایج تحقیق نشانداد
یهای فردی ،پیشینة آموزشی  ،محدودیت زمانی و سنگینی دروس،
کاربردی بودن دروس ،ویژگ 
حرفهمندی اساتید ،و فشار خانواده ،سبب شکلگیری مقولهمحوری
سیاستهای پذیرش دانشجو  ،
نهای (همچون محیط فیزیکی،
یهای زمی 
"جهتگیری هدف عملکردی" شده است .همچنین ویژگ 
جو کالس و دانشگاه ،فناوری ،نظارت و برخورد) و شرایط محیطی (محیط فرهنگی -اجتماعی،
محیط سیاسی ،ومحیطسیاستگذاری)،زمینه بروزواکنشهای غیراخالقیدانشجویان راهمچون
یصداقتیدرپژوهش فراهمساخته
تقلبدرامتحان،بیصداقت یدرانجامتکالیف،سرقتعلمیوب 
استکهمنتجبه اخاللدرتوسعهفردی،توسعهاجتماعیوتوسعهدانشگاهیشدهاست .درنهایت
هتگیری هدف فرد دارد عوامل
یصداقتی تحصیلی ،ریشه در ج 
میتوان اذعان داشت که پدیده ب 
یتوانند آنرادستخوشتغییرسازند،لذاتالشجامعوهمهجانبهدرجهت
متعددمحیطیوفردیم 
مقالهبرگرفتهازپایاننامهکارشناسیارشداست .کارشناسیارشدروانشناسیتربیتی،دانشگاهیزد،یزد،ایران .

*
**دانشیار،دانشگاهیزد،یزد،ایران(نویسندهمسئول) mehdirahimi@yazd.ac.ir
***استادیار،دانشگاهیزد،یزد،ایران 

708

مجلهی علومتربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز،

(دورهی ششم ،سال  ،98بهار و تابستان  ،7000شمارهی )7

اصالحآنضروریبهنظرمیرسد .


یصداقتیتحصیلی،تقلب،دانشجویان،نظریهمبنایی .
واژههای کليدی:اخالقعلمی،ب 


مقدمه
پرقدرتدولتهابرای

متخصصومتعهد یکی ازبازوهای

درعصرکنونی ،نیرویانسانی
میباشد.صداقت،7یکی ازعواملماناییاینپیشرفت بودهکهنهادینهکردن
توسعهوپیشرفت 
آندرحدقابلتوجهیبرعهدهنظامتعلیموتربیتاستکهرکناصلیتحوالتجوامعبوده
یشوند
وعاملاساسیبرایارتقاءسرمایهانسانیشناختهم 

(Gholampour & Ayati, 2020,

کهعهدهدارتعلیم وتربیت انسانهاو

یشود نهادی 
).4امّادرنتایجتحقیقاتعلمیگزارشم 
انتقالارزشهاست،دردرونخودباهنجارشکنی مواجهگردیده،اخالقعلمی 2را

داعیهدار 
یصداقتی تحصیلی 9دردورههای مختلفآنرخنهنمودهاست .راهاندازی
زیرپاگذاشته وب 
هایمشابهتیابدراکثردانشگاههاومجالتکشورنیزشاهدیبراینمدعاست .


سامانه
یصداقتی تحصیلی اصطالحی وسیع بوده که دربرگیرنده انواع رفتارها شامل :تقلب در
ب
همکالسیهای غایب (

آزمونها ،تغییر دادن نمرات ،امضای لیست حضور برای 


Muhney,

 ،)Gutmann, Schneiderman, DeWald, McCann & Campbell , 2008, 1247خرید یک
مقاله،سرقت متن،خودراجایدیگریجازدندرامتحان،بردنپنهانی برگهتقلب بهجلسه
سرهمبندی کردن نتایج آزمایشگاهی ،درخواست تمدید مهلت با استناد به یک بهانه

آزمون ،
و...میباشد .

جعلی()McCabe&Christensen, 2006, 51
اینپدیدههمدرتحصیالتمتوسطهوهمدرتحصیالتعالیرواجیافتهاست( & Tamara

.طبقنتایجپژوهشها 1۶درصددانشجویاندرمالزی 11،درصددرهند،

)Bennett, 2015, 65
9۸درصددرترکیه(19،)Rusdi, Hussein, Rahman, Noordin & Aziz, 2019, 513درصددر
کاناداوایاالتمتحده()Starovoytova, Namango, 2016, 75(،)Sayed & Lento, 2015, 3و
یصداقتیتحصیلیرادرموقعیت
بهطورکلی 92/7درصددانشجویاندرجهانحداقلیکبارب 

دادهاند (.)Abusafia, Roslan, Yusoff & Nor, 2018, 370
دانشگاهی و یا بالینی انجام  
1- Honesty
2- Scientific Ethics
3- Academic Dishonesty
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بعدازدانشآموختگی

دانشجویانیکهدردانشگاهمرتکبتقلبعلمیمیشوند،بهاحتمالزیاد
یکنند (
درحوزههای دیگر ازقبیل ورزش،درآمد،امورمالیاتی وسیاسی تقلبم 

نیز 

Fealy,

 .)Safar-Pour, Rasouliazar, 2014, 58
کهازنظرپژوهشگرانحوزههای

بروزاینپدیدهاثرگذاربوده 

مؤلفههایمتعددومتنوعیدر 

جامعهشناسی ،فسلفه ،اقتصاد و تعلیم و تربیت دور نمانده است .براساس تحقیقات پیشین

روانشناختیمانندانگیزش7
میتواناذعانداشتبیصداقتیتحصیلیبیشتربرخواستهازعناصر 

یازپژوهشهاباروشکمیبهتبییناثریکیاچندمتغییر

میباشد.باتوجهبهاینکهبسیار

اند،بررسیاینعواملباروشکیفیوتأکیدبرنگاهیعمیقتربهاینپدیدهوکسب


پرداخته
ادراک دانشجویان در این خصوص ضرورت داشت .هدف این پژوهش ،بررسی پدیده بی-
صداقتیتحصیلیدرمیاندانشجویانبابهرهگیریازروشکیفینظریهمبناییاست.مسئلة
اصلی،شناساییمؤلفههاییاستکهپدیدهاصلیرابهعنواننقطةکانونیبیصداقتیتحصیلی،

کند.اهداففرعیتحقیقنیزشاملشناساییشرایطمحیطیوزمینهایمؤثربربی-


تبیینمی
صداقتیتحصیلی،موجباتعلّی،راهبردهاوپیامدهاییاستکهاینموضوعبهدنبالداردکه
پژوهشهایپیشیندراینزمینهباشد .

یتواندوجهتمایزاینپژوهشاز
م


روش
بهجهتدستیابیبهتوصیفعمیقازتجارب،ادراکاتونگرشهایدانشجویاندرباره
پدیده بیصداقتی تحصیلی ،همچنین به منظور تبیین ابعاد ،شرایط حاکم و پیامدهای آن از
نمونهگیرینظری9هدفمند
روشکیفینظریهمبنایی2استفادهشد.حجمنمونهبراساسروش 
باحداکثرتنوع 71، ۶نفرازدانشجویاندانشگاهیزدبود.ازآنجاییکهدراینتحقیقعمق
نگرشدانشجویانمدنظربود،ازهردوجنسیتبهرهبردهشد.همچنانکهباافزایشسندامنه
تجارب فرد افزایش خواهدیافت ،بنابراین میتوانیم انتظار داشته باشیم افراد با سن بیشتر
احساسخودکارآمدیبیشتر))Farid & Ashrafzade, 2020, 85وبرداشتوبرخوردمتفاوتی
Motivation
Grounded theory
Theoretical sampling
Purposeful with maximum diversity
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با پدیدهها داشته باشند ،بنابراین طیف سنی  99-79سال را لحاظ نمودیم .با احتمال تأثیر
محدودیت زمانی از ویژگی تأهل و با احتمال تأثیر دسترسی به مکان مطالعه

مسؤلیتها و 

شخصیواختیاردرساعتخوابوبیداری،ویژگیخوابگاهیبودنلحاظگردید.بهدلیل
بررسیابعادپدیده،ویژگیمقطعتحصیلیبرایگروهنمونهاتخاذشد(.نمودارشماره .)7


اطالعاتجمعیتشناختیگروهنمونه 

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

عا

زن

معيت ش اختی روه نمونه

مرد
78-99
93-91

دانشکده

91-33
مجرد

مقط
اسکان
سن
تاه
سيت

100%

80%

60%

40%

20%

0%

متاه
خوابگاهی
بومی
کارش اسی
تکميلی
علوم انسانی

ه ر و معماری
علوم پايه و ف ی
م اب

بيعی





ابزار م آوری ا

عا

شیوه گردآوری دادهها ،مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته 7بود( .در مصاحبه سیزدهم به
دادهها داشت .با این وجود سه مصاحبه
تکرار مفاهیم برخورد کردیم که نشان از اشباع  2
مصاحبههابهوسیلهدودستگاهضبطکنندةصدا،ضبطوبهدقتروی

تکمیلیانجامپذیرفت).
تعریفشماازبیصداقتیچیست؟

کاغذپیادهشد.تعدادیازسؤاالتمصاحبهعبارتنداز-7:
آیاتاکنونمرتکببیصداقتیتحصیلی

صداقتیتحصیلیراچگونهتعریفمیکنید؟ -2


بی
شدهاید؟-9درصورتانجامبیصداقتیتحصیلی،درچهمقطعیازتحصیلبودهوچرا؟-۶

ترینعللبیصداقتیتحصیلیدر

احساسوفکرشمادرزمانانجاماینکارچهبود؟ -۸
مهم
1- Semi-in depth Structured Interview
2- Saturation
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باقوانینمجازاتدربیصداقتیتحصیلی

دورهکارشناسی/ارشد/دکتریراچهمیدانید؟ -1

آشناهستید؟تأثیرآنراچگونهمیبینید؟ 



روايی و پايايی
افتهها و
برایحصولاطمینانازرواییپژوهش؛ازراهبردهایبررسی همکار( 7بررسیی 
اظهار نظر دربارة آنها توسط اساتید راهنما و مشاور ،چند تن از اعضای هیأت علمی و
همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد) ،تطبیق توسط اعضاء( 2بازبینی گزارش نهایی مرحلة
مشارکتکنندگان) ،و تأملپذیری

مقولهها توسط اکثر 
نخست از فرآیند استخراج و تحلیل  
پژوهشگر(خودداریازادامهمصاحبهویادریافتپاسخبرایسؤالی که دردانشجوایجاد
تنش کرده و یا از بیان واقعیت پرهیز داشت .برای اطمینان از دریافت صحیح پژوهشگر از
پاسخ مصاحبهشونده ،در برخی سؤاالت به دانشجو گفته میشد که لطفاً منظور خود را
روشنتربیانکنیدویاپرسیدهمیشد"آیامنظورشماایناستکه)"...استفادهشد .



روش تحلي دادهها
تحلیل دادهها به شیوه سیستماتیک ( )Strauss & Corbin, 2011, 34با کدگذاری باز،9
کدگذاری محوری ۶و کدگذاری گزینشی ۸یا انتخابی انجام گردید .در فرایند گردآوری
اطالعات بهتدریج مفاهیم و گزارهها انباشته تا اینکه به مقوله اصلی «جهتگیری هدف
عملکردی»رهنمونوسپسسایرمقوالتدرحولوحوشآنتنظیمشد .
شوندهبعدازمعرفی وآشناییاولیه،داوطلبانهدر


نفرمصاحبه
درپژوهشحاضرهر 71
مصاحبهها حضور پیدا کردند .در راستای رعایت مالحظات اخالقی و حفظ حقوق

مشارکتکنندگان ،پیش از آغاز مصاحبه رضایت کامل آنان جهت ضبط صدا گرفته شد.

گفتههایشان صرفاًجهتتجزیهوتحلیل
براساساصلمحرمانگیبهآناناطمیناندادهشدکه 
یشاننزدمحققمحرمانهخواهدماند .
درپژوهشبهکاربردهمیشودونامونامخانوادگ 
Peer Examination
Member Checking
Open Coding
Axial Coding
Selective Coding
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يافتهها
باتفکیکمتنمصاحبههابهعناصردارایپیامدرداخلخطوطیاپاراگراف،کدهایباز
استخراجشدند(نمونهدرجدولشماره.)2
جدول.2متنمصاحبهشرکتکنندگانومفاهیماستخراجشدهدرکدگذاریباز
Table 2. Participants interview text and concepts extracted in open coding

مفاهیماستخراجشده

متنمصاحبهها


Extracted concepts

Text of interviews

رتبههایاولکِالسَنخیلیبیشتراینتقلبِ -تقلببیشترنفراتبرتر 
بینچندنفریکه 
یکرد اون -امتیازادامهتحصیل 
بودتادانشجوایضعیف.بههرنحویسعیم 
بدونکنکور 
نمره الف بودنش رو حفظ کنه (مصاحبه شونده جزو ده
درصد برتر کالس بوده و از سهمیه استعداد درخشان
استفادهکردند) .
پیشینهبیصداقتی 

دوم دبیرستان تقلب رو میذاشتیم توی لوله خودکار ،االن -
یصداقتی تحصیلی با
دادهها رو از اینترنت میگیریم .ب 

بچهها،ابعادشتویدانشگاهرشدکرده .
بزرگشدن 


با طبقهبندی  77۱۱مفهوم استخراجی کدگذاری باز 99 ،مقولة فرعی شکل گرفته و در
مقولةاصلیطبقهبندیشدند(نمونهدرجدولشماره.)9

مرحلةکدگذاریمحوریبه78


جدول.9مفاهیم،کدگذاریباز،محوریوانتخابی
Table 3. Concepts, open, axial and selective coding

مقوال

فرعی

Subcategories

توسعه فردی ،توسعه اجتماعی ،توسعه
دانشگاهی 
الگوها در اجتماع ،ارزش علم در جامعه،
بیعدالتیاجتماعی 


مقوال اصلی

ابعاد مدل پارادايمی

Main categories

Dimensions of the
paradigm model

اخاللدرتوسعه 

پیامدها 

محیطفرهنگی-اجتماعی 

شرایطمحیطی 

هایآشکارشدهدرقالبابعادششگانةمدلپارادایمی،باروابطموجودبینآنها،به


مقوله
صورت شرایط علّی ( 1مقوله) ،مقولة اصلی ،راهبرد ( 9مقوله) ،شرایط محیطی ( 9مقوله)،
هایزمینهای(۶مقوله)وپیامد(7مقوله)جایگرفتند(.شکل.)7


ویژگی

کاربردی بودن دروس
مشارکت کنندگان معتقد بودند یکی از دالیل رویآوردن به بیصداقتی تحصیلی بحث
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کاربردیبودندروساست .
یکنمکهضعیفمپسبایدتقلبکنم»(م .)77
«چیزییادنگرفتمبهکارمبیاد.فقطحفظم 

شکل.7مدلپارادایمیالگویبیصداقتیتحصیلیدرمیاندانشجویان 



Figure 1. Paradigm model of academic dishonesty pattern among students

ويژ یهای فردی
هایفردیبابیصداقتیتحصیلیدرارتباطاست .

نتایجپژوهشنشاندادکهویژگی
یتونه نبوداعتمادبهنفس
ی فردبرمیگرده.م 
«بیشتراینرفتارابهروحیهوتیپشخصیت 
اهمالکاریاونآدمباشه» (م .)9
باشه،یا 

پيشي ه بیصداقتی
کنندگان،پیشینهبیصداقتیدرانجامدادنآنتوسطدانشجونقشدارد .


بهباورمشارکت
کارنامهمون رو تغییر

یکردیم 
«دروغ گفتن نمرات توی مدرسه ،حتّی بعضاً اقدام م 
ینویسن(»...م .)1
یدادیم...اآلنمبچّههابینزنگایتفریح،تمریناروسرکالسم 
م
 -7مصاحبهشوندهشمارهیک .
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محدوديت زمانی و س گي ی دروس
مضمونمحدودیتزمانیوسنگینیدروس،ازدیگرعواملیبودکهدرنظردانشجویان
قتیتحصیلیدربعدآموزشیمیگردید .

سببانجامبیصدا

بچههام هست،سه
«وقتیچهارصدصفحهکتابدارمکهبایدبخونم،چندتاارائهکالسی 
یربطمکنارش!خبنمیرسمکه،یهجوریمیخوامباتقلبحلشکنمدیگه!»(م .)9
تامقالهب 

سياستهای پذيرش دانشجو
سیاستهای پذیرشدانشجوبامضامین فرعی

با توجه به نتایج پژوهش،مضموناصلی 
«توجه به عالقه»« ،سنجش دقیق توانمندی علمی»« ،حجم پذیرش» و «توجه به استعداد» با
بیصداقتیتحصیلیمرتبطاست .

« من تو دوستای خودم اونایی که واقعاً این رشته رو دوست دارن ،تقلب رو یه چیز
یکننیادبگیرن.حاالچهاستادسختبگیرهچهآسون»(م .)9
یدوننوتالشم 
بیمعناییم 
یشستن(».م .)2
یاومدنسرکالسم 
بودوپنجتادرسخونم 

کمتر
«قبالًپذیرش 
«هدایتتحصیلیِاشتباهآموزشوپرورش،بهزورهُلشدادهدانشگاه،اینفردبایدوارد
یزنهبهاینکارا(».م .)79
شکستشحتمیِ،دستم 

بازاروکارفنیشه،تویدانشگاه

حرفهم دی اساتيد
پر تکرارترین مضمون در میان مشارکتکنندگان ،مضمون اصلی حرفهمندی اساتید با
کمکاریاساتیدراهنماو
مضامینفرعی«رفتاراساتید»«،شیوهتدریس»« ،کیفیتارزشیابی»و « 
بودکهبهنظرآناننقشاساسیدررخدادنبیصداقتیتحصیلیداشت .

مشاور»
یذارن بین دانشجوها .فرق گذاشتنِش علمی نیست ،از لحاظ دیدگاهی و
«استادا فرق م 
همفکرشباشیتمومِ!»(م .)۸
اعتقادیِ.اگه 
یگیره.اگهاستادبشهچنینرفتاریبادانشجوی
«دانشجوناخودآگاهمنشاستادرویادم 
یکنه(».م .)7۱
خودشمیکنهواگرنشهیهنوعسوءاستفادهازشرایطوتعهداخالقیشم 
یشهبرمسراغکپیوسپردنکاربهمؤسسه!»(م .)7
«بدونراهنماییاستاد،زمینهفراهمم 

فشار خانواده
کمالگرایی 
طبق یافتههای پژوهش ،فشار خانواده با مضامین فرعی «فرزندپروری» « ،
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دربیصداقتیتحصیلیدانشجویانمؤثراست .
یصداقتیدرخانواده» 
والدین»و«ب 
یدونن»(م .)1
خانوادههاتقلبتویدرسوایناروزرنگیم 

«تویبعضی
عالقهای به پزشکی
پسرخالهم به اصرار پدر و مادرش تجربی خوند .بچّه هیچ رَقَمِ  

«
نداشت ،تا ترم پنج هم خوند ولی چند وقت پیش خودکشی کرد .تأسف بارتر اینکه روی
سنگقبرشنوشتندانشجویپزشکیجوانناکام!»(م .)79

محيط فره گی -ا تماعی
بهباورمشارکتکنندگانمحیطفرهنگی-اجتماعیبامضامینفرعی«الگوهادراجتماع»،

صداقتیتحصیلیمرتبطمیباشد .

یعدالتیاجتماعی» 
بابی
«ارزشعلمدرجامعه»و«ب 
یشه(».م .)8
محکمترازسَردَرِدانشگاهِوبهشعملنم 

نوشتههاییهست
«درسطحکالن 
یشن.
ختهس.ولیتویمملکتماارزشیبرایعلمقائلنم 
«علمباپیشرفتدرهمآمی 
یصداقتی»(م .)1
یزنمبهب 
حداقلتویرشتهمنکهاینطوریِ،منمدستم 
«یهزمانیدروغوجوددارهتویجامعهولیدروغسیستمینیست؛امااالندروغنهادینه
یگیرم»(م .)72
یره.منممدیرانُمیبینموالگوم 
شدهتویجامعهوبدوندروغکارتپیشنم 

محيط سياسی
مواجهایم.اکثرمدیرانسر

«سیاستمدارایمارجالماهستنوماباعدمشایستهساالری
یذاره»(م .)9
قرارنگرفتن.اینیأس،جاییبرایارزشهایاخالقینم 

یشون
جایاصل 

محيط سياست ذاری
گذاریبابیصداقتیتحصیلیدرارتباطاست .


نتایجپژوهشنشاندادکهمحیطسیاست
درسهااختصاصدادهمیشهوواحدهایدرسیخیلیمهمِ»(م .)77
«زمانیکهبه 
کارخونهایکهمقالهبدهبیرونوتکرارعلمنهتولیدعلم»(م .)7۱

«دانشگاهشدهیه
«نسبتتعداداستادبهدانشجوغلطِ.خباینوقتنمیکنهبههمهرسیدگیکنه»(م .)79

محيط فيزيکی
کنندگان،محیطفیزیکیدربیصداقتیتحصیلینقشدارد .

بهبیانمشارکت
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یذاشتنتویکالسامتحانبدیمتوسالنامتحاناتبود(».م .)9
یموننم 
«تودانشگاهقبل 

و ک س و دانشگاه
یصداقتی»
یصداقتی»«،قبحب 
مضموناصلیجوکالسودانشگاهبامضامینفرعی«شیوعب 
صداقتیتحصیلیمیباشد .


ازدیگرعواملمرتبطبابی
جوکالسودانشگاه»
و« 
یصداقتیتحصیلی،همهجایدنیاهست.یهعکسدیدممالزییاتایلندبودیهچیزکاله
«ب 
اونطرفکهنتوننبرگردن»(م .)۶
نطرفو 
مانندرویسرشونبود،دوتاکاغذای 
« منکهسعیوتالشمکردمایننمرهروگرفتماونیهمکههیچتالشینکردوخیلی
یخیالبودهموننمرهرو!دیگهتالشکنیبرایچی؟!»(م.)71
ب


ف اوری
طبقنتایجپژوهش،مضموناصلیفناوریبابیصداقتیتحصیلیدرارتباطاست .

یکننمقالهرو(»...م .)71
یزننوپیدام 
«ساعتهوشمندسرجلسهیاراحتیهسرچم 

نظار

و برخورد

مضموناصلینظارتوبرخوردبامضامینفرعی«نظارتدرجلسهآزمون»«،نظارتبر
تواننددربیصداقتیتحصیلینقشداشتهباشند .

عملکرداساتید»و«برخوردبابیصداقتی» 
می
یشه»(م .)9
کمترتقلبم 
«اگهتویکالسادوربینباشهبهنظرم 
یشونودانشجوهاسرگرمتقلب»(م .)1
یشهاستاداتویگوش 
«یهاثرمنفیسرامتحانکهم 
برگههاروجامیزارنیااضافهمیدنبهدانشجوهایااستادکلیداتاقرو
«اساتیدتویکالس 
یکننبرایآزمونبعدی!»(م .)۶
یدهدانشجوبرهبرگهبیاره،استفادهم 
م
«بایدجلویاعمالسلیقهافراطیاساتیدروبگیرن»(م .)72

تقلب در امتحان
مضموناصلیتقلبدرامتحان،اولینراهبردبیصداقتیدربعدآموزشیاستکهدانشجو

ایاتخاذمیکند .


هایزمینه
دراثرتعاملموجباتعلّی،شرایطمحیطیوویژگی
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یبرن»(م .)۸
برگهایچیزیهمراشونم 
بعضیهاحتّیمیخوانشفاهیدرسجواببدن 

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

بیصداقتی در انجام تکاليف
مضمون اصلی بیصداقتی در انجام تکالیف ،دومین راهبرد بیصداقتی در بعد آموزشی
کنندگانبیانداشتهاند .


تکهمشارکت
اس
یزدم»(م .)7۸
«براییهکارِکارآموزیمثالً9تا،72تااونجاییکهمیشدازسروتهِشم 

سرقت علمی و بیصداقتی در پژوهش
مضموناصلیسرقتعلمیوبیصداقتیدرپژوهش،راهبردیاستکهدربعدپژوهشی
تخاذمیگردد .

بیصداقتیتحصیلیتوسطدانشجوا

یکنن،اگهنتایج
دادهسازیم 
«دانشجوهابستهبهاجباربرایمقالهدادن،عددسازیو 
آزمایشقابلقبولنباشهیامتفاوتباشه،آماررودستکاریمیکنن»(م .)8

اخ ل در توسعه
به باور مشارکتکنندگان ،مضمون اصلی اخالل در توسعه با مضامین فرعی «توسعه فردی»،
،پیامدیاستکهبیصداقتیتحصیلیباخودبههمراهدارد .

«توسعهاجتماعی»و«توسعهدانشگاهی»
یشه.شمایهذهنیروپرورشدادیکهیکیاز
جنبههایزندگیدقیقاًتکرارم 
«درهمه 
یصداقتی»(م .)8
لههایگذرازخطر،گذرازشرایطسختونجاتششدهدروغ،شدهب 
وسی 
یشه.تنبلیوسستیروتویافرادزیاد
کمرنگ شدنروحیةتالشتویجامعهم 
«باعث 
یمونه(»...م .)7۱
یصداقتیروپیشبگیرنخباعتمادینم 
یکنه.اگههمهبخوانب 
م
ضعیفدانشگاه،رشدواقعیعلمدرکشورمتوقفمیشه

«بااینخروجیعلمیوفهمی 
یدیم»(م .)79
وروشنفکرامونروتویهرحوزهای،بهمعنایواقعیکلمهازدستم 
نهایتاً پس از استخراج مضامین اصلی و فرعی و برگزاری مکرر جلسات هماندیشی با
اساتید محترم راهنما و مشاور و مقایسه تطبیقی مضامین به دست آمده ،مضمون مرکزی با
عنوان«جهتگیریهدفعملکردی»انتخابگردید .
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هت يری هدف عملکردی
جهتگیری هدف عملکردی با
نتایج پژوهش نشان داد که مضمون اصلی و مرکزی  
میباشد .
علمآموزیوارائهخدمات» 
نمرهومدرکمحوربودن»و« 

مضامینفرعی«رقابت»«،
«یهرقابتایخیلیتنگاتنگیهستکهوادارمیکنهدانشجوهاروکهازهرراهیکهشده
خودشونروجلوبِکِشَن(»...م .)77
«برپایهنمرهتشخیصمیدنکهکیدانشجویخوبیِ،کیآدمباسوادیِ(»...م .)1
علمآموزیداشتهباشهوکمکیبه
«برایکسیکههدفشازدرسخوندناینباشهکه 
نهشمفراهمباشه»(م .)2
یصداقتیتحصیلیخیلیرخندهحتّیاگهزمی 
جامعهبکنه،شایدب 


بحث و نتيجه يری
یصداقتیتحصیلیدانشجویانرادرقالبیکمطالعه
درپژوهشحاضربرآنبودیمکهب 
افتهها کاربردی نبودن و حفظی بودن دروس دانشگاهی از
کیفی بررسی نماییم .براساس ی 
مقوالت مرتبط با این پدیده است .همچنین داشتن اصول اخالقی سبب میشود فرد از
هاومهارتهایخودآگاهی


د.همچنینزمانیکهفردازتوانایی
رفتارهایانحرافیبهدورباش
داشتهباشد،تواناییهدایتفعالیتهایشناختیدرجهتمطلوبوکسبپیشرفتتحصیلی

را دارا خواهد بود ) .(Mohammadi Molod & Zavvar, 2020, 175پیشینه بیصداقتی
دانشجویانازدیگرمقوالتمؤثردراینپدیدهبود«،اگرافرادبهشکلیتربیتشوندکهبه
یصداقتی
دروغگویی احساس بدی داشته باشند ،زمانی که متوجه شوند ب 
مفاهیم دزدی و  
یآید نیروی کنترلدرونیآنانخودبه
دروغگوییبه حساب م 
تحصیلیهم نوعی دزدییا 
یشود» (.)Fealy, Safar-Pour, Rasouliazar , 2014, 72
نادرستشان م 

خود مانع عملکرد 
تأکید نظریه انتخاب عقالنی (Cornish, Clarke, 1987, 934) 7بر بحث هزینه-فایده ،مقوله
هایمیانبرسوق


نمایدکهدانشجوبهسمتراه

محدودیتزمانیوسنگینیدروسراتبیینمی
مییابد.درادامه،متناسبنبودنسطحعلمیدانشجویاندانشگاهباسطحمنابعتدریسیاستاد،

اشکالدرساختارکنکوربهعنوانابزارسنجش،نادیدهگرفتناستعدادهادردورانتحصیلدر
آموزشوپرورش،ازمواردیاستکهبررخدادناینپدیدهدامنمیزند .

1- Rational Choice Theory
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پرتکرارترین مقوله حرفهمندی اساتید بود که عالوه بر آموزش مطالب درسی ،باعث
بهگونهایرفتارکندکهگاهموجبتسهیلیادگیریوگاهمانعفراگیری

میشودتاناآگاهانه

شود). (Ghasemian Dastjerdi, Aminbeidokhti & Jafari, 2019.91طبقنظریههمبستگی
انشقاقیساترلند(Moradi, Soleymani Mareshk, 2011, 60)7رفتارانحرافیدرفرآیندارتباط
شود.سبکهایفرزندپرورینیزدرشکلمستبدانهبا


آموختهمی
باالگویرفتاریاینپدیده 
اعتنابابیتوجهی و نداشتنخط قرمز


گیروبی
اعمالفشار بردانشجوو دردوشکلسهل
اخالقیوهمچنینبیارزشیصداقتورواجدروغگوییدردرونخانواده،دانشجویانرابه

صداقتیتحصیلیسوقمیدهد( .)Qasimzadeh, 2013


سمتبی
آشکارشدنبیصداقتیتحصیلیافرادشاخص،بیکفایتیمسؤالنمتقلب،نهادینهشدن

دروغدرجامعه،نگاهماشینیبهدانشجو،تبعیضدراعمالقانون،نگاهچپاولگرایانهاجتماعی

ازجملهمواردیاستکهدردانشجوایجادیأسنمودهوسببگرایشبهبیصداقتیتحصیلی

میشود.نظریهبنیاد ،)Moradi, Soleymani Mareshk, 2011, 62(2عملکردالگوهایفعلیدر

اجتماعراتبیینونظریهشناختیاجتماعیبندورا()Saif, 2019, 175تأثیراینالگوهارابر
دهد.نظریهبیسازمانیاجتماعی 9مرتن(۶


نگرشورفتاردانشجویانشرحمی

Zaker Salehi,

هایارزشعلمدرجامعهوبیعدالتیاجتماعیمیباشد.


نیزمؤیداثراتزیرمقوله
)2017, 156
رنگ باختن شایسته ساالری در جامعه سبب توزیع ناعادالنه مقام ،منزلت و رفاه اجتماعی
یمعنا گردد.
یگردد صداقت تحصیلیبرایدانشجوبهمیزانزیادیب 
یشود.اینامرسببم 
م
نظریه بنیاد ،فضای سیاسی بیان شده در نظر مصاحبهشوندگان را روشن میکند و نظریه
شناختیاجتماعیبندورا،اثرمحیطسیاسیراازطریقتقویتجانشینینشانمیدهد .

ها،پستهایاداریاساتید،


دروسوواحدهایمقاطعتحصیلی،محدودهاختیاراتدانشگاه
لمهمتشدیدشدنبیصداقتیتحصیلیدرمیاندانشجویان

اهمیتکمّیتدرتولیدمقالهازعل
است.مدلمثلثتقلب ۸کرسی (Boyle, De-Z, Hermanson, 2015, 578) 1دردومینضلع
Differnetial Association theory
Fuondation theory
Social disorganization theory
Merton
Fraud triangle model
Cressey

123456-
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خودبانام«فرصت»7کهبرمدیریتضعیفوکنترلناقصسیستماشارهدارد،روشنگرمقوله
محیط فیزیکی است و «توجیه» به عنوان سومین ضلع از این نظریه ،مؤید زیرمقولههای
جوکالس و دانشگاه است .توسعه فناوری در آموزش عالی نیز به عنوان شمشیری دو لبه
صداقتیتحصیلیمشهودمیباشد .


حضورداردکهاثراتآندرپدیدهبی
اجرای قاطعانه قوانین ،میتواند سبب پایبندی بیشتر دانشجویان به ضوابط گردیده و
همچنیننظارتصحیح،عملکرداساتیدرابهبودبخشد.ضلع فرصت درمدلمثلث تقلب،
تقویتوتنبیهدرنظریهیادگیریرفتاری( )Saif, 2019, 175وتقویتوتنبیهجانشینیدر
نظریهشناختیاجتماعیبندورا،مؤیدمقولهنظارتوبرخوردمیباشند.دانشجوییکهبهسبب

یهایمحیطیوشرایطزمینهای،راه
موجباتعلّی،بهسمتاینپدیدهسوقدادهشدهوویژگ 
ینماید .
یصداقتیتحصیلیرادردانشگاهپیشهم 
نمودهاند،راهبردب 
رابرایاوتسهیل 
مدلپنتاگونتقلب 2کروهورواث،)Taheri, Izadinia, Moayedfar, 2018, 87( 9بااضالع
نیاز/فشار ،توجیه ،فرصت ،قابلیت و غرور ،تبیینگر راهبردهای تقلب در امتحان (آموزشی)،
یصداقتیدرپژوهش
یصداقتیدرانجامتکالیف(آموزشی -پژوهشی)وسرقتعلمیوب 
ب
صداقتیتحصیلیبهجنبههای


(پژوهشی)باپیامداخاللدرتوسعهاست.درواقع،سرایتبی
دیگر زندگی فرد ،باعث میشود با در پیشگرفتن این روند ،بیتعهدی ،تنبلی ،اهمالکاری،
دروغگویی ،منفعتطلبی و ...را جایگزین صداقت مینماید .با رواج این پدیده در میان

دانشآموختگان است از
دانشگاهیان ،توسعه اجتماعی که منوط به تولید علم و فرهیختگی  
پیشرفت فاصله گرفته و دچار رکود میگردد و جامعه دانشگاهی را از عمقی بودن در فهم
مطالبدورودانشجویانیکمسواد،راحتطلبوناکارآمدپرورشمیدهد .

نهایتاًاینکهدانشجویانجهتکسبامتیازاتاجتماعینیازمندمدرکدانشگاهیودریافت
اینمدرک،مستلزمنمراتیاستکهمعیارسنجشاست.روشهایاشتباهاینسنجش،خارج

شدن رقابت از شکل صحیح خود و کمرنگ شدن علمآموزی و ارائه خدمات به جامعه،
دانشجورابهسمتمقولهمحوری«جهتگیریهدفعملکردی»سوقدهد.عدمتوجهبهاین
مسأله،کارآمدیواثربخشی تحصیلیدانشجویانرابا نقصمواجهکرده وازاعتبارمدرک
1- Opportunity
2- Fraud pentagon model
3- Crowe Horwath
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یکاهد .نظریه نظامهای بوم شناختی 7برونفن برنر )Lotfabadi, 1999, 42( 2با
دانشگاهی م 
هامواجهاستورابطههاییکه


هاییکهفردباآن

هاوزمینه
تأکیدبرطیفوسیعیازوضعیت
درمحیطفیزیکیواجتماعیایجادمیکندبهروشنیاثرچهارنظامکوچک،میانی،بیرونیو

پژوهشخودرانشانمیدهد .

بزرگخودرادرقالبمقولههایفرعیواصلیمدلاین

مقولههایجوکالس)،(Griebeler, 2017پیشینهبیصداقتی( Ahanchiyan, Hoseini, Sadaat


،)Hashemi, Tatari, 2016ویژگیهایفردی(،)Sabzian, Ghadampour, Mirderikvand, 2017
(،(David, 2015)،)Alizade Sani, Nejat, Shahi, Arab, 2016نقشاساتید،ضعفنظارت،اثر
محیط )(Hadijah, Norashikin, Nusrah, Fauziah & Normala, ،(Anderman & Koenka, 2017

)،2013نقشوالدین(،)Polato, 2017(،)Shahbazian Khonig, Farid, Habibi Kaleybr, 2016
فناوری ( )Mustapha & Nik Ali, 2017و محدودیت زمانی ) (Saidina & Isa, 2013با نتایج
پژوهشحاضرهمسومیباشد .

در تحلیل نهایی مصاحبهها جنسیت و وضعیت تأهل در خصوص انجام بیصداقتی
تحصیلینقشمشهودینداشت.باافزایشسنشاهددرکعمیقتریدردانشجویانبودیمکه

مانعانجاماینرفتارمیشد.خوابگاهیبودنگرچهدرایامامتحاناتفشارروانیبیشتریبر

دانشجویان تحمیل میکرد اما عامل اصلی برای انجام آن نبود و نهایتاْ این پدیده در بعد
آموزشی در مقطع کارشناسی و در بعد پژوهشی در مقاطع تحصیالت تکمیلی بیشتر دیده
شدکهباتوجهبهنسبتآموزشوپژوهشدراینمقاطع،منطقیبهنظرمیرسید.


می


پيش هادا
براساسنتایجبهدستآمدهدراینپژوهش،پیشنهادمیگرددبرنامهتحولیمناسبجهت
نهادینهشدنوالقایفرهنگاخالقعلمیدرنظامآموزشیتدوینوباتوجهبهتصویبقانون
پیشگیری ومقابلهبا تقلب در تهیه آثارعلمی،مورخ 7981/۱۸/97مجلسشورای اسالمی،
نهادینهگردد.آموزشعالیازشدتتمرکزآموزشیدراستانهاکاستهو

سیاستهایاجرایی 

بنابر ماهیت رشتهها در جهت کاهش تئوری بودن دروس واحدهای عملی گنجانده شود.
یویژهصحتنتایجآزمونهارا

سالنها
دانشگاههاباتوجهبهتأثیرمحیطفیزیکی،بااختصاص 

1- Ecological system theory
2- Bronfenbrenner
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گیریهدفمبحثیروانشناختیاستبنابراینضرورت

بهبودببخشند.چنانکهبیانشد  
جهت

روانشناسی و مشاوره
دارد دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت با همکاری کلینیک  
کارگاههایی اساتید ،والدین و دانشجویان را با این مقوله آشنا و

دانشگاهها با برگزاری 

دانشجویانبهکسبجهتگیریهدفتسلط-گرایشیسوقدادهشوند .
هابود،پیشنهادمیشوداساتیدمحترماز


ازآنجاییکهنقشاساتیدازپرتکرارترینمقوله
وههاینوینتدریسوارزشیابیاثربخشاستفادهنمودهوبابرقراری
آموزشهایکاربردی،شی 

ارتباطیدوستانهبادانشجویان،فضایرقابتیسالموعلممحوررادرکالسهافراهمنمایند .

روشهایدیگرپژوهشیمورد
پیشنهادمیشودمحققاندرمطالعاتآتی،اینپدیدهرابا 
بررسیقراردهند.دیدگاهسیاستگذارانبه دلیلاطالعاتیکه دراینحوزه دراختیاردارند،
مسؤالنآموزشیواساتیدباتوجهبهارتباطمستقیمآنانبااینپدیده،اخذگردد.
تضاد م اف  :نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد .
م اب مالی :پژوهشحاضرازهیچموسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینههادرطولفرآیند
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست .
تشکر و قدردانی :پژوهشحاضربدونهمکاری مشارکتکنندگانامکانپذیرنبود؛بدینوسیلهازکلیهمشارکت
کنندگانتقدیروتشکربهعملمیآید .
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