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 چکیده

جلوگیری از تقلب های تاثیرات آن و روش ،به بررسی علل تقلب ،ای انجام شده استر پژوهش حاضر که به روش کتابخانهد

علل درونی مانند احساس  .انددرونی و علل بیرونی تقسیم شدهگروه علل تقلب به دو للن پژوهش عدر ای .ایمآکادمیک پرداخته

رونی مانند علل بی . ...راهی آسان برای نمره گرفتن و ،لذت بردن از تقلب ،تحقیر نشدن نزد همساالن ،آماده نبودن برای امتحان

یرات تقلب تاث . ...ی امتحان وهی مراقبان در جلسهتوج یب ،ی خوبنمرهفتن گیری خانواده برای گرسخت ،سخت بودن امتحان

ترس و  ،مانند: احساس حقارتاثرات درونی تقلب  .ایمدرونی و اثرات بیرونی تقسیم کردهی اثرات آکادمیک هم در دو دسته

ارزش شدن بی ،عتمادا از بین رفتن ،دیگرانضایع شدن حق  ،گریزی و اثرات بیرونی تقلب مانند: عادت به درس نخواندنجامعه

توانند در  در انتها چند راه حل برای جلوگیری از تقلب ارائه شده است که همکاران عزیز می .آموزهای دانشامتحان و تالش

ن آموزان و فرهنگ سازی برای جلوگیری از ایروش دادن احساس عزت نفس به دانش بهترین .کالس درس خود به کار ببرند

دانش آموزان دیگر نیازی به تقلب کردن نخواهند  ،ی پایانی برداشته شود کید بیش از حد از روی نمرهتا رگا .ناپسند است عمل

  .داشت

 

 .آموزدانش ،علل تقلب ،آثار تقلب ،کیتقلب اکادمهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

و  یمعمول یکار حان راو امت فیمحصالن تقلب در تکل .مسائل آموزش و پرورش کشور ماست نیتراز مهم یکیتقلب  ،امروزه

در مواجهه با  .شوندیمسخره و از طرف همساالن خود طرد م ،شوند-یبه تقلب نم یکه راض یافراد .دانندیم  یزرنگ ینشانه

دست  یاز رو شتریتقلب ب نیا .است یسیتقلب و رونو رسد یذهن محصالن م هکه ب یپاسخ نیاول ،مشکل فیتکل ایامتحان  کی

 یشد و حت ریفراگ اریعمل بس نیا ،نیانال سیپس از رواج تدر ژهیو به .ردیگیصورت م نترنتیو در اجست و جهمساالن و 

و کتاب  دهندینظارت معلم امتحان مبدون  ،محصالن در منزل .کنندیکار به فرزندان خود کمک م نیهم در ا نیاز والد یبرخ

از معلمان تالش کردند  یبرخ .کنند یجست و جو م نترنتیرا در او پاسخ  کنندیچت م گریکدیامتحان با  نیدر ح ،کنندیباز م

کار پاک کردن صورت مسئله است و  نیکه ا ست یهیبد .با تقلب را کاهش دهند تیاحتمال موفق ،تا با باال بردن سطح امتحان

 یرو یآثار متعدد ،تقلب نیکه ا ست یگفتن .تقلب است یبرا یلیکه ادامه دار باشد خود سخت بودن امتحان دل یدر صورت

و شغل خود هم همواره به دنبال  یعادت کنند در زندگ انبریکه به م یافراد .محصالن دارد تیشخص یو حت یلیتحص تیوضع

  .دور زدن و فرار از کار خواهند بود یبرا یراه

م در کاهش آن ش معلو نق کیعلل و اثرات تقلب آکادم یبه بررس ،انجام شده است یاپژوهش حاضر که به صورت کتابخانه

دانش آموزان خود فراهم  یبرا یسالم یآموزش طیو مح میاست که تا حد امکان علل تقلب را کاهش ده نیهدف ا .پردازدیم

 میتوانیم ،هابعد از شناخت علت .است کیآکادم یهاطیعلل تقلب در مح ختو شنا ییچرا یراه بررس نیقدم در ا نیاول .میکن

 . میآموزش داشته باش یتر براآلدهیا یطیو مح میرفع کننها را در حد توان آ

 

پژوهش نهیشیپ  

 شیعلت گرا« مقابله با تقلب دانش آموزان وهیش»با عنوان  یادر مقاله ، 13۳۱ یعسگر ریام ،یریاکبر کب ،یخواج یهاد -

 یخود و بعض نیدوستان و والد انیر مکسب منزلت د یبرا یبعض ،کسب نمره یبرا یبعض .آموزان به تقلب متفاوت استدانش

آموزان در سراسر کشور ما و ارتقاء آنها دانش یلیتحص شرفتیپ نکهیبا توجه به ا .نندکیباالتر تقلب م یهیارتقاء به پا یبرا گرید

و  یشآموزضل مع نیتوجه معلمان به ا لزوم ،شودیاز آنها مشخص م یلیتحص یابیبا توجه به ارزش یلیباالتر تحص یهاهیبه پا

 . ر استیناپذاجتناب یضرورت ،دیآ یمقاله م نیکه در ا ییاستفاده از راهکارها

ای بررسی نقش عوامل زمینه»با عنوان  گرید یادر مقاله 13۳۱، داش زاده  دیزاده و وحداداش دیمحمدزاده و مج اری مانیپ _

رایط ش ،نوع ارزشیابی ،که از نظر معلمان دندیرس جهینت نیابه  «آموزان: رویکرد تحلیل آمیختهموثر در تقلب تحصیلی دانش

و انتظارات محیطی و از  تاثیرات گروه همسال ،برخورد نکردن با افراد متقلب ،علمهای مها و روشویژگی ،اجرای آزمون و نظارت

و انتظارات  روه همسالرات گثیتا ،های معلمها و روشویژگی ،رایط اجرای آزمون و نظارتش ،نوع ارزشیابی ،آموزاننظر دانش

 . محیطی در اقدام به انجام تقلب تحصیلی موثر هستند

-آموزان به تقلب و پیشنگرش و میزان ارتکاب دانش» یدر مقاله 13۳۱ ،یخندق نیفراست و بهروز مهرام و مقصود ام میمر _

به  گرید یهاامه و پژوهشه از پرسشنتفاداس ضمن «آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شدهپذیری نگرش دانشبینی

های از مولفههمبستگی و میان ادراک مثبت فراگیران  88. 4ب و ارتکاب به آن که میان نمره نگرش به تقل دندیرس جهینت نیا

 .خودکارآمدی تحصیلی و ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی وجود دارد ،فضای یادگیری ،معلم ،تدریس
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رورش صداقت و پرهیز از پ های نظام آموزشی در جهتی در اجرای برنامه درسی از ضرورتدرسی و بازنگر ی برنامهوین فنکت

 . آموزان قلمداد شده استتقلب دانش

 

 علل تقلب

 نیعم شانیاکه بر یفیتکل ایارزش کار  توانند ینم رایز کنند یاز آنها تقلب م یبرخ .دارد یمتفاوت یهاوزان عللآمتقلب دانش

درک کنند  توانند ینم شوند یمواجه م نیمفصل و سنگ ،میحج فیآموزان با تکالدانش یمثال وقت یبرا .شده است را درک کنند

گونه تفکر  چیه فیکه تکل یآموزان معتقدند هنگام دانش .زنند یم یسیدهند و دست به رونو جامهمه کار را ان نیا دیکه چرا با

 یبرا جهیدر نت ندارد و یارزش علم فیتکل ،باشد یمطالب درس یسیآنان رونو ی فهیتنها وظ باشد و نداشته یدر پ یانتقاد

 ،کنند یکه ارزش و اعتبار آن را هم درک م یفیدر مورد تکال یآموزان حت دانش اما. دزننیدست به تقلب م فیتر کردن تکلسبک

از حد  شیب ییگراو کمال یگرفتن نمرات عال یبرا یادیفشار ز آموزان موفق که تحتاز دانش یاریبس .زنند یدست به تقلب م

 کهیبه طور .آورند یبه تقلب رو م ،اند دهیآن زحمت کش یها برا که ماه یامتحان کیباال بردن نمره خود در  یبرا زین ،هستند

 .دهدر دهن رانهیگ سخت فیتکل کی ایچند سوال امتحان  کیها تالش و درس خواندن خود را بابت  حاصل ماه ستندیحاضر ن

که انجام  یکه معموال از بابت هوش و استعداد خود و نه از بابت ارزش کار یآموزان دانش دهند ینشان م قاتیتحق نیهمچن

و  یکه از آنها ساخته شده است و کم کردن فشار روان یریو تصو گاهیحفظ جا یبرا زین ،اند قرار گرفته قیاند مورد تشو داده

 . دآورن یم یبه تقلب رو ،از آن یناش یاجتماع

نوجوانان احتماال به  .در معرض استفاده از تقلب هستند ،یمقاطع سن ریاز سا شترینوجوانان ب ،نجام شدها یها طبق پژوهش

 ،پرخطر یشدن در رفتارها ریمترصد درگ ،در دانشگاه انیو دانشجو یاز کودکان دبستان شیب ،یو روان کیولوژیسبب عوامل ب

به عواقب  ،یسن یها برهه رینوجوانان معموال کمتر از سا .از تقلب هستند استفاده یکردن برا سکینشده و ر ینیب شیپ جینتا

نوجوانان اغلب  .است شتریب یمرحله سن نیپرخطر در ا یو انجام رفتارها یریخطرپذ ،رو نیو از هم کنند یفکر م شانیکارها

 زین یعواقب بد شانیکه انجام تقلب برا یدر صورت یحت رو  نیاز هم بکشند و گرانیجرأت و جسارت خود را به رخ د لندیما

 ،مسئله نیکه قادر خواهند بود از ا کنند یم یبند به انجام آن هستند و معموال با دوستانشان شرط لیهمچنان ما ،داشته باشد

 . انکار است لرقابیغ ها بر دانش آموزان در تقلب جو کالس و همکالس ریتاث ،رو نیاز ا .قسر در روند

 

:از علل تقلب دانش آموزان عبارتند از گرید یبرخ  

اگر تقلب را  ،ستیرا بلد ن یکه دانش آموز احساس کند مطالب درس یهنگام :دانش آموزان نسبت به محتوا یدرس ضعف

 . آورد یحتما به تقلب رو م ،ندیدر دسترس بب یبه عنوان راه

 

از  یاریبس ،هوش است یریو مالک اندازه گ زندیرا م ما که نمره حرف اول یموزشام آنظ در :بردن سطح نمره امتحان باال

-آموز را با نمرهدر مدرسه و منزل ارزش دانش .زنندیم یخود در امتحانات دست به هر کار یباال بردن نمره یدانش آموزان برا

 . اوردیب تقلب روثابت کردن خود به  یکه برا تسا یعیپس طب سنجند؛ یاو م یامتحان ی
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دانش فرزندشان  یبه جا نیاز والد یبرخ :نیاز طرف والد کندیم افتیکه در ییهانسبت به نمره تیعدم امن احساس

و سرزنش  سهیموزان مقاآدانش  گریمرتب او را با د ،ردینگ یقابل قبول ایکرده و چنانچه نمره ممتاز  هیتک یصرفاً به نمرات و

موز مطالب آاز مواقع ممکن است دانش یبعض .همان عدم اعتماد به نفس ای شانیهادانسته خود وه ب یاعتمادیب .کنندیم

عدم اعتماد به نفس و  لیبه دل یول ،امتحان را داشته باشد یالزم برا یرا به طور کامل مطالعه کرده باشد و آمادگ یدرس

  .کند استفاده نیگزیو جا نمطمئ یعنوان نقشه از تقلب به ،نمره یاضطراب برا

 

در کالس  .کند یتقلب فراهم م یرا برا نهیاغلب جو کالس و مدرسه زم :ییقدرت نما ایو  ییبه جلب توجه و خودنما ازین

و متقلب بودن  نادرست .دارد یادیز تیمحبوب آوردینمره م  یو به اصطالح با زرنگ خواند یکه درس نم یآموزدانش ،درس

-خانواده مهم است که دانش یبرا یباال به قدر یمواقع نمره یبرخ .کندیم کودک فراهم در ب راتقل نهیاعضاء خانواده که زم

 . دهندیانجام آن را به او نشان م یو راه ها کنندیم قیآموز را به تقلب تشو

 

:کردند انیرا ب لیدال نیا دیکنیدانش آموزان در پاسخ به سوال چرا تقلب م نیشیپ يدر پژوهش ها  

:یدرون عوامل  

یداشتن ضعف درس   

هاعدم اعتماد به دانسته   

دوستان و نمره کم نگرفتن شینشدن پ ریتحق  

بردن از تقلب لذت  

غرور و افتخارکردن بعد از تقلب احساس  

نمره گرفتن یآسان برا یراه    

آموزبودن نمره از نظر دانش مالک  

از زحمت درس خواندن ییرها  

و درس نخواندن یمطالعه کاف عدم  

  

:یرونیب عوامل  

و دروس فیبودن تکال سخت  

هایجو کالس و هم کالس ریتأث   

نیمالک بودن نمره از نظر والد   

معلمان و مراقبان یگرو مسامحه یتوجهیب  

امتحان خیعدم اطالع از تار   

نیوالد فشار  

لیتقلب کردن در افراد خانواده و فام   

یمشکالت خانوادگ   
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اهیکردن دوستان و همکالس تقلب  

  

کدامند؟ یلینظر معلمان عوامل موثر بر تقلب تحص از   

 . کنندیتقلب م فیاز تکال شتریب یآموزان در امتحانات کتبدانش ،از نظر معلمان :یابیارزش نوع

 دقت نکنند احتمال یکاف یمراقبان به اندازه ،ر زمان ازموناگر د ،معلمان یبر اساس تجربه .آزمون و نظارت یبرگزار طیشرا 

تقلب نداشته هم در صورت  یبرا یاخوانده و برنامه یکه درس خود را به خوب یو ممکن است دانش آموز شودیم شتریتقلب ب

 . اوردیب یناظران به تقلب رو یتفاوت یب

 

 که یآموزاندانش یو حت کنندیم یاستاندارد طراح ریسخت و غ اریمعلمان امتحانات بس یبرخ :معلم يهاها و روشیژگیو

 .کندیامتحان سخت دانش آموزان را وادار به تقلب م .رندیکامل بگ ینمره توانند یاند هم نممطالعه کرده یبه خوب س رادر

 . ر داردیدر باال بردن آمار تقلب دانش آموزان تاث لمو مع نیمانند فشار والد یطیانتظارات مح

 

 شناسانتقلب از نظر روان جینتا

 .افتدیاو به خطر م تیترسد احساس امنیترسد و چون میماز احتمال لو رفتن خود آبرو و فرد متقلّب از  :بروز احساس ترس

 . زندیم بیصورت به خودش آس نیو به د .ردیگیقرار م یکیولوژیزیعوامل ف ریتاثو تحت

 

 ازیود و نتا انسان احساس کمب رایز ؛آوردیدر انسان احساس حقارت بوجود م یبه طور ضمن تقلب :احساس حقارت بروز

-یم دیدر پاسخ دادن به سئواالت تشد یبا احساس ناتوان ،احساس حقارت نیاما ا .زندیعاجزانه نداشته باشد دست به تقلب نم

 . زندیبه انسان م شتریو ضربه ب .شود

 

فرد  ،یعنی نیارا که خود به خالف آن واقف است و  یهم امر را پنهان کند آن یزیچ خواهدیفرد م :يرفتار پنهان کار بروز

و  یفرهنگ جیفوق تقلّب نتا جیبر نتا د عالوهیگشایخود م یرا هم بر رو یگریرا د یخطا یهانهیکند و زمیدانسته خطا م

 م؛یاخودمان را گول زده میکن یما تقلب م یوقت است یخود قابل بررس یرا به دنبال خواهد داشت که در جا یمیوخ یاجتماع

توانند به ما کمک یخواهند و میکه ما را دوست دارند و م یکسان میاباعث شده .میاتهگرفخودمان را از  یجد شیفرصت آزما

 1444را  رابخ نیماش کیمثال اگر شما  یبرا .شودیعوض نم یزیچ چیه جهیبدانند و در نت یاز هر کمک ازینیما را ب ،کنند

در  .شودیهم نم ریوقت تعم چیپس ه ،ندارد یلشکم چیه نیماش نیکه ا دیوانمود کن یو طور دیبکش لیبا جرثق لومتریک

و  دیبه نفع خود شماست که تقلب نکن ،ساده و راحت هست اریبس یت مجازهم که تقلب در امتحانا نیآموزش آنال طیشرا

 . یدنبر نیتان را از ب تیموفق ریمس
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 ست؟یو اثار تقلب در امتحانات چ میدر امتحانات تقلب کن دینبا چرا

 شما يها شتال شدن ارزش یب

خود تقلب  فیتکال ایانجام دادن امتحان  یکه برا یزمان .ستین لیجزء درس خواندن و تحص یزیآموز چ دانش فهیشک وظیب

 . دیدانیم ارزش یخود را ب لیو در واقع تحص دیستیخود قائل ن یها تالش یبرا یمعناست که ارزش نیبد ،دیکن یم

 

 شدن امتحان ارزش یب

آموز درباره  اطالعات دانش زانیاز م یدرست یابیارزش ،امتحان یاز اهداف برگزار یکی میگفت .میتر برگرد قبل یبه کم دییایب

عدد است اما دانش شما  کینمره امتحان تنها  .سازد یدروس است که تقلب نکردن در امتحانات محقق شدن آنرا ممکن م

 یآن نمره واقع ایاما آ ،دیریباال بگ یا در امتحان نمره دیوانستقلب تبا ت اربکی میفرض کن .تر از عدد نمره شماست مهم اریبس

در واقع با تقلب کردن در امتحان  د؟یدان یاز آنرا م یکم یلیحد خ ای دیبر مباحث امتحان را دار یواقعا تسلط کاف ایشماست؟ 

 . دیا هرساند بیو تنها به خودتان آس دیا کرده یامتحان را خنث ایتمام مزا

 

 کردن به درس نخواندن عادت

بار  8 ای کی یبنظرتان برا دیشا .امتحانات است یبرا یعدم آمادگ ،درس نخواندن و تقلب کردن یآموزان برا دانش یاصل لیدل

به سراغ کتاب  دیدوست ندار گریو د دیا و تقلب عادت کرده یاست که شما به تنبل یزمان یمشکل اصل یول ،نداشته باشد یرادیا

 تواند یاما در بلند مدت م ،در کوتاه مدت کارساز باشد دیشا .دیا کرده داینخواندن پ درس یتر برا ساده یحل راه رایز د؛ید بروخو

 .شوند یباالخره باز م مدارس بزند یجدّ اریبس بیو آموزش شما آس لیبه روند تحص

 

 ندارد ییدروغگو ای يبا دزد یکردن تفاوت تقلب

جواب خود در  یجا را به گرانید یها که جواب یزمان .دیکن یریاز آن جلوگ دیاست و با ن اشتباهکه تقلب کرد ستین یشک

 .است ییگو همان دروغ نیو ا دیا خودتان را نوشته یها که جواب دییگو یبه دروغ م دیدر واقع دار ،دیسینو یم یامتحان برگه

 . دیا خود جا زده یها ابه عنوان جورا ب نآ و دیرا برداشت گرانیجواب د رایز ؛هم هست یدزد ینوع نیهمچن

 

 است گرانیدر حق د یانصاف یکردن ب تقلب

و  دیباش یتابحال شده درحال باز .شود یوضع شده است که باعث جذاب شدن آن کار م ینیقوان یانجام دادن هرکار یبرا

 مزه یب یلیخ یصورت باز نیر بزنند؟ در ارا دو نیقوان لیدل نیباشند و به هم یشده برنده باز یبخواهند به هر نحو یا عده

در  یاند و با تالش و کوشش خود سع احترام گذاشته یباز نیاست که به قوان یندر حق کسا یانصاف یخواهد بود و در واقع ب

با تقلب کردن و  یکنند که افراد انیرقابت در آزمون و امتحانات را ب طیشرا تواند یم قاًیدق یمثال باز نیهم .برنده شدن دارند

 . برند یم نیسالم را از ب یِلیرقابت تحص یفضا ،نیدور زدن قوان
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 برد یم نیاعتماد را از ب تقلب

بردن تمام  نیاز ب یبرا کباری نیهم .متوجه تقلب شما شود ای دیا معلم بفهمد که شما درحال تقلب بوده کباریاست  یکاف

و تنها  ردیگ یشکل م یاعتماد پس از گذشت مدت زمان نسبتاً طوالن ؛است زیانگ غم نیاست و ا یاعتماد معلم به شما کاف

 یبرا یسود چیتقلب کردن در امتحان ه نیبنابرا؛ برود نیاست تا تمام اعتماد از ب یتقلب کردن در امتحانات کاف کباری نیهم

 کینمره تنها  .ندارد یگریست و ارزش دسطح اطالعات و دانش شما یابیباشد تنها کاربرد امتحانات ارزش ادتانی .شما ندارد

 . کنکور است تیو در نها یامتحانات حضور یدارد درس خواندن شما آماده شدن برا تیکه اهم یعدد است و موضوع

 

 موزانآاز تقلب دانش يریجلوگ يهاراه

در مقابل نقض  یبرخورد منطق آنان و یها ییاعتماد کردن به توانا ،انیآموزان و دانشجو دانش تیّبر نکات مثبت شخص دیتأک

کار  نیا دییبگو ،کنند یکه تقلّب م یکسان به .کند یاز تقلّب م یریبه جلوگ یادیکمک ز ،کالس از جمله تقلّب کردن نیقوان

که به آنان  یترفند دارد؛ یبرم یترفند ذهن نیپرده از ا ییتقلّب با دروغگو انیبرقرار کردن م ارتباط .است ییدروغگو ینوع

تقلّب  که نیاما تصوّر ا ،ستین یحل قطع راه نیاگرچه ا .است شده رفتهیموجّه و پذ یفکر کنند تقلّب کردن کار ،دهد یه ماجاز

 ریاز تقلب تغ یریجلوگ یاصل یهااز راه یکی .هد یقرار م ریتأثتحت نهیزم نیوجدان متقلّب را در ا ،است ییدروغگو یکردن نوع

آموزان هستند و دانش یبرا یالگو کیکه خود معلمان به عنوان  میدانیاز تقلب است مخود آموزش دهندگان  یهادگاهید

 قلبموزان قابل قبول است و عدم توجه به تآدانش یبرا در رفتار خود از طرف معلمان یسهل انگار اعمال و گونه حرکات وهر

 و یاو را از سع جهیدر نت و ریفراگ کیب تحراست که موج یمعضل بزرگ کیمعلم  یعمل از سو نیبه ا قیموزان و تشوآدانش

 . داردیتالش باز م

-ن را در فرهنگآتوان نقش یکه امروزه نم مایس کنندگان فرهنگ مثل صدا و دیفرهنگ درست از طرف تول جیترو اصالح و

که  یطور ،کنندیه مزند نندگانیبه تقلب را در ذهن ب قیتشو و ییها خودشان دروغگونهاد نیگرفت متاسفانه ا دهیناد یساز

بلکه در ارتباطات روز مره مردم  ؛موزشآ یکه نه در حوزه ابدییم انیردر ذهن مردم ج یعامل عاد کیدر جامعه به عنوان 

ورد آیموزان را تنبل به بار مآامر دانش نیکه واقعا ا شندامر توجه داشته با نیمسئوالن به ا دیبا نیبنابرا؛ شودیمشاهده م نایع

امتحان اقدام به تقلب  یماده شدن براآحفظ کردن و  یبه جادهند و ینها پشتکار در خواندن دروس نشان نمآکه  یربه طو

 . مطالعه ندارند گرفتن و ادی یبرا زهیانگ جهیدر نت کنند ویم

 

 :اقتدار کمک از همکاران با 

کنم راحت هستند و شما شباهتی ندارید توصیه میها یا اساتید هستید که مخاطبین با شما زیادی  اگر شما از آن دست معلم

چقدر که خودتان را جدی  ی امتحان هرچون شما در جلسه .ی امتحان کمک بگیریداقتدار برای مراقبت از جلسه فرد بااز یک 

ب معروف دست شما رو شده است و ممکن است دانشجویان بدون ترس از شما تقل قول به .ای نخواهد داشتبگیرید فایده

 . زندبلکه به شخصیت شما هم آسیب می ؛کندفایده میینتایج امتحان را ب نه تنهااین کار  .کنند
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 :دآوري مسائل اخالقییا

آنها آموزش دهیم که تقلب کار  که از قبل به همین .آموزان در بسیاری از مواقع کارساز استبیدار کردن وجدان دانش 

باید بررسی کنیم و ببینیم با  .کند که تحت هیچ شرایطی تقلب نکنندادب را قانع می ن باآموزاغیراخالقی است بسیاری از دانش

ما توانیم بگوییم شمثالً برای بچه پسرها می .توانیم احساسات مخاطبان را تحریک کنیم تا دست به تقلب نزنندچه شیوهای می

توانیم چنین جمالتی به ن و جنسی به اقتضای شرایط میکند دیگر مرد نیست؛ و برای هر ساید و مردی که تقلب میمرد شده

 . کار ببریم

 

 :میستیآخر کالس با

متقلب معموالً قبل از تقلب سرشان را باال  انیدانشجو ایدانشآموزان  .ها در زمان مراقبت از امتحان است فرمول نیاز بهتر نیا

که شما در آخر کالس  یخب زمان .متحان نبود تقلب کنندبعد اگر حواس مراقب ا ،مراقب را نگاه کنند تیموقع تا آورندیم

 دیشویراحت متوجه م یلیشما بهصورت کامل سرش را برگرداند و شما خ تیدانستن موقع برای فرد متقلب مجبور است .دیباش

خاطب اگر شما واقعاً حواستان پرت هم باشد م یاست که حت نیخر کالس اآ گرید تیخاص .قصد تقلب دارند یکه چه کسان

 . ب کندتقل تواندیو نم دیکنیبه او نگاه م دیکه شما دار کندیحس م

 

  :هاي مضطربچهره ییشناسا

 .مضطرب یلیخ یآرام و راحت هستند و بعض یبعض .دیاندازیب دهندیکه امتحان م یی کسانبه چهره یاست نگاه یکاف فقط

تقلب  دیکه به ام یو کسان شدند یآرامش در سر جلسه حاضر م خوانده بودند با درس یلیکه خ یکه کسان بود طورنیا هامیقد

قصد تقلب  یداد چه کس صیتشخ شدیها ممضطرب بودند و از روی چهره یلیخ شدندیم جلسه های تقلب واردبه همراه برگه

آموز برای پس اگر دانش .تر هستندهم آرام نیریاند و معموالً از ساشده هایحرف یلیها خنه؛ اما اکنون متقلب یدارد و چه کس

 . داد صیتشخ امتحان اش دراندازه از شیاز اضطراب ب شودیم کندیدارد تقلب م نیاول

 

  :یطوالن هايیتحرکیها و بمکث

قصد  ایدر حال تقلب است  ایکه  دیشک کن دیتوانیشده م رهیخاص خ ییجا به یبه مدت طوالن یکه کس دیمشاهده کرد اگر

در  ،جلوتر رفتیا کنجکاوی  .شده است رهینفر به پنجره خ کی مشاهده کردی امتحان جلسه کی در یک معلم مثال .تقلب دارد

 دید یهیبا توجه به زاو یول .صورت بازشده قرار دارد ی پنجره بهجزوه لب طاقچه کی متوجه شدبعد  دیند یخاص زیچ ایتدا

 دیکمال تعجب د شد با رهیاو به پنجره خ یهیو از زاورفت آموز  دانش کنار .وجود نداشت تقلب امکان عنوان چیه آموز بهدانش

  .کندیمطالب را مطالعه م شهیش و از انعکاس افتدیم شهیعکس جزوه در ش

 

 :نیاستفاده از دورب

-ینجام مکار ا نیی زبان اموسسه کیدر  .شودیسخت م اریتقلب کردن بس دیمداربسته استفاده کن هاینیاز دورب دیبتوان اگر

 نیتقلب در ا زانیکه م نجاستیجالب ا .دهندیکار مراقبت را انجام م هانیو دورب ستیسر جلسه ن در یمراقب چیو ه شود

 . به صفر است کیموسسه نزد
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  :و نوع نشستن دمانیچ

 . جود نداشته باشدآموزان تا حد ممکن از هم دور باشند تا امکان مشورت وو پرکاربرد است که دانش یمیروش قد کیهم  نیا

 

  :دارافراد سابقه ییشناسا

بهتر  .کنندیی امتحانات تقلب ماند و در همهبه تقلب عادت کرده یبرخ .ی عوامل تقلب در امتحان گفتمآنچه در مقاله طبق

 . میبرای آنان داشته باش شترییب رییگو سخت میکن ییشناسا اافراد ر نیاست ا

 

  :طرح چند نوع سؤال

تا  میها را عوض کنی سؤالو فقط شماره مینوع سؤال داشته باش کی نکهیا ایو  میو چند نوع سؤال طرح کن میصله کنحو اگر

 . میارا سخت کرده تقلب یادیحدود ز

 

  :ممنوع لیموبا

است که  نیا از ریمگر غ .ی امتحان ممنوع باشددر جلسه لیاست که آوردن موبا نیا یلیهای موباراه مبارزه با تقلب نیبهتر

به هر  لیخب پس داشتن موبا .ستیی امتحان ممنوع ندر جلسه گرانیمگر ارتباط با د .است یارتباط یلهیوس کی لیموبا

 . در جلسه ممنوع باشد دیای بابهانه

 

 

  :دیریزمون را جدي بگآ نیولا

 یلیتقلب را بچشند کار خ نیریطعم ش انیامتحان دانشجو نیاگر در اول .مهم است یلیامتحان خ نیزمان امتحانات اول در

گفته شد مربوط به  نجایهر آنچه تا ا خب ندتقلب در جلسه حاضر شو دیاست در امتحانات بعد به ام مکنم و شود؛یسخت م

 . بود یهای کتب آزمون

 

 گیرينتیجه

روی نمره و  با برداشتن تاکید از .ابتدا باید علل آن را از بین برد یا تا حد ممکن کاهش داد ،ست که برای مقابله با تقلبابدیهی 

-شاید بسیاری از دانش ،استاندارد هایطرح سواالت و فعالیت همچنین آموز در طول سال وهای دانشتوجه به تمام فعالیت

وضیح داده شود و جو آموزان تباید اثرات تقلب برای دانش .است سازی درستفرهنگ ،قدم بعد .کنار بگذارند تقلب راآموزان 

بلکه با  ؛ه تقلب جذب نشوندتنها خود ب و نه ای باشد که متقلبین در بین همساالن خود محبوبیت نداشته باشندکالس به گونه

جامعه از  .داریمدر اختیار های بسیاری برای جلوگیری از تقلب راه ،ا به عنوان معلمم .کار باز دارند نینها را از اآدوستانشان  ینه

 جامعه میمحل کار و  ،اند را با خود به خانوادهرفتارهایی که در کالس فرا گرفته آموزانگیرد و دانشکالس درس ما شکل می

آموزان فراموش نکنیم که این دانشدر نهایت  .دشواهمیت فرهنگ سازی درست در کالس درس دو چندان می ؛ بنابراینبرند

خواهند شد و کسی که با تقلب جایگاه خود را به دست آورده باشد عادت به کار درست  ...وکیل و ،مهندس ،در آینده پزشک

در  یخوارانتفساد و ر بیترت نیمختلف ادامه خواهد داد و به ا یهاتیرفتار را در موقع نیا زین یدر بزرگسالو  نخواهد داشت
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کودکان شکل نگرفته  تیکه هنوز شخص نییپا نیاست که در سن نیکار ا نیبهتر نیبنابرا .افتیجامعه اشاعه و گسترش خواد 

 جادیا یعمل برا نیحاصل از ا یو فرهنگ یاجتماع یهابیسآو با کاهش  مینها را اصالح کنآ ؛رندییاست و منعطف و قابل تغ

 . مینتالش ک خوب وسالم یاجامعه

 

  هاشنهادیپ

 یکیزیف یهاافراد نسبت به راهکار یتیو ترب یبر اصالح فرهنگ یمبتن ییهاناپسند راهکار دهیپد نیاز وقوع ا یریمنظور جلوگ به

 لیدر ذ .دارد یشتریب ریتاث دیدانشکده و اسات نیمسئول یبا متقلبان از سو دیو برخورد شد رانهیگهمچون اعمال نظارت سخت

 :اشاره شده است یتیو ترب ینگفره یهاحلز راها یبه تعداد

 تیاهم انیدانشجو یآوردن به تقلب برا یرو لیدل نیتریپژوهش نشان داد اصـل نیا یجامعه آمار جیهمان طور که نتا 

 دیاتاست اس ستهیلذا شا .باشدیآنان م یآن به عنوان تنها مالک ارزش گذار یریدر امتحان و قرارگ یاز حد ثمره اکتساب شیب

 . و پژوهش کاهش دهند قیو تحق یهمچون کار کالس ییهاتیفعال ریتاث شیافزادر امتحانات را با  ینمره اکتساب ریتاث

 به پاسخ برسد  دیکه دانشجو چطور با نیبردانستن ا ،از حد بر دانستن خود پاسخ شیب دیتأک یها به جار در دانشگاهاگ

 یبا مشکل گرید ،شدیم یپا فشار دنیبر فهم ،دیرمفینامربوط و غ قیحقا یسر کی یریادگیاصرار بر حفظ و  یو به جا دیتأک

 . به نام تقلب وجود نداشت

 یبایز ندیناپسند تقلب به فرآ ندیفرآ ،شدیاصرار م یبر کار مشارکت ،و مجزا از هم یبر کار فرد ادیز دیتأک یاگر به جا 

 . دیگردیم لیتبد گریکدی افراد با یهمکار

 در مقابل نقض  یآنان و برخورد منطق یهاییاد کردن به توانااعتم ،انیدانشجو تینکات مثبت شخص دیکه تأک واضح است

 . کندیاز تقلب م یریبه جلوگ یادیکمک ز ،کردنقوانین برکالس همچون تقلب

 کرد؟خواهد  دایپ یامروز ما چه وضع یایدن ،مردم تقلب کنند یشود که اگر همه دهیپرس  از افراد متقلب 

 

نابعم  

  .تحصیلی به تقلب شیعلل گرا دارشناسانةیپد یبررس .1

 . آموزان متقلبدانش اتیو تجرب دگاهیاز د یلیتقلب تحص یهاروش ،و همکارانآرش ،قیخون انیشهباز .8

 آموزان بهپذیری نگرش دانشبینیآموزان به تقلب و پیشنگرش و میزان ارتکاب دانش .(13۳۱). و همکاران ،فراست مریم .3

 – 133صص(: 7دوره )17شماره  ،گیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازه یهینشر ،لب بر اساس برنامه درسی اجرا شدهتق

1۱۱.  

 13۳۱. زییپا –شماره دوم  –سال چهارم  -ی پژوه سیتدر یپژوهش یفصلنامه علم .0

و  یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیچهارم .آموزانمقابله با تقلب دانش وهیش .(13۳۱). و همکاران خواج یهاد .۱

  .یو فرهنگ یمطالعات اجتماع ،یشناسروان

آموزان: رویکرد تحلیل ای موثر در تقلب تحصیلی دانشبررسی نقش عوامل زمینه .(13۳۱). و همکاران، مانپی ،زادهمحمداری .۱

 صص(:13دوره )83شماره . ریزی درسی(برنامه-یتیش و پژوهش در علوم تربریزی درسی )دانپژوهش در برنامه هینشر ،آمیخته

18۱- 13۱ 

7. https://civilica. com/doc/546800 
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8. www. amoozmag. com 

9. www. feridabir. blogfa. com 
10. raveshtadris. com 
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Abstract 
In this study, which has been conducted by library method, we investigated the causes of fraud, its effects and 

methods of preventing academic fraud. In this study, the causes of fraud are divided into two groups of internal 

and external causes. Internal causes such as feeling unprepared for the exam, not being humiliated by peers, 

enjoying cheating, an easy way to score External causes such as difficulty of exam, family hardening to get good 

grades, caregivers' inattention in exam session, etc. The effects of academic fraud are divided into two 

categories: internal and external effects. The internal effects of fraud such as feelings of inferiority, fear and 

escapism, and external effects of fraud such as: the habit of not studying, the loss of the right of others, the loss 

of trust, the devaluation of the exam, and the efforts of the student. Finally, a few solutions have been presented 

to prevent fraud that dear colleagues can use in their classroom. The best way is to give students a sense of self-

esteem and culture to prevent this undesirable act. If too much emphasis is lifted from the final grade, students 

will no longer need to cheat.  

 

Keywords: Academic Fraud, Effects of Fraud, Causes of Fraud, Students. 
  

 


