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 چکیده

های جلوگیری از تقلب ای انجام شده است، به بررسی علل تقلب، تاثیرات آن و روشدر پژوهش حاضر که به روش کتابخانه

اند. علل درونی مانند احساس درونی و علل بیرونی تقسیم شدهژوهش علل تقلب به دو گروه عللایم. در این پآکادمیک پرداخته

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

ی امتحان و... . تاثیرات تقلب توجهی مراقبان در جلسه ب، بیی خوگیری خانواده برای گرفتن نمرهسخت بودن امتحان، سخت

ایم. اثرات درونی تقلب مانند: احساس حقارت، ترس و ی اثرات درونی و اثرات بیرونی تقسیم کردهآکادمیک هم در دو دسته

ارزش شدن تن اعتماد، بیگریزی و اثرات بیرونی تقلب مانند: عادت به درس نخواندن، ضایع شدن حق دیگران، از بین رفجامعه

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

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

ی پایانی برداشته شود، دانش آموزان دیگر نیازی به تقلب کردن نخواهند  اگر تاکید بیش از حد از روی نمره عمل ناپسند است.

 داشت. 
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 مقدمه -1

لیف و امتحان را کاری معمولی و امروزه، تقلب یکی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش کشور ماست. محصالن تقلب در تک

شوند. در مواجهه با شوند، مسخره و از طرف همساالن خود طرد می-دانند. افرادی که راضی به تقلب نمیمی  ی زرنگینشانه

رسد تقلب و رونویسی است. این تقلب بیشتر از روی دست  یک امتحان یا تکلیف مشکل، اولین پاسخی که به ذهن محصالن می

گیرد. به ویژه پس از رواج تدریس انالین، این عمل بسیار فراگیر شد و حتی و جست و جو در اینترنت صورت میهمساالن 

دهند و کتاب کنند. محصالن در منزل، بدون نظارت معلم امتحان میبرخی از والدین هم در این کار به فرزندان خود کمک می

کنند. برخی از معلمان تالش کردند  د و پاسخ را در اینترنت جست و جو میکننکنند، در حین امتحان با یکدیگر چت میباز می

ست که این کار پاک کردن صورت مسئله است و  تا با باال بردن سطح امتحان، احتمال موفقیت با تقلب را کاهش دهند. بدیهی

این تقلب، آثار متعددی روی  ست که در صورتی که ادامه دار باشد خود سخت بودن امتحان دلیلی برای تقلب است. گفتنی

وضعیت تحصیلی و حتی شخصیت محصالن دارد. افرادی که به میانبر عادت کنند در زندگی و شغل خود هم همواره به دنبال 

 راهی برای دور زدن و فرار از کار خواهند بود. 

دمیک و نقش معلم در کاهش آن ای انجام شده است، به بررسی علل و اثرات تقلب آکاپژوهش حاضر که به صورت کتابخانه

پردازد. هدف این است که تا حد امکان علل تقلب را کاهش دهیم و محیط آموزشی سالمی برای دانش آموزان خود فراهم می

توانیم ها، میهای آکادمیک است. بعد از شناخت علتکنیم. اولین قدم در این راه بررسی چرایی و شناخت علل تقلب در محیط

 تر برای آموزش داشته باشیم. آلآنها را رفع کنیم و محیطی ایده در حد توان

 

 پیشینه پژوهش

علت گرایش « شیوه مقابله با تقلب دانش آموزان»ای با عنوان ، در مقاله 11۳۱هادی خواجی، اکبر کبیری، امیر عسگری  -

در میان دوستان و والدین خود و بعضی  آموزان به تقلب متفاوت است. بعضی برای کسب نمره، بعضی برای کسب منزلتدانش

آموزان در سراسر کشور ما و ارتقاء آنها کنند. با توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی دانشی باالتر تقلب میدیگر برای ارتقاء به پایه

معضل آموزشی و شود، لزوم توجه معلمان به این های باالتر تحصیلی با توجه به ارزشیابی تحصیلی از آنها مشخص میبه پایه

 . ناپذیر استاستفاده از راهکارهایی که در این مقاله می آید، ضرورتی اجتناب

ای بررسی نقش عوامل زمینه»ای دیگر با عنوان در مقاله 11۳۱زاده و وحید داش زاده ، پیمان یار محمدزاده و مجید داداش _

ه این نتیجه رسیدند که از نظر معلمان، نوع ارزشیابی، شرایط ب« آموزان: رویکرد تحلیل آمیختهموثر در تقلب تحصیلی دانش

های معلم، برخورد نکردن با افراد متقلب، تاثیرات گروه همسال و انتظارات محیطی و از ها و روشاجرای آزمون و نظارت، ویژگی

تاثیرات گروه همسال و انتظارات های معلم، ها و روشآموزان، نوع ارزشیابی، شرایط اجرای آزمون و نظارت، ویژگینظر دانش

 محیطی در اقدام به انجام تقلب تحصیلی موثر هستند. 

-آموزان به تقلب و پیشنگرش و میزان ارتکاب دانش»ی در مقاله 11۳۱مریم فراست و بهروز مهرام و مقصود امین خندقی،  _

های دیگر به من استفاده از پرسشنامه و پژوهشض« آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شدهپذیری نگرش دانشبینی

های همبستگی و میان ادراک مثبت فراگیران از مولفه 88. 4این نتیجه رسیدند که میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن 

 تدریس، معلم، فضای یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی و ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی وجود دارد.
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های نظام آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت

 آموزان قلمداد شده است. تقلب دانش

 

 علل تقلب

برایشان معین توانند ارزش کار یا تکلیفی که  کنند زیرا نمی های متفاوتی دارد. برخی از آنها تقلب میآموزان عللتقلب دانش

توانند درک کنند  شوند نمی آموزان با تکالیف حجیم، مفصل و سنگین مواجه میشده است را درک کنند. برای مثال وقتی دانش

زنند. دانش آموزان معتقدند هنگامی که تکلیف هیچ گونه تفکر  که چرا باید این همه کار را انجام دهند و دست به رونویسی می

ی آنان رونویسی مطالب درسی باشد، تکلیف ارزش علمی ندارد و در نتیجه برای  ته باشد و تنها وظیفهانتقادی در پی نداش

کنند،  آموزان حتی در مورد تکالیفی که ارزش و اعتبار آن را هم درک می اما دانشد. تر کردن تکلیف دست به تقلب میزننسبک

گرایی بیش از حد حت فشار زیادی برای گرفتن نمرات عالی و کمالآموزان موفق که تزنند. بسیاری از دانش دست به تقلب می

که آورند. به طوری اند، به تقلب رو می ها برای آن زحمت کشیده هستند، نیز برای باال بردن نمره خود در یک امتحانی که ماه

گیرانه هدر دهند.  یف سختها تالش و درس خواندن خود را بابت یک چند سوال امتحان یا یک تکل حاضر نیستند حاصل ماه

آموزانی که معموال از بابت هوش و استعداد خود و نه از بابت ارزش کاری که انجام  دهند دانش همچنین تحقیقات نشان می

اند، نیز برای حفظ جایگاه و تصویری که از آنها ساخته شده است و کم کردن فشار روانی و  اند مورد تشویق قرار گرفته داده

 آورند.  شی از آن، به تقلب روی میاجتماعی نا

های انجام شده، نوجوانان بیشتر از سایر مقاطع سنی، در معرض استفاده از تقلب هستند. نوجوانان احتماال به  طبق پژوهش

سبب عوامل بیولوژیک و روانی، بیش از کودکان دبستانی و دانشجویان در دانشگاه، مترصد درگیر شدن در رفتارهای پرخطر، 

های سنی، به عواقب  بینی نشده و ریسک کردن برای استفاده از تقلب هستند. نوجوانان معموال کمتر از سایر برهه ج پیشنتای

کنند و از همین رو، خطرپذیری و انجام رفتارهای پرخطر در این مرحله سنی بیشتر است. نوجوانان اغلب  کارهایشان فکر می

رو حتی در صورتی که انجام تقلب برایشان عواقب بدی نیز   ن بکشند و از همینمایلند جرأت و جسارت خود را به رخ دیگرا

کنند که قادر خواهند بود از این مسئله،  بندی می داشته باشد، همچنان مایل به انجام آن هستند و معموال با دوستانشان شرط

 لب غیرقابل انکار است. ها بر دانش آموزان در تق قسر در روند. از این رو، تاثیر جو کالس و همکالس

 

 برخی دیگر از علل تقلب دانش آموزان عبارتند از:

هنگامی که دانش آموز احساس کند مطالب درسی را بلد نیست، اگر تقلب را  ضعف درسی دانش آموزان نسبت به محتوا:

 آورد.  به عنوان راهی در دسترس ببیند، حتما به تقلب رو می

 

در نظام آموزشی ما که نمره حرف اول را میزند و مالک اندازه گیری هوش است، بسیاری از  باال بردن سطح نمره امتحان:

-آموز را با نمرهزنند. در مدرسه و منزل ارزش دانشی خود در امتحانات دست به هر کاری میدانش آموزان برای باال بردن نمره

 ه تقلب رو بیاورد. سنجند؛ پس طبیعی است که برای ثابت کردن خود ب ی امتحانی او می
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برخی از والدین به جای دانش فرزندشان  کند از طرف والدین:هایی که دریافت میاحساس عدم امنیت نسبت به نمره

صرفاً به نمرات وی تکیه کرده و چنانچه نمره ممتاز یا قابل قبولی نگیرد، مرتب او را با دیگر دانش آموزان مقایسه و سرزنش 

آموز مطالب هایشان یا همان عدم اعتماد به نفس. بعضی از مواقع ممکن است دانشبه خود و دانسته اعتمادیکنند. بیمی

درسی را به طور کامل مطالعه کرده باشد و آمادگی الزم برای امتحان را داشته باشد، ولی به دلیل عدم اعتماد به نفس و 

 ن استفاده کند. ی مطمئن و جایگزیاضطراب برای نمره، از تقلب به عنوان نقشه

 

اغلب جو کالس و مدرسه زمینه را برای تقلب فراهم می کند. در کالس نیاز به جلب توجه و خودنمایی و یا قدرت نمایی: 

آورد محبوبیت زیادی دارد. نادرست و متقلب بودن نمره می  خواند و به اصطالح با زرنگی آموزی که درس نمیدرس، دانش

-ی باال به قدری برای خانواده مهم است که دانشکند. برخی مواقع نمرهقلب را در کودک فراهم میاعضاء خانواده که زمینه ت

 دهند. کنند و راه های انجام آن را به او نشان میآموز را به تقلب تشویق می

 

کنید این دالیل را بیان کردند:در پژوهش هاي پیشین دانش آموزان در پاسخ به سوال چرا تقلب می  

ل درونی:عوام  

 داشتن ضعف درسی 

هاعدم اعتماد به دانسته   

 تحقیر نشدن پیش دوستان و نمره کم نگرفتن

 لذت بردن از تقلب

 احساس غرور و افتخارکردن بعد از تقلب

  راهی آسان برای نمره گرفتن 

آموزمالک بودن نمره از نظر دانش  

 رهایی از زحمت درس خواندن

 عدم مطالعه کافی و درس نخواندن

  

 عوامل بیرونی:

 سخت بودن تکالیف و دروس

هاتأثیر جو کالس و هم کالسی   

 مالک بودن نمره از نظر والدین 

گری معلمان و مراقبانتوجهی و مسامحهبی  

 عدم اطالع از تاریخ امتحان 

 فشار والدین

 تقلب کردن در افراد خانواده و فامیل 

 مشکالت خانوادگی 
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هاتقلب کردن دوستان و همکالسی  

  

  از نظر معلمان عوامل موثر بر تقلب تحصیلی کدامند؟

 کنند. آموزان در امتحانات کتبی بیشتر از تکالیف تقلب میاز نظر معلمان، دانش نوع ارزشیابی:

ال ی کافی دقت نکنند احتمی معلمان، اگر در زمان ازمون، مراقبان به اندازهشرایط برگزاری آزمون و نظارت. بر اساس تجربه 

ای برای تقلب نداشته هم در صورت شود و ممکن است دانش آموزی که درس خود را به خوبی خوانده و برنامهتقلب بیشتر می

 تفاوتی ناظران به تقلب روی بیاورد.  بی

 

که آموزانی کنند و حتی دانشبرخی معلمان امتحانات بسیار سخت و غیر استاندارد طراحی می هاي معلم:ها و روشویژگی

کند. ی کامل بگیرند. امتحان سخت دانش آموزان را وادار به تقلب میتوانند نمره اند هم نمیدرس را به خوبی مطالعه کرده

 انتظارات محیطی مانند فشار والدین و معلم در باال بردن آمار تقلب دانش آموزان تاثیر دارد. 

 

 شناساننتایج تقلب از نظر روان

ترسد احساس امنیت او به خطر میافتد. ترسد و چون میقلّب از آبرو و از احتمال لو رفتن خود میفرد مت بروز احساس ترس:

 زند. گیرد. و به دین صورت به خودش آسیب میتاثیر عوامل فیزیولوژیکی قرار میو تحت

 

حساس کمبود و نیاز آورد؛ زیرا تا انسان اتقلب به طور ضمنی در انسان احساس حقارت بوجود می بروز احساس حقارت:

-زند. اما این احساس حقارت، با احساس ناتوانی در پاسخ دادن به سئواالت تشدید میعاجزانه نداشته باشد دست به تقلب نمی

 زند. شود. و ضربه بیشتر به انسان می

 

ف است و این یعنی، فرد خواهد چیزی را پنهان کند آن هم امری را که خود به خالف آن واقفرد می بروز رفتار پنهان کاري:

گشاید عالوه بر نتایج فوق تقلّب نتایج فرهنگی و های خطای را دیگری را هم بر روی خود میکند و زمینهدانسته خطا می

ایم؛ کنیم خودمان را گول زده اجتماعی وخیمی را به دنبال خواهد داشت که در جای خود قابل بررسی است وقتی ما تقلب می

توانند به ما کمک خواهند و میایم کسانی که ما را دوست دارند و میایم. باعث شدهی را از خودمان گرفتهفرصت آزمایش جد

 1444شود. برای مثال اگر شما یک ماشین خراب را نیاز از هر کمکی بدانند و در نتیجه هیچ چیزی عوض نمیکنند، ما را بی

شود. در این ماشین هیچ مشکلی ندارد، پس هیچ وقت تعمیر هم نمیکیلومتر با جرثقیل بکشید و طوری وانمود کنید که 

شرایط آموزش آنالین هم که تقلب در امتحانات مجازی بسیار ساده و راحت هست، به نفع خود شماست که تقلب نکنید و 

 مسیر موفقیت تان را از بین نبرید. 
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 یست؟چرا نباید در امتحانات تقلب کنیم و اثار تقلب در امتحانات چ

 هاي شما ارزش شدن تالش بی

آموز چیزی جزء درس خواندن و تحصیل نیست. زمانی که برای انجام دادن امتحان یا تکالیف خود تقلب  شک وظیفه دانشبی

 دانید. ارزش می های خود قائل نیستید و در واقع تحصیل خود را بی کنید، بدین معناست که ارزشی برای تالش می

 

 انارزش شدن امتح بی

آموز درباره  تر برگردیم. گفتیم یکی از اهداف برگزاری امتحان، ارزشیابی درستی از میزان اطالعات دانش بیایید به کمی قبل

سازد. نمره امتحان تنها یک عدد است اما دانش شما  دروس است که تقلب نکردن در امتحانات محقق شدن آنرا ممکن می

ای باال بگیرید، اما آیا آن نمره واقعی  کنیم یکبار با تقلب توانستید در امتحان نمره تر از عدد نمره شماست. فرض بسیار مهم

دانید؟ در واقع با تقلب کردن در امتحان  شماست؟ یا واقعا تسلط کافی بر مباحث امتحان را دارید یا حد خیلی کمی از آنرا می

 اید.  اندهاید و تنها به خودتان آسیب رس تمام مزایا امتحان را خنثی کرده

 

 عادت کردن به درس نخواندن

بار  2آموزان برای درس نخواندن و تقلب کردن، عدم آمادگی برای امتحانات است. شاید بنظرتان برای یک یا  دلیل اصلی دانش

کتاب  اید و دیگر دوست ندارید به سراغ ایرادی نداشته باشد، ولی مشکل اصلی زمانی است که شما به تنبلی و تقلب عادت کرده

تواند  اید. شاید در کوتاه مدت کارساز باشد، اما در بلند مدت می تر برای درس نخواندن پیدا کرده حلی ساده خود بروید؛ زیرا راه

 شوند. به روند تحصیل و آموزش شما آسیب بسیار جدّی بزند مدارس باالخره باز می

 

 تقلب کردن تفاوتی با دزدي یا دروغگویی ندارد

جای جواب خود در  های دیگران را به تقلب کردن اشتباه است و باید از آن جلوگیری کنید. زمانی که جوابشکی نیست که 

گویی است. اید و این همان دروغ  های خودتان را نوشته گویید که جواب نویسید، در واقع دارید به دروغ می برگه امتحانی می

 اید.  های خود جا زده را به عنوان جواب داشتید و آنهمچنین نوعی دزدی هم هست؛ زیرا جواب دیگران را بر

 

 انصافی در حق دیگران است تقلب کردن بی

شود. تابحال شده درحال بازی باشید و  برای انجام دادن هرکاری قوانینی وضع شده است که باعث جذاب شدن آن کار می

مزه  قوانین را دور بزنند؟ در این صورت بازی خیلی بی ای بخواهند به هر نحوی شده برنده بازی باشند و به همین دلیل عده

اند و با تالش و کوشش خود سعی در  انصافی در حق کسانی است که به قوانین بازی احترام گذاشته خواهد بود و در واقع بی

ه افرادی با تقلب کردن و تواند شرایط رقابت در آزمون و امتحانات را بیان کنند ک برنده شدن دارند. همین مثال بازی دقیقاً می

 برند.  دور زدن قوانین، فضای رقابت تحصیلیِ سالم را از بین می

 

 

 

 برد تقلب اعتماد را از بین می
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اید یا متوجه تقلب شما شود. همین یکبار برای از بین بردن تمام  کافی است یکبار معلم بفهمد که شما درحال تقلب بوده

گیرد و تنها  انگیز است؛ اعتماد پس از گذشت مدت زمان نسبتاً طوالنی شکل می ین غماعتماد معلم به شما کافی است و ا

همین یکبار تقلب کردن در امتحانات کافی است تا تمام اعتماد از بین برود؛ بنابراین تقلب کردن در امتحان هیچ سودی برای 

دانش شماست و ارزش دیگری ندارد. نمره تنها یک  شما ندارد. یادتان باشد تنها کاربرد امتحانات ارزشیابی سطح اطالعات و

 عدد است و موضوعی که اهمیت دارد درس خواندن شما آماده شدن برای امتحانات حضوری و در نهایت کنکور است. 

 

 آموزانهاي جلوگیري از تقلب دانشراه

ای آنان و برخورد منطقی در مقابل نقض ه آموزان و دانشجویان، اعتماد کردن به توانایی تأکید بر نکات مثبت شخصیّت دانش

کنند، بگویید این کار  کند. به کسانی که تقلّب می قوانین کالس از جمله تقلّب کردن، کمک زیادی به جلوگیری از تقلّب می

آنان دارد؛ ترفندی که به  نوعی دروغگویی است. ارتباط برقرار کردن میان تقلّب با دروغگویی پرده از این ترفند ذهنی برمی

که تقلّب  حل قطعی نیست، اما تصوّر این است. اگرچه این راه شده دهد، فکر کنند تقلّب کردن کاری موجّه و پذیرفته اجازه می

های اصلی جلوگیری از تقلب تغیر هد. یکی از راه تأثیر قرار میکردن نوعی دروغگویی است، وجدان متقلّب را در این زمینه تحت

آموزان هستند و دانیم که خود معلمان به عنوان یک الگوی برای دانشدهندگان از تقلب است می های خود آموزشدیدگاه

آموزان قابل قبول است و عدم توجه به تقلب هرگونه حرکات و اعمال و سهل انگاری در رفتار خود از طرف معلمان برای دانش

ست که موجب تحریک فراگیر و در نتیجه او را از سعی و آموزان و تشویق به این عمل از سوی معلم یک معضل بزرگی ادانش

 دارد. تالش باز می

-توان نقش آن را در فرهنگاصالح و ترویج فرهنگ درست از طرف تولید کنندگان فرهنگ مثل صدا و سیما که امروزه نمی

کنند، طوری که ندگان زنده میسازی نادیده گرفت متاسفانه این نهادها خودشان دروغگویی و تشویق به تقلب را در ذهن بین

ی آموزش؛ بلکه در ارتباطات روز مره مردم یابد که نه در حوزهدر جامعه به عنوان یک عامل عادی در ذهن مردم جریان می

ورد آآموزان را تنبل به بار میشود؛ بنابراین باید مسئوالن به این امر توجه داشته باشند که واقعا این امر دانشعینا مشاهده می

دهند و به جای حفظ کردن و آماده شدن برای امتحان اقدام به تقلب به طوری که آنها پشتکار در خواندن دروس نشان نمی

 کنند و در نتیجه انگیزه برای یاد گرفتن و مطالعه ندارند. می

 

 کمک از همکاران با اقتدار: 

کنم ما زیادی راحت هستند و شما شباهتی ندارید توصیه میاگر شما از آن دست معلم ها یا اساتید هستید که مخاطبین با ش

ی امتحان هر چقدر که خودتان را جدی ی امتحان کمک بگیرید. چون شما در جلسهاز یک فرد با اقتدار برای مراقبت از جلسه

ز شما تقلب ای نخواهد داشت. به قول معروف دست شما رو شده است و ممکن است دانشجویان بدون ترس ابگیرید فایده

 زند. کند؛ بلکه به شخصیت شما هم آسیب میفایده میکنند. این کار نه تنها نتایج امتحان را بی

 

 

 یادآوري مسائل اخالقی:
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آموزان در بسیاری از مواقع کارساز است. همین که از قبل به آنها آموزش دهیم که تقلب کار بیدار کردن وجدان دانش 

کند که تحت هیچ شرایطی تقلب نکنند. باید بررسی کنیم و ببینیم با آموزان با ادب را قانع میدانشغیراخالقی است بسیاری از 

توانیم بگوییم شما توانیم احساسات مخاطبان را تحریک کنیم تا دست به تقلب نزنند. مثالً برای بچه پسرها میچه شیوهای می

توانیم چنین جمالتی به برای هر سن و جنسی به اقتضای شرایط می کند دیگر مرد نیست؛ واید و مردی که تقلب میمرد شده

 کار ببریم. 

 

 آخر کالس بایستیم:

این از بهترین فرمول ها در زمان مراقبت از امتحان است. دانشآموزان یا دانشجویان متقلب معموالً قبل از تقلب سرشان را باال 

اس مراقب امتحان نبود تقلب کنند. خب زمانی که شما در آخر کالس میآورند تا موقعیت مراقب را نگاه کنند، بعد اگر حو

باشید. فرد متقلب مجبور است برای دانستن موقعیت شما بهصورت کامل سرش را برگرداند و شما خیلی راحت متوجه میشوید 

هم باشد مخاطب  که چه کسانی قصد تقلب دارند. خاصیت دیگر آخر کالس این است که حتی اگر شما واقعاً حواستان پرت

 حس میکند که شما دارید به او نگاه میکنید و نمیتواند تقلب کند. 

 

  هاي مضطرب:شناسایی چهره

اندازید. بعضی آرام و راحت هستند و بعضی خیلی مضطرب. دهند بیی کسانی که امتحان میفقط کافی است نگاهی به چهره

ه بودند با آرامش در سر جلسه حاضر می شدند و کسانی که به امید تقلب طور بود که کسانی که خیلی درس خواندها اینقدیم

شد تشخیص داد چه کسی قصد تقلب ها میشدند خیلی مضطرب بودند و از روی چهرههای تقلب وارد جلسه میبه همراه برگه

آموز برای تر هستند. پس اگر دانشماند و معموالً از سایرین هم آراهای شدهها خیلی حرفدارد و چه کسی نه؛ اما اکنون متقلب

 اش در امتحان تشخیص داد. شود از اضطراب بیش از اندازهکند میاولین دارد تقلب می

 

  هاي طوالنی:تحرکیها و بیمکث

توانید شک کنید که یا در حال تقلب است یا قصد اگر مشاهده کردید که کسی به مدت طوالنی به جایی خاص خیره شده می

ی امتحان مشاهده کرد یک نفر به پنجره خیره شده است. یا کنجکاوی جلوتر رفت، در دارد. مثال یک معلم در یک جلسهتقلب 

ی دید ی پنجره به صورت بازشده قرار دارد. ولی با توجه به زاویهایتدا چیز خاصی ندید بعد متوجه شد یک جزوه لب طاقچه

ی او به پنجره خیره شد با کمال تعجب دید داشت. کنار دانش آموز رفت و از زاویهآموز به هیچ عنوان امکان تقلب وجود ندانش

 کند. افتد و از انعکاس شیشه مطالب را مطالعه میعکس جزوه در شیشه می

 

 استفاده از دوربین:

-این کار انجام می ی زبانشود. در یک موسسههای مداربسته استفاده کنید تقلب کردن بسیار سخت میاگر بتوانید از دوربین

دهند. جالب اینجاست که میزان تقلب در این ها کار مراقبت را انجام میشود و هیچ مراقبی در سر جلسه نیست و دوربین

 موسسه نزدیک به صفر است. 

  چیدمان و نوع نشستن:



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 111-121، صفحات 1041 تابستان ،2 شماره ،8 دوره

121 

 

 ن مشورت وجود نداشته باشد. آموزان تا حد ممکن از هم دور باشند تا امکااین هم یک روش قدیمی و پرکاربرد است که دانش

 

  دار:شناسایی افراد سابقه

کنند. بهتر ی امتحانات تقلب میاند و در همهی عوامل تقلب در امتحان گفتم. برخی به تقلب عادت کردهطبق آنچه در مقاله

 گیری بیشتری برای آنان داشته باشیم. است این افراد را شناسایی کنیم و سخت

 

  :طرح چند نوع سؤال

ها را عوض کنیم تا ی سؤالاگر حوصله کنیم و چند نوع سؤال طرح کنیم و یا اینکه یک نوع سؤال داشته باشیم و فقط شماره

 ایم. حدود زیادی تقلب را سخت کرده

 

  موبایل ممنوع:

گر غیر از این است که ی امتحان ممنوع باشد. مهای موبایلی این است که آوردن موبایل در جلسهبهترین راه مبارزه با تقلب

ی امتحان ممنوع نیست. خب پس داشتن موبایل به هر ی ارتباطی است. مگر ارتباط با دیگران در جلسهموبایل یک وسیله

 ای باید در جلسه ممنوع باشد. بهانه

 

 

  اولین آزمون را جدي بگیرید:

دانشجویان طعم شیرین تقلب را بچشند کار خیلی در زمان امتحانات اولین امتحان خیلی مهم است. اگر در اولین امتحان 

شود؛ و ممکن است در امتحانات بعد به امید تقلب در جلسه حاضر شوند خب هر آنچه تا اینجا گفته شد مربوط به سخت می

 آزمون های کتبی بود. 

 

 گیرينتیجه

د ممکن کاهش داد. با برداشتن تاکید از روی نمره و بدیهی است که برای مقابله با تقلب، ابتدا باید علل آن را از بین برد یا تا ح

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

اده شود و جو آموزان توضیح دسازی درست است. باید اثرات تقلب برای دانشآموزان تقلب را کنار بگذارند. قدم بعد، فرهنگ

ای باشد که متقلبین در بین همساالن خود محبوبیت نداشته باشند و نه تنها خود به تقلب جذب نشوند؛ بلکه با کالس به گونه

های بسیاری برای جلوگیری از تقلب در اختیار داریم. جامعه از نهی دوستانشان آنها را از این کار باز دارند. ما به عنوان معلم، راه

اند را با خود به خانواده، محل کار و جامعه می آموزان رفتارهایی که در کالس فرا گرفتهگیرد و دانشرس ما شکل میکالس د

آموزان شود. در نهایت فراموش نکنیم که این دانشبرند؛ بنابراین اهمیت فرهنگ سازی درست در کالس درس دو چندان می

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

خواری در های مختلف ادامه خواهد داد و به این ترتیب فساد و رانتنخواهد داشت و در بزرگسالی نیز این رفتار را در موقعیت

ن که هنوز شخصیت کودکان شکل نگرفته جامعه اشاعه و گسترش خواد یافت. بنابراین بهترین کار این است که در سنین پایی
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های اجتماعی و فرهنگی حاصل از این عمل برای ایجاد است و منعطف و قابل تغییرند؛ آنها را اصالح کنیم و با کاهش آسیب

 ای خوب وسالم تالش کنیم. جامعه

 

  پیشنهادها

رهنگی و تربیتی افراد نسبت به راهکارهای فیزیکی به منظور جلوگیری از وقوع این پدیده ناپسند راهکارهایی مبتنی بر اصالح ف

گیرانه و برخورد شدید با متقلبان از سوی مسئولین دانشکده و اساتید تاثیر بیشتری دارد. در ذیل همچون اعمال نظارت سخت

 های فرهنگی و تربیتی اشاره شده است:حلبه تعدادی از راه

 ترین دلیل روی آوردن به تقلب برای دانشجویان اهمیت ن داد اصـلیهمان طور که نتایج جامعه آماری این پژوهش نشا

باشد. لذا شایسته است اساتید بیش از حد ثمره اکتسابی در امتحان و قرارگیری آن به عنوان تنها مالک ارزش گذاری آنان می

 قیق و پژوهش کاهش دهند. هایی همچون کار کالسی و تحتاثیر نمره اکتسابی در امتحانات را با افزایش تاثیر فعالیت

 ها به جای تأکید بیش از حد بر دانستن خود پاسخ، بردانستن این که دانشجو چطور باید به پاسخ برسد اگر در دانشگاه

شد، دیگر با مشکلی تأکید و به جای اصرار بر حفظ و یادگیری یک سری حقایق نامربوط و غیرمفید، بر فهمیدن پا فشاری می

 د نداشت. به نام تقلب وجو

 شد، فرآیند ناپسند تقلب به فرآیند زیبای اگر به جای تأکید زیاد بر کار فردی و مجزا از هم، بر کار مشارکتی اصرار می

 گردید. همکاری افراد با یکدیگر تبدیل می

 مقابل نقض های آنان و برخورد منطقی در واضح است که تأکید نکات مثبت شخصیت دانشجویان، اعتماد کردن به توانایی

 کند. کردن، کمک زیادی به جلوگیری از تقلب میقوانین برکالس همچون تقلب

  ی مردم تقلب کنند، دنیای امروز ما چه وضعی پیدا خواهد کرد؟پرسیده شود که اگر همه از افراد متقلب 

 

 منابع

 بررسی پدیدارشناسانة علل گرایش به تقلب تحصیلی.  .1

 آموزان متقلب. های تقلب تحصیلی از دیدگاه و تجربیات دانش، روششهبازیان خونیق، آرشو همکاران .2

آموزان به پذیری نگرش دانشبینیآموزان به تقلب و پیشنگرش و میزان ارتکاب دانش. (11۳۱فراست مریم، و همکاران. ) .1

 – 111صص(: 1دوره )11ه گیری و ارزشیابی آموزشی، شماری مطالعات اندازهتقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده، نشریه

1۱۱.  

 11۳۱پاییز.  –شماره دوم  –سال چهارم  -فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی  .0

آموزان. چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و (. شیوه مقابله با تقلب دانش11۳۱هادی خواج و همکاران. ) .۱

  .شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیروان

آموزان: رویکرد تحلیل ای موثر در تقلب تحصیلی دانش(. بررسی نقش عوامل زمینه11۳۱زاده، پیمان، و همکاران. )یارمحمد .۱

صص (:11دوره )21ریزی درسی(. شماره برنامه-ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتیآمیخته، نشریه پژوهش در برنامه

12۱- 11۱ 
7. https://civilica. com/doc/546800 

8. www. amoozmag. com 

9. www. feridabir. blogfa. com 
10. raveshtadris. com 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 111-121، صفحات 1041 تابستان ،2 شماره ،8 دوره

121 

 

 

Causes and Effects of Academic Fraud 

 

Fatemeh Chenani
1
, Seyedeh Sana Al Umrani Nejad

2
, Sara Baghfar

3
, Seyedeh Stare 

Azarian
4 

1 Doctor of Persian Language and Literature, Secretary of Education of Shush Secondary School, Lecturer of Farhangian Universities of 

Khuzestan Province 
2 Undergraduate Student of Ahvaz Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus 
3 Undergraduate Student of Ahvaz Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus 
4 Undergraduate Student of Ahvaz Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus 

 

 

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.  
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