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Abstract 

The purpose of the present study is to review the relationship between 

religiosity/religious attitude and tendency to cheating in exams among university 

students. This research is descriptive-correlational and its statistical population involves 

all the students (around 5000) at the faculty of humanities at Islamic Āzād University of 

Qom in 2019. Using Morgan table, 360 students were chosen by stratified random 

sampling and they answered to 3 Questionnaires including religious attitude designed by 

Barāheni, religiosity designed by Glock & Stark, and tendency to cheating designed by 

Savāri (2012). The results showed that there is a positive and significant relationship 

between religiosity/religious attitude and tendency to cheating in exams. Moreover, there 

is a negative relationship between subcategories of religiosity and tendency to cheating. 

The results of regression analysis showed that both variables of religiosity and religious 

attitude have the potential to predict the tendency to cheating and just the consequential 

aspect of religiosity among all its aspects could negatively prediction in this regard. The 

results of the test showed that there is a significant difference between boys and girls in 

terms of their tendency to cheat and that girls have a higher average. According to the 

results, it is suggested that by providing education in line with fostering religious beliefs 

and awareness and religious attitude among university students, we pave the way to 

decrease cheating in educational fields.  
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 چکیده

های مذهبی با گرایش به تقلّب در امتحان بین   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری و نگرش

همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه  -این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفیدانشجویان است. 

زاد اسالمی )حدود پنج هزار نفر( واحد قم، مشغول به تحصیل در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آ

ای انتخاب  گیری تصادفی طبقه دانشجو با روش نمونه 960است. با استفاده از جدول مورگان،  5931سال 

شدند و به پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی، پرسشنامة دینداری گالرک و استارک و پرسشنامه گرایش به 

( پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که دینداری و نگرش مذهبی با عدم گرایش به 5935تقلّب سواری )

های دینداری با عدم گرایش به تقلّب رابطه منفی و  تقلّب رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین زیرمقیاس

ی توان معناداری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هر دو متغیر دینداری و نگرش مذهب

بینی گرایش به تقلّب را داشته و از بین ابعاد دینداری، تنها بُعد پیامدی توانست گرایش به تقلّب را به  پیش

مستقل نیز نشان داد که بین دختران و پسران از نظر میزان  tبینی کند. نتایج آزمون  صورت منفی پیش

ن باالتری هستند. براساس نتایج به دست آمده گرایش به تقلّب تفاوت معنادار بوده و دختران دارای میانگی

های دینی و نگرش مذهبی در   هایی در راستای افزایش باورها و آگاهی شود، با ارائه آموزش پیشنهاد می

 های تحصیلی فراهم آید.  دانشجویان، زمینه کاهش میزان تقلّب در عرصه

 حان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم.دینداری، نگرش مذهبی، تقلّب، دانشجویان، امت ها:کلیدواژه

                                                           

های مذهبی با گرایش به تقّلب در   بررسی رابطه دینداری و نگرش»نامه کارشناسی ارشد، با عنوان  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1
، سید محمدجواد حسینی، استاد راهنما: مجید ضرغام «شجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی قمامتحان بین دان

 است. 0991حاجبی، استاد مشاور: سیف الله فضل الهی، ارائه شده در سال 

 22/06/0066 تاریخ پذیرش:؛  22/69/0066 تاریخ دریافت:

های مذهبی با گرایش به تقّلب در امتحان بین   (. بررسی رابطه دینداری و نگرش1011حسینی، سید محمدجواد ) ارجاع به این مقاله:
 DOI: 10.22034/riet.2022.10489.1088 .  00-27(، ص1)2، پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمیدانشجویان. 
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.مقدمه1

کند که مسّلما دستیابی به این  ها و اهداف خاص خود را دنبال می  نظام آموزشی هر کشوری فعالیت
یکی از معضالتی که  .شود اهداف در سایه صداقت علمی و تحصیلی فراگیران آن نظام حاصل می

تر درصدد  های اخیر به طور جدی اند و در دهه  بوده مؤسسات آموزشی و مدارس همواره با آن مواجه
است )سبزیان، « تقّلب»اند،   اند و تاکنون قادر به ریشه کن کردن کامل آن نشده  مقابله با آن برآمده

 (. 0990پور و میردریکوند،  قدم
تقّلب تحصیلی به لحاظ ماهیت، مجموعه رفتارهای مبتنی بر نیرنگ و فریب برای دستیابی به 

در این رفتار، یک (. 2609، 1پیامدها و نتایجی است که فرد شایستگی آن را ندارد )هاپون و همکاران
غیر مجاز یا اطالعات ساختگی در  یها  خود با استفاده از روش یدانشجو به دنبال کسب اعتبار برا

گران شده یا به دانشگاهی یا جعل اسناد علمی است که باعث آسیب رساندن به کار علمی دی یها  آزمون
شود. تقّلب تأثیر مخّربی بر کیفیت آموزشی و اطمینان   نادرست کمک می یها  دانشجویان دیگر با روش

رساند، بلکه به شهرت مؤسسۀ   از ارزیابی دارد. این رفتار انحرافی نه تنها به دانشجویان آسیب می
 (.2600، 2)منگ، عثملن، دی سیلوا و عمر کند آموزشی نیز آسیب وارد می

(، اّولین کسی بود که پیرامون تقّلب در مؤسسات آموزش عالی دست به مطالعه 0900) 3باورز
دانشجوی آمریکایی انجام داد، به این نتیجه رسید که  1666گسترده زد. وی در تحقیق خود که روی 

ری و برنا، بیش از سه چهارم دانشجویان حداقل یک یا بیش از یک بار دست به تقّلب زده بودند )سوا
شنهاد شده است. یآن پ یبرا یمتعدد یها  یبند میداشته و تقس یانواع گوناگون یلی(. تقّلب تحص0990

ا یرمجاز در آزموِن باز یغ یها  ادداشتیتقّلب در امتحان یکی از انواع تقّلب است که شامل استفاده از 
پاسخ آزمون باز و حل  یسیرونو رمجاز در آزمون کالس،یادداشت غیمنزل، استفاده از  یها  آزمون

ا یگر، اجازه دادن یشخص د یاز رو یآزمون کالس یسیگر، رونویشخص د یآزمون در منزل از رو
 (.0996باشد )خامسان و امیری،   آزمون می یها  پاسخ یسیرونو یاجازه گرفتن برا

دود به مرز جغرافیایی ( که مح0999، 4گیر است )تورپ، رید و پیتنگر  ای عالم  تقّلب امتحانی پدیده
                                                           

1. Hapon & et al. 
2. Meng, Othman, D’Silva & Omar 

3. Bowers 

4. Thorpe, Reed & Pittenger 
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نظران با توجه به فراوانی آن، از این پدیده  شود و برخی از صاحب و یا دانشگاه و آموزشگاه خاصی نمی
 اند )ماراموک  ( و برخی به عنوان مشکل مزمن یاد کرده0990، 1به عنوان اپیدمی )هاینز و همکاران

صداقتی   شایع است که اکثر آنها نوعی بی یا  ه(. تقّلب اغلب میان دانشجویان به انداز0999، 2و مالین
 (.2661، 3اند )مرداك، بیچامپ و هیمپتون  تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش کرده

اند )رابینسون، آمبرگی، سوانک و   درصد گزارش داده 16برخی پژوهشگران میزان شیوع آن را باالتر از 
 (.2660، 4فالکر

« عادت»تواند به شکل یک  سازد و حتی می های افراد را مشکل می  اییتقّلب، سنجش دقیق توان
شوند، احتمال بیشتری دارد که در  دهد افرادی که مرتکب تقّلب تحصیلی می مطالعات نشان می .دربیاید

، 5های شغلی نیز تقّلب کنند )هاردینگ، مایهو، فینلی و کارپنتر  مقاطع تحصیلی باالتر و یا دوره
 وی دیگر، اگر قرار باشد که دانشجویان با تقّلب، امتحانات خود را پشت سر بگذارند،(. از س2663

 یتواند ضررها در نهایت سواد و معلومات آنها از سطح مطلوبی برخوردار نخواهد بود و این امر می
 (.0990؛ به نقل از: بختیاری خوئیی، 0990به آینده جامعه وارد کند )روزانسه،  یناپذیر جبران

باشد  ییادگیر یتواند مانعی برا فراگیر متقّلب شده و می یناعادالنه برا یّلب سبب ایجاد مزایاتق
 (. 2606، 6)باویل

سازد و در کاهش اعتبار و ارزش مدارک   پدیده تقّلب بر نظم و انضباط دانشگاه اثر منفی وارد می
گیران اثر سوئی دارد و اعتبار آنان اعطایی آن مؤسسه دانشگاهی و علمی نقش دارد. همچنین بر افکار فرا

  (.2663، 7گذارد )ران و اکسیو پین  دهد و بر رشد و سالمت آنها اثر می  را کاهش می
)باورز،  (، بافتی0999؛ برزگر بفروئی، 2606)باویل،  یانجام شده عوامل فرد یها  در پژوهش

چنین در زمینۀ علل تقّلب، عوامل اند. هم  ( و انگیزشی به عنوان دالیل اصلی تقّلب مطرح شده0900
و عدم وقت کافی، بیش از عوامل بیرونی نظیر سخت بودن تکلیف و  یپذیر درونی نظیر عدم مسئولیت

                                                           
1. Haines & et al. 

2. Maramuk & Maline 

3. Murdock, Beauchamp & Hinton 

4. Robinson, Amburgey, Swank & Faulker 
5. Harding, Mayhew, Finell & Carpenter 
6. Bouville 

7. Run & Xiao-Pin 
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کید قرار گرفته است.  توقع زیاد از دانشجو به عنوان عّلت تقّلب توسط دانشجویان مورد تأ
ر رفتارهای افراد مذهبی تأثیر دهد که تداوم باورهای مذهبی ب تحقیقات درباره مذهب نشان می

ی   نیز آمده که خداوند محور همه یدر تعریف نگرش مذهب(.0991گذارد )جاجرمی و پوراکبران،  می
کند  یرا با یکدیگر هماهنگ م یها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسان  امور است و ارزش

 (.0990)شهابی، امین یزدی، مشهدی و حسنی، 
 یپرخطر یرا با کاهش رفتارها یمذهب یها  تیفعال ر مذهب و شرکت دریها تاث  ژوهشاز پ یاریبس

 یش سالمت روانی(، افزا0990پور،  همچون آمادگی برای مصرف مواد )محمدخانی، یگانه و کریم
شتر )بشلیده، هاشمی و یب یشناس فهیو وظ یریپذ تر و توافق کم ی(، روان آزردگ2600 ،1)پارگمن و ماتن

بهتر )زوبایرو و  یلیج تحصی(، نتا2661، 2بهتر )چیسویک و هانگ یج اقتصادی( و نتا0996ی، چرخاب
( 2601، 4و سافین ( و رفتارهای خیرخواهانه و بشردوستی )ناچیاپان و گاناپراکاسان2600، 3ساکاریایو

دادند ( نشان 2609) 5اند. همچنین پاپازیس، نیکوالس، تسیگا، کرستوفورو و کرپا  نشان داده را
آموزان با عّزت نفس رابطه مثبت و با افسردگی، استرس فعلی و استرس به عنوان  اعتقادات مذهبی دانش

 خصیصه شخصیت ارتباط منفی دارد. 
دهد و   یر خود قرار میرا تحت تاث ما یزندگ یها  رسد مذهب تمام جنبه ین اساس به نظر میبر ا

ذکر شده در باال  نمود. با توجه به مطالب یانسان تلق یوجود یها  ر بخشیسا توان آن را جدا از ینم
نگرش  ، نوعی، حاالت روانیتیشخص یها  یژگیدر و یندارید د که مذهب ویجه رسین نتیتوان به ا یم

 گذارد. یر میافراد تاث یها فرد و باورها و شناخت
فتار، نگرش، های ترویج شده توسط نهادهای مذهبی است که ر دین ترکیبی از باورها و شیوه

(. افزون بر این، دین 2602، 6و لی دهد )شرام، مارشال، هریس  ها و باورهای فرد را شکل می ارزش
کارکردهای مختلفی را برای جامعه و فرد دارد. دین برای جامعه معنایی از اجتماع و اجماع را به وجود 

هایی را برای انسجام دوباره  ده و راهبخشد، رفتارهای ضد اجتماعی را منع نمو آورد و آن را تحکیم می می
                                                           

1. Pargament & Maton 

2. Chiswick & Huang 

3. Zubairu & Sakariyau 
4. Nachiappan, Ganaprakasam & Suffian 
5. Papazisis, Nicolaou, Tsiga, Christoforou & Krepia 

6. Schramm, Marshall, Harris & Lee 
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 (. 0996کند )تنهایی،  متخلفین پیشنهاد می
کند، خداوند برای   رود که هنگامی که خطری او را تهدید می  شخص دیندار تا این باور پیش می

دهد که   محافظت و تسّری دادن در دسترس خواهد بود. وجود و قابل دسترس بودن خدا به فرد اجازه می
 (.2600، 1مسائل و مشکالت روزانه زندگی با اطمینان وارد شود )لوپز، ریگز، پوالرد و هوکبه 

پایبندی دینداری یعنی تعهدات یک فرد مؤمن که موقتی نیست، دیندار واقعی به صورت گزینشی 
او  کند، که هر جا که به نفع شخص باشد و سود ببرد، ادعای دینداری بکند و هر جا که برای  رفتار نمی

سود شخصی و متجاوزارنه نداشته باشد از اسالمی و مذهب و تعهد دینی رویگردان شود )حاج علی 
(. بنابراین، افزایش دینداری و نگرش مذهبی در فرد 0993؛ به نقل از: مدنی و مرادی، 0910اکبری، 

ه آموخته و های دینی ک  شود که نگرش منفی نسبت به تقّلب داشته باشد و براساس آموزه  موجب می
درونی کرده است و به عنوان هنجار اجتماعی آنها را قبول دارد، تقّلب را امری نادرست دانسته و نسبت به 

 انجام آن از طرف خود و دیگران، دید منفی داشته باشد. 
اند. یونسی   های مختلف نیز نقش دینداری و مذهب را در گرایش به تقّلب نشان داده  پژوهش

هش خود، رابطه معکوس دینداری بر تقّلب علمی را نشان داد و دینداری را مانعی برای ( در پژو0991)
(، اورک و زندی 0999باک و دهقان منشادی ) همچنین مطالعات بیتقّلب دانشجویان معرفی کرد. 

دهد که گرایش به مذهب در   ( به طور خاص نشان می2661) 2(، رتینگر و جوردن0999غریبی )  دره
های آن است. مطالعات براگمن و   کننده بینی  ب موثر بوده و مذهب یکی از بهترین پیشکاهش تقلّ 

تر  آموزان مذهبی کم ( نیز نشان داد که دانش0910) 5( و گاتمن0991) 4(، سوتون و حبا0990) 3هارت
ی ها  شیکه گرا یانی( معتقدند، دانشجو2606و همکاران ) 6همچنین ترادی شوند.  گرفتار تقّلب می

و تقّلب دانشگاهی از خود  یتوجه کردن به سرقت علم یبرا یتر  نییمذهبی قوی دارند، آستانه پا یمعنو
 (.0991دهند )به نقل از: برزگر بفروئی و برزگر بفروئی،   نشان می

رسد   از آنجایی که رخ دادن پدیده تقّلب در برخی امتحانات امری غیر قابل انکار است، به نظر می
                                                           

1. Lopez, Riggs, Pollard & Hook 
2. Rettinger & Jordan  
3. Bruggeman & Hart 

4. Sutton & Huba 

5. Guttman 

6. Trady 
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یابی این پدیده ناهنجار آموزشی امری بدیهی است، زیرا فراگیر   جانبه در خصوص ریشه ی همهلزوم بررس
کننده ارزیابی دانشجویان محسوب می شود، ممکن است به  شدن این مسئله که از عوامل مخدوش

  (.0999ارکان تعلیم و تربیت لطمه وارد کند )رستمی، زرافشانی، سعدوندی و حسینی لردگانی، 

فی نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد، زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی، از طر
کرده است. بنابراین، دین و مذهب توانسته در زندگی افراد  گاه قدرتمند احساس نیاز می مقتدر و تکیه

دین در رفتارهای  های زندگی بشر بگذارد. اهمیت توجه به رسوخ کرده و تأثیرات زیادی را بر همه جنبه
 هنجار و ناهنجار امری الزم بوده و ضرورت دارد. 

ای در تمامی  با توجه به مطالب بیان شده در اهمیت پدیده تقّلب و از آنجایی که این امر توان بالقوه
استعدادهای فردی و نهادی دارد، و خطر فراگیر شدن آن نیز مورد توجه است، و همچنین با توجه به 

های غیر اخالقی، پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که   نده دین در برابر رفتارنقش بازدار
آیا بین دینداری و نگرش مذهبی با نگرش به تقّلب رابطه معناداری وجود دارد؟ نتایج این پژوهش در 

در  صداقتی تحصیلی  تواند راهنمای ترسیم راهکارهای جدید برای کاهش تقّلب و بی  صورت تأیید می
 آموزان را فراهم کند. دانشجویان و دانش

شناسیپژوهش.روش2

جامعه آماری این پژوهش کّلیه باشد.   و از نوع تحقیقات توصیفی می یپژوهش حاضر کاربرد
دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم )حدود پنج هزار نفر( که در سال 

 906صیل بودند، هستند. از این بین با استفاده از جدول مورگان، مشغول به تح 0993-91تحصیلی 
ای انتخاب شدند. به این صورت که به نسبت تعداد   گیری تصادفی طبقه  نفر از دانشجویان به روش نمونه

  ای انتخاب گردید.  دانشجو در هر جنس و در هر رشته تحصیلی نمونه

.ابزارهایپژوهش2-1

های نگرش مذهبی براهنی، دینداری گالرک و استارک و   پژوهش به پرسشنامهکنندگان در این  شرکت
  گرایش به تقّلب سواری پاسخ دادند.

.پرسشنامهنگرشمذهبیبراهنی2-1-1

نمره دارد و نمره کل آن  0تا  6لیکرتی،  1سوال داشته و هر کدام براساس مقیاس  21این پرسشنامه 
نگرش مذهبی عالی ست. روایی این آزمون از طریق ضریب  دهنده  باشد. نمرات باال نشان  می 066

باشد. همچنین در   می 16/6همبستگی با آزمون آلپورت ورنون و لیندزی بدست آمده که برابر با 
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های شناخته شده نیز استفاده گردید و تفاوت میانگین بین دو گروه  اعتباریابی این پرسشنامه از روش گروه
های اخیر مورد   (. این پرسشنامه در سال0919دار بود )صادقی و همکاران،   عادی و مذهبی معنی

و روایی آن برابر  09/6براون برابر با  -ارزیابی مجدد قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه با روش اسپیرمن
 (.0919؛ به نقل از: صادقی، 0930، بدست آمده است )نوری 20/6 با

واستارک.پرسشنامةدینداریگالرک2-1-2

 یا و بر رویقا و آسیکا، آفریمختلف اروپا، آمر یاستاندارد کردن در کشورها یاین پرسشنامه برا
افته است )باقری ین اسالم هم انطباق یده و با دیت و اسالم اجرا گردیهودیت، یحیان مسیروان ادیپ

، ی، مناسکیاعتقاد ی  انهگ  است، شامل ابعاد پنج یاس پنج ُبعدیك مقین پرسشنامه ی(. ا0911خلیلی، 
 پردازد.  یم ینداریکه به سنجش د یو دانش یامدی، پیعاطف

 یندارینشانه د ینیران است و دانستن امور دیا یاز نظام آموزش یجزئ ینیاز آنجا که آموزش مسائل د
 گر، جمعاً یچهار ُبعد د ین پرسشنامه حذف شده و برایاز ا یست، لذا، سؤاالت مربوط به بعد دانشین

شود و   لیکرت، از صفر تا چهار سنجیده می 1سؤال در پرسشنامه موجود است. این مقیاس در  20
و  0 یامدی، پ0 ی، عاطف3 یطه اعتقادیگانه )ح 20ك از سؤاالت یارزش هر  یحاصل جمع عدد

 دهد. یرا در کل نشان م یآزمودن ۀسؤال( نمر 3 یمناسک
 یده که حاکین گردییمتفاوت تع یها  نمونه یف بر رون پرسشنامه در مطالعات مختلیزان روایی ایم

است )توسلی  ییو روایی باال ییایپا ین داراین آزمون همچنیآن در ابعاد مختلف است. ا یاز اعتبار باال
بوده  19/6پرسشنامه  یکل یان، آلفایدانشجو ین آزمون بر رویا ین اجرای(. در آخر0911و مرشدی، 

و  12/6 یامدی، پ12/6 ی، عاطف99/6 یُبعد اعتقاد یموحد و همکاران برا است. مقدار آلفا در مطالعه
، 31/6 ی، عاطف10/6یُبعد اعتقاد یرهایمتغ یب آلفا برایزاده، ضر و در مطالعات سراج 19/6 یمناسک

 (.0919است )موحد و حمیدزاده،  19/6 یو مناسک 32/6 یامدیپ

.پرسشنامهگرایشبهتقلّبسواری2-1-3

( استفاده شد. این 0990ای سواری )  ماده 3ش گرایش تقّلب در امتحان، از پرسشنامه برای سنج
ای لیکرت: خیلی   سوال تشکیل شده و به صورت مقیاس چهار درجه 3سنج از یک عامل و  نگرش

شود. برای بررسی پایایی آن   گذاری می ( نمره0( و مخالفم )2(، خیلی مخالفم )9(، موافقم )0موافقم )
برآورد شده است. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل  3/6لفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن از آ

 (.0990عاملی تأییدی بررسی و تایید شد )سواری و برنا، 
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هایپژوهش.یافته3

و روش آماری به دو  SPSS 22 افزار آوری شده از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم های جمع  داده
  ی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.شکل توصیف

هاتحلیلتوصیفییافته.3-1

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش -1جدول 

 متغیر جنسیت میانگین انحراف استاندارد ترین کم بیشترین

 مرد 30/61 03/5 7 54
 گرایش به تقلّب در امتحان

 زن 16/64 54/0 7 03

 مرد 65/11 55/62 55 624
 نگرش مذهبی

 زن 60/15 46/7 53 660

 مرد 13/11 06/66 52 34
 دینداری

 زن 31/10 62/66 56 634

 مرد 25/65 33/0 7 03
 اعتقادی

 ابعاد دینداری

 زن 44/60 02/0 7 23

 مرد 53/66 51/0 1 23
 عاطفی

 زن 13/63 61/0 1 22

 مرد 33/63 43/0 63 03
 پیامدی

 زن 66/64 22/0 3 27

 مرد 36/26 21/1 7 04
 مناسکی

 زن 04/23 1/5 7 04

شود، میانگین گرایش به تقّلب در امتحان، در زنان باالتر   مشاهده می 0همانطور که در جدول شماره 
 است. نگرش مذهبی و دینداری و ابعاد آن نیز در مردان میزان باالتری را به خود اختصاص داده است.

 دانشجویان در امتحان بین متغیرهای پژوهش و ابعاد آن با گرایش به تقلّبب همبستگی ضری - 2جدول 

 معناداری ضریب همبستگی متغیّر

 نگرش مذهبی
**63/3- 336/3 

 دینداری
**23/3- 336/3 

 اعتقادی
**26/3- 336/3 

 عاطفی
**63/3- 336/3 

 پیامدی
**05/3- 336/3 

 336/3 -23/3** مناسکی
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 یج تحلیل رگرسیون همزمان نگرش مذهبی و دیندارینتا - 3جدول

 بینی گرایش به تقلّب در امتحان برای پیش

 سطح معناداری Beta t استاندارد خطای R R2 B بین متغیر پیش

 نگرش مذهبی
04/3 65/3 

33/3- 36/3 24/3- 00/4- 336/3 
 336/3 -27/5 -22/3 32/3 -63/3 دینداری

دهد میان نگرش مذهبی، دینداری و ابعاد   نشان می 2رج در جدول های مند طور که داده همان
دینداری با گرایش به تقّلب در امتحان، رابطه معناداری وجود دارد. برای تعیین سهم هر یک از متغّیرهای 

، تحلیل رگرسیون به روش ورود در امتحان بینی گرایش به تقّلب  دینداری و نگرش مذهبی در پیش
بینی گرایش   دهد، هر دو متغیر قابلیت پیش  نشان می 9طور که نتایج در جدول  د. همانهمزمان انجام ش

( سهم بیشتری را در این -21/6را دارند. با این حال نگرش مذهبی با بتای ) در امتحانبه تقّلب 
در  بدرصد از تغییرات گرایش به تقلّ  00بینی دارد. هر دو متغّیر نگرش مذهبی و دینداری روی هم  پیش

 کنند.  بینی می را پیش امتحان
 نتایج تحلیل رگرسیون همزمان ابعاد دینداری -4جدول 

  بینی گرایش به تقلّب در امتحان دانشجویان  جهت پیش

 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد R R2 B بین متغیر پیش

 اعتقادی
04/3 62/3 

34/3 37/3 35/3- 14/3- 53/3 

 70/3  -05/3 34/3 -32/3 عاطفی

 336/3  -36/4 31/3 -05/3   پیامدی

 60/3  -43/6 35/3 -31/3   مناسکی

تحلیل رگرسیون در امتحان،  بینی گرایش به تقّلب برای تعیین سهم هر یک از ابعاد دینداری در پیش
ی که به روش ورود همزمان انجام شد. به این صورت که تمام ابعاد دینداری وارد معادله شدند تا ُبعد

دهد از بین ابعاد دینداری، تنها ُبعد   طور که نتایج نشان می بیشترین نقش را دارد، مشخص شود. همان
درصد از تغییرات  02تواند   بینی کند و این ُبعد می  را پیش در امتحان پیامدی توانست گرایش به تقّلب

 را تبیین نماید. در امتحان گرایش به تقّلب
 دانشجویان دختر و پسر  در امتحان جهت مقایسه گرایش به تقلّب tنتایج آزمون  -5جدول 

 سطح معناداری T d.f میانگین گروه متغیر

 گرایش به تقلّب در امتحان
 30/61 مرد

32/0- 052 336/3 
 16/64 زن
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و سطح  t=  -92/9، مقدار  =902d.f یدهد که با درجه آزاد  ینشان م 1های مندرج در جدول  داده
ن میزان گرایش به تقّلب یجه گرفت که تفاوت بیتوان نت  ی(، مp<61/6، چون )sig= 660/6 یدار  یمعن

های ارائه شده   دار است. با توجه به میانگین  در امتحان دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری معنی
 توان نتیجه گرفت که دختران گرایش بیشتری به تقّلب در امتحان دارند.  می

گیریه.نتیج4

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گرایش به تقّلب در امتحان با نگرش مذهبی و دینداری رابطه 
منفی و معناداری دارد. به این معنا که با افزایش میزان نگرش مذهبی و دینداری در دانشجویان، میزان 

هر دو متغّیر د که یابد. همچنین در تحلیل رگرسیون مشاهده ش گرایش به تقّلب در امتحان کاهش می
را دارند. با این حال نگرش  در امتحانبینی گرایش به تقّلب   دینداری و نگرش مذهبی قابلیت پیش

( در پژوهش خود نشان 0991بینی به خود اختصاص داد. یونسی ) مذهبی سهم بیشتری را در این پیش
 شجویان باشد.تواند مانعی برای انجام تقّلب علمی در میان دان که دینداری میداد 

(، نیز 0999غریبی )  ( و اورک و زندی دره0999باک و دهقان منشادی ) (، بی0990سواری و برنا )
 کند.  بینی می  های مذهبی گرایش به تقّلب را پیش  مشاهده کردند که نگرش

و (، سوتون 0990براگمن و هارت )( نیز این همبستگی منفی را تایید کردند. 2661رتینگر و جوردن )
 شوند.  تر گرفتار تقّلب می آموزان مذهبی کم ( نشان دادند که دانش0910( و گاتمن )0991حبا )

تواند افراد را در   در تبیین این ارتباط باید عنوان کرد که اعتقاد راسخ به دین و ترس از عذاب الهی می
عملکرد بد و تخّلفات اجتناب از عملکرد بد جلوگیری کند. به عبارت دیگر، نگرش انسان دیندار به 

تر به دنبال کارهای خالف  شوند و کم  منفی است و برای پیشگیری از ارتکاب عمل بد به دین متوسل می
کند که در جلوگیری   سری باورهایی را به افراد خود تزریق می (. دین یک0990گردند )سواری و برنا،   می

به اصول  یدینداری باالتری دارند، از نظر پایبندکه  یافرادآنها از رفتارهای غیر اخالقی مؤثر است. 
تر   دارند و در نتیجه، در آنان گرایش به تقّلب پایین یبوده و عّزت نفس بیشتر یاخالقی در سطح باالتر

 است.
باشد. دین اسالم به عنوان   دینداری ارزیابی شده در این پژوهش نمودی از تقّید به دین اسالم می

ها را ارئه داده و پیروانش را از انجام  ترین برنامه ی تمام ابعاد زندگی افراد کاملترین دین، برا  کامل
ترین شیوه، پیامدها و آثار آن را گوشزد کرده است. لذا، پایبندی به   رفتارهای ناسالم منع کرده و به دقیق

 کند.  می ترین و بهترین راه هدایت  دین و آموزش تعالیم و رعایت اصول آن افراد را به سالم
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منظور از نگرش مذهبی، اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی است که خداوند را محور امور 
ها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسان را با یکدیگر، طبیعت و خویش تنظیم   دانسته و ارزش

 (.0911؛ به نقل از: خدایاری فرد، 0913، 1کند )براون می
تواند در ایجاد  ر مذهب بر میزان گرایش به تقّلب باید عنوان کرد که مذهب میدر تبیین ارتباط معنادا

احساس امید، احساس صمیمیت با دیگران، آرامش هیجانی، فرصت شکوفایی، احساس راحتی، مهار 
 (. 0991ها، نزدیکی به خدا و کمک به حل مشکل مؤثر باشد )جاجرمی و پوراکبران،   تکانه

تواند این مورد باشد که اضطراب حاصل از موقعیت امتحان بسیار   تقّلب می یکی از دالیل گرایش به
کند. تجربه نشان داده است که   ترین واکنش را انتخاب می  زیاد بوده و فرد برای رهایی از آن سریع

شود   دهندگان آشکار می عوارض اضطراب و فشار روانی حاصل از امتحان در عده زیادی از امتحان
ترین راه غلبه یافتن بر این اضطراب   ترین و کوتاه  تواند سریع  (. تقّلب می0990همکاران، )صادقی و 

دهد. بنابراین، اگر   باشد و به نحوی فرد بدون هیچ کنترلی، بر رفتار و پیامد آن، این کار را انجام می
رد و به فرد کمک کند که زا باال بب  عاملی وجود داشته باشد که بتواند کنترل فرد را بر موقعیت اضطراب

تواند به خوبی   یابد. مذهب می  هیجان خود را تنظیم کند، گرایش به تقّلب به احتمال زیادی کاهش می
 این خودکنترلی بر رفتار و کاهش اضطراب را باعث شود. 

کننده ما  های نگرش مذهبی باور به وجود خدایی است که همراه و حمایت  نشانه ترین  یکی از مهم
دهد و موجب   ست. این باور تا حد زیادی اضطراب مرتبط با موقعیت را کاهش داده و به انسان دلگرمی میا

 ها و رفتارهای خود مسّلط شود.   گیری و عملکرد منطقی را یافته و بر تکانه شود که فرد توانایی تصمیم  می
های   شود، مذهب با کاهش هیجانآن به این مسئله نگاه  یجوی  در واقع، اگر از دیدگاه هیجان و نظم

و امید )شهابی، امین یزدی،  یبین های مثبت مانند خوش مانند ناامیدی، ترس و خشم و ایجاد هیجان یمنف
 تواند مانع از انجام رفتارهای ناسازگارانه مانند تقّلب در امتحان شود.  ( می0990مشهدی و حسنی، 
مذهب همواره برای زندگی افراد در نظر گرفته است، ترین وظایفی که  یکی از مهم»به گفته آدلر: 

ای است که   (. تقّلب پدیده0990؛ به نقل از: رحمتی، 219ص ،0911، 2)آدلر« نوع است عشق به هم
شود و مذهب   اند، نادیده گرفته می  در آن به نحوی احترام به دانشجویانی که برای کسب نمره تالش کرده

 پردازد.  گاه به ضایع کردن حق دیگری نمی داند، هیچ  میکه عشق به هم نوع را وظیفه 
                                                           

1. Brown 

2. Adler 
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ابعاد دینداری)اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی( با 
ُبعد اعتقادی در برگیرنده باورهای مورد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در امتحان،  گرایش به تقّلب

( اعتقاد به خدا و تعهد 0939. از نظر المنوفی )به نقل از: اینگلهارت، پذیرش پیروان آن دین است
باشد. بنابراین،   مذهبی، به معنی میزان اهمیت خداوند نزد افراد، شاخص بسیار حّساس ُبعد دینداری می

ها   کند تا بتواند از کجروی سازی کردن این اعتقادات فرد را یاری می دهد درونی  این پژوهش نشان می
 دوری کند. 

کننده، اعتقاد  های گمراه  فرد مؤمن با دارا بودن اعتقادات عمیق و مثبت نظیر وجود شیطان و وسوسه
ها، به میزان   به روز جزا، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اعمالی برای افزایش نیکی و کاهش بدی

 یابد. یش میتری به رفتارهای مغایر با اعتقادات خود مانند تقّلب گرا کم
نیا  ُبعد عاطفی یا تجربی دین شامل احساسات مربوط به برقراری رابطه با وجود مقدس است )تقوی

شود تا از  (. اعتقاد به وجودی مقدس که ناظر بر رفتارهای ما است موجب می0990و متوسل آرانی، 
عدالتی محسوب   انجام اعمالی که به نحوی بر ضد مفاهیم اخالقی است و برای دیگران نوعی بی

کند تا سیره آنان را به   شود، دوری کند. همچنین ارتباط عاطفی با ائمه اطهار)ع(، نیز افراد را راغب می  می
 های دور بمانند.  روی عنوان الگوی رفتاری خود مورد توجه قرار دهند و از کج

است، اشاره به پیامدهای  ُبعد پیامدی که از نظر بسیاری از محققین ُبعد مهم دینداری شناسایی شده
باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره هر فرد معتقد و ارتباط او با دیگران است. در میان 

شود )سرمدی،   عرف مسلمانان، تقّید دینی و ایمانی معمواًل با ُبعد پیامدی )رفتار آشکار( شناخته می
های زندگی خویش  ها و رفتارهای دینی را در دیگر جنبه  (. این فرضیه نشان داده است که افراد باور0911

 کنند.  گیرند و از انجام رفتارهای غیر دینی خودداری می مانند تحصیل به کار می
ُبعد مناسکی، اشاره به اعمال، مناسک و رفتارهایی دارد که خاص یک دین یا مذهب هستند، مانند 

م. البته عمل به باورهای دینی از اعتقادات مذهبی نماز، روزه، زکات، خمس و حج و... در دین اسال
تواند به اصولی معتقد باشد، ولی به هر دلیلی اعمال مربوط به آن اعتقاد را  جداست؛ به این معنی که فرد می

(. به هر حال انجام اعمال مذهبی و 0939انجام ندهد، چنین فردی عمل به باورهای دینی ندارد )گلزاری، 
تواند موجب افزایش آگاهی مردم از اصول اخالقی و پیامدهای رفتار غیر   ینی میشرکت در مراسم د

 شود. اخالقی شده و در نهایت منجر به کاهش رفتارهای ناسالم مانند تقّلب تحصیلی
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد دینداری، تنها ُبعد پیامدی توانست گرایش 
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شود تا نشان داده شود که آیا باورهای   بینی کند. در واقع در این ُبعد تالش می  را پیش ندر امتحا به تقّلب
های زندگی روزمره تحت   شود که واقعیت  تبع آن انجام رفتارهای دینی در فرد موجب این می دینی و به

دارند، اعمال و تجارب  توان گفت که بعضی از افراد باورهای دینی  تر می  تأثیر قرار بگیرد. در توضیح دقیق
کنند و صرفًا در حد یک   دهند، اما در زندگی روزمره این باورها دخالت پیدا نمی  دینی را هم انجام می

اند بین   مانند. این پژوهش نشان داد که دانشجویان گروه نمونه توانسته  محدوده خاص از زندگی باقی می
 ی واقعی ارتباط برقرار کنند. باورهای دینی خود و انتقال آن به تجارب زندگ

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گرایش به تقّلب در دانشجویان دختر باالتر از پسران بوده و این 
(، نشان دادند که میزان تقّلب در پسران 0996در این راستا، امیری و خامسان ) تفاوت معنادار است.

به طور معناداری بیش از پسران بوده است. غیر بیش از دختران و باور به عمومیت تقّلب در دختران 
( نشان داد که بین تقّلب و جنسّیت همبستگی وجود ندارد، 2600) 1همسو با این یافته، الورا تودارو

( 0919یعنی دختران و پسران به یک اندازه به انجام تقّلب گرایش دارند. همچنین سید حسینی داورانی )
 تفاوتی را بین دو جنس در گرایش به تقّلب گزارش نکردند.  ( نیز0990و بهرامی و همکاران )

د یت در انجام و گرایش به تقّلب باینقش جنس یها، بررس ج پژوهشینتا یل عدم همخوانیبه دل
 رد.ینده مد نظر پژوهشگران قرار گیآ یها  کماکان در پژوهش

باشد. بنابراین، پیشنهاد   میهای تحصیلی   های پژوهش عدم تعمیم نتایج به دیگر گروه  از محدودیت
های مشابهی در این زمینه در مقاطع تحصیلی و مؤسسات دیگر با در نظر گرفتن دیگر   پژوهششود   می

متغّیرها همچون نوع دانشگاه )دولتی، غیر انتفاعی، آزاد و...(، منطقه جغرافیایی و فرهنگ حاکم بر آن 
های پژوهش   قتصادی گروه نمونه از دیگر محدودیتا -عدم کنترل وضعیت اجتماعی. منطقه انجام شود

عوامل مؤثر و تأثیرگذار دیگر مانند وضعیت های آتی   شود در پژوهش  باشد که پیشنهاد می  حاضر می
های مذهبی و دینداری در ارتباط با گرایش به   با توجه به تأثیر باورخانوادگی و اجتماعی نیز کنترل شود. 

گاهی شود  تقّلب پیشنهاد می ها و   های دینی دانشجویان نسبت به تقّلب و درونی کردن ارزش  با افزایش آ
گاهی  به اصول اخالقی، از افزایش پدیده تقّلب جلوگیری کرد. همچنین پیشنهاد می یپایبند شود با آ

، دروس یفراگیر یتقّلب و ایجاد انگیزه و رغبت هرچه بیشتر به دانشجویان برا یدادن نسبت به پیامدها
 گام مهمی در کاهش تقّلب برداشته شود.

                                                           
1. Laura Teodora 
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 ــــــــــــ منابعـــ 
نگرش مذهبی، »رابطه ساده و چندگانه بین پیشایندهای تقّلب (. 0999اورک، جهانبخش؛ زندی دره غریبی، تاج محمد )

آموزان  با نگرش نسبت به تقّلب در امتحان دانش« نفس پذیری و عّزت  جامعه -اقتصادی -هوش، وضعیت اجتماعی
های اجتماعی و فرهنگی  در: همایش علوم تربیتی و روانشناسی آسیبی متوسطه استان خوزستان.  پسر و دختر دوره

 ایران. 
 م وتر. تهران: انتشارات کویر. یترجمه مر تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی.(. 0939نگلهارت، رونالد )یا

 یا  گالك و استارك مبنی بر دین پدیده یبراساس الگو یحافظ شیراز ید دیندار(. بررسی ابعا0911اکبر ) خلیلی، علی یباقر
 .12-23(، ص003)02، ادبی یجستارها. یچند ُبعد

شناسی  روان ی پنجم ابتدایی. آموزان پایه (. ارتباط عوامل فردی و موقعیتی با تقّلب دانش0999برزگر بفرویی، کاظم )
 . 96-0(، ص9)9، مدرسه

، یمذهب یریگ  براساس جهت یلیتقّلب تحص ینیب  شیپ ی(. الگو0991مهدی؛ برزگر بفروئی، کاظم ) برزگر بفروئی،
 .00-09ص(، 01)1، های تربیتی  اسالم و پژوهشان. یشرفت و منبع کنترل در دانشجویاهداف پ یریگ  جهت

 های مذهبی  صیتی و نگرش(. ارتباط بین صفاِت شخ0996بشلیده، کیومرث؛ هاشمی، سید اسماعیل؛ چرخابی، مرتضی )
 .2، علوم رفتاریدر دانشجویان با استعداد درخشان. 

(. نگرش دانشجویان درباره تقّلب امتحانی 0990زاده، مجید؛ زندی، زهره؛ ارمی، الهه؛ میری، خیزران ) بهرامی، مهناز؛ حسن
 (.2)1، راهبردهای آموزش در علوم پزشکیو راهکارهای مقابله با آن. 

گیری مذهبی و نگرش دانشجویان نسبت به  بررسی رابطه بین جهت(. 0999، منصور )یماعیل؛ دهقان منشادباک، اس بی
 شناسی. همایش مّلی علوم تربیتی و روان تقّلب.

(. رابطه دینداری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم 0990نیا، منصوره؛ متوسل آرانی، محمود ) تقوی
 .20-09ص، 01، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 92-99یلی پزشکی تهران سال تحص

 تهران: بهمن برنا، چاپ دوم. شناسی دینی در شرق باستان. جامعه(. 0996تنهایی، ابوالحسن )
های دینی دانشجویان مطالعه موردی:  (. بررسی سطح دینداری و گرایش0911عباس؛ مرشدی، ابوالفضل ) توسلی، غالم

 .001-90(، ص0)3شناسی ایران،  جامعهمیرکبیر. دانشگاه صنعتی ا
آوری در زنان، نگرش مذهبی  بررسی رابطه نگرش مذهبی با سالمت روان و تاب(. 0991جاجرمی، محمود؛ پوراکبران، الهه )

و  شناسی، مشاوره  های اخیر در روان المللی نوآوری نامه سومین کنفرانس بین ویژه) اصول بهداشت روانیو سالمت روان. 
 .923-920ص(، 9)09(، علوم رفتاری

اخالق در علوم و (. بررسی تقّلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. 0996خامسان، احمد؛ امیری، محمداصغر )
 .00-19ص، (0)0فناوری، 

ه طرح پژوهشی. دانشکد سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری دانشجویان. آماده(. 0911فرد، محمد ) خدایاری
 روانشناسی، دانشگاه تهران. 

نامه  پایان شناختی. رابطه سبک زندگی اسالمی و عوامل شخصیت با شادکامی و بهباشی روان(. 0990رحمتی، امین )
 کارشناسی ارشد. قم: مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت.
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های تأثیرگذار بر بروز   تعیین مؤلفه(. 0999رستمی، فرحناز؛ زرافشانی، کیومرث؛ سعدونی، مهسا؛ حسینی لردگانی، مریم )
رفتارهای مغایر علمی در آموزش عالی)مطالعه موردی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی(. 

 .009-009ص(، 09)1، انجمن آموزش عالی ایران

آوری با  به خدا و تاب(. رابطه دلبستگی 0990، عادل؛ رضایی جمالویی، حسن؛ حرفتی سبحانی، رعنا )زاهد بابالن
 .11-31، ص(09)09، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیمعناداری در زندگی دانشجویان. 

(. تدوین مدل عّلی تقّلب تحصیلی براساس عوامل 0990الله ) الله؛ میردریکوند، فضل پور، عزت سبزیان، سعیده؛ قدم
(، 09)1، هش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیپژوای خودکارآمدی تحصیلی.  فردی و بافتی با نقش واسطه

 .00-09ص
های   پژوهشآموزان مقطع متوسطه شهر قم.  های تربیتی دانش  (. بررسی رابطه بین دینداری با بازده0911سرمدی، محمود )

 .10-13، ص2، تربیت اسالمی
فت با گرایش به تقّلب در امتحان از های مذهبی و اهداف پیشر  (. رابطه عّلی نگرش0990سواری، کریم؛ برنا، محمدرضا )

 .91-29(، ص2)2، های کاربردی در روانشناسی تربیتی  پژوهشگری عملکرد تحصیلی.  طریق میانجی

 یانواع خالف دانشگاه سال اول تا ششم نسبت به یان پزشکینگرش دانشجو(. 0919د )یوحد ی، سیداوران ینید حسیس
 د چمران اهواز.یدانشگاه شه .یرساله دکتر م.یتقر مسیآن به روش غ یتقّلب و سنجش فراوان

(. نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی 0990شهابی، مهرنسا؛ امین یزدی، سید امیر؛ مشهدی، علی؛ حسنی، جعفر )
 .03-92(، ص0)9، پژوهش در دین و سالمتجویی هیجان دانشجویان دانشگاه تهران.  روانشناختی و دشواری نظم

(. بررسی عوامل مرتبط با اقدام به 0990، نادر؛ بناگور حمیدی، محمدحسن؛ امامی، سیده فاطمه )صادقی، عباس؛ افقی
، های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی پژوهشتقّلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت. 

0(0.) 
گرش مذهبی و سالمت روان در وضعیت ن(. 0919شناس، محمدرضا ) صادقی، محمدرضا؛ باقرزاده لداری، رحیم؛ حق
 . 31-30(، ص31)26پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 

رساله  های افراد دینی و رابطه این خصوصیات با بهداشت روانی آنها.  ساخت مقیاس سنجش ویژگی(. 0939گلزاری، محمد )
 طباطبایی.دکتری. تهران: دانشگاه عالمه 

بینی  های مذهبی و خودمهارگری در پیش ی گیر (. نقش جهت0990پور، کبری )  محمدخانی، شهرام؛ یگانه، طیبه؛ کریم
 .201-219(، ص9)03، سالمت و مراقبتآمادگی اعتیاد به مواد مخدر. 

ی در رضایت جنسی و صمیمیت درمانگران درباره نقش دیندار  دیدگاه مشاوران و روان(. 0993مدنی، یاسر؛ مرادی، زهرا )
 .031-093، ص00، های مشاوره  پژوهشزناشویی مراجعین: یک پژوهش کیفی. 

ی   ی موردی دانشجویان زن دوره  گرایی زنان: مطالعه  ی دینداری و علم  (. رابطه0919موحد، مجید؛ حمیدزاده، احسان )
 .01-01(، ص0)0، زن و جامعهدکتری دانشگاه شیراز. 
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