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ارائة الگوي ساختاري از روابط اهداف پيشرفت، نگرش به سرقت 

 در دانشجويانعلمي و عملكرد تحصيلي 
 

  

  * ياسمين عابديني
 
  

 چكيده
شناسي و  محققان روان عالقه موردسرقت علمي و عوامل مرتبط با آن از موضوعات 

هدف از پژوهش، ارائه الگويي ساختاري از روابط اهداف پيشرفت، . علوم تربيتي است
اي هعملكرد تحصيلي در دانشجويان دوره نگرش به سرقت علمي، ميزان انجام آن و

گيري تصادفي با استفاده از نمونه. تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي اصفهان بود
هاي پژوهش شامل ابزار. اي تعداد سيصد نفر از دانشجويان انتخاب شدندطبقه

پرسشنامه محقق ساخته براي سرقت علمي و مقياس اهداف پيشرفت ميگلي و 
دهندة تأثير  ها نشانيافته. استفاده شدها از تحليل مسير براي تحليل داده. همكاران بود

عملكردي بر نگرش مثبت  -عملكردي و اجتنابي - مستقيم و مثبت اهداف رويكردي
به سرقت علمي و ميزان انجام آن و تأثير مستقيم و منفي اهداف تبحري بر اين 

و ميزان انجام سرقت علمي در ميان اهداف  نگرش به سرقت علمي. متغيرها بود
توان نتيجه مي. اي داشتندنقشي واسطه عملكرد تحصيلي دانشجويان،پيشرفت و 

 يشگيريپ  قابلگرفت كه با ترويج اهداف تبحري در نظام آموزش عالي، سرقت علمي 
  .است

 
مدل معادالت  هدفي، سرقت ادبي، عملكرد تحصيلي، يريگ جهت: واژگان كليدي

 .ساختاري
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  مقدمه
تحصـيالت تكميلـي    يهـا  در دورههـاي درسـي   هها، اهداف و محتـواي برنامـ  ويژگي

ها براي گذراندن موفـق  است كه دانشجويان مشغول به تحصيل در اين دوره يا گونه به
ويـژه   هاي خود نيازمند انجام تحقيق، تنظيم گزارش تحقيقات و نوشتن مقالـه بـه   درس
هاي  مهارت انجام تحقيق، نوشتن مقاله و رو نيا از. پژوهشي هستند -هاي علمي  مقاله

ي نزديـك بـا عملكـرد و پيشـرفت     ا متغيرهـايي اسـت كـه رابطـه     ازجملهمرتبط با آن 
هـاي ارزشـيابي آمـوزش    ناپذير از نظـام تحصيلي اين دانشجويان دارد و جزئي جدايي

متأسفانه در چنـد دهـة اخيـر شـاهد     . در كشور ما است ازجملهجهان و  همهعالي در 
آموزان و دانشجويان در مقاطع تحصيلي  ميان دانش 2و سرقت علمي 1بروز پديده تقلب
اين مسئله باعث شده است كه توجه متخصصان روانشناسـي و علـوم   . مختلف هستيم

هـاي   تربيتي به داليل و عوامل تأثيرگذار بر رفتـار تقلـب و سـرقت علمـي در محـيط     
 3تيپژوهشگران به مطالعة عوامل مختلف باف كه يطور به. آموزشي رسمي معطوف شود

؛ كول و همكاران، 2012، 5كول(اند مند شدهتأثيرگذار بر اين موضوع عالقه 4و شخصي
؛ عابديني، خضـرزاده  2013 ،7؛ به نقل از پيتمن2011، 6اسپراكمن ؛ جونز و2008، 2009

از ). 1392نـژاد،   نيا و صالح ؛ عليوردي1391؛ زماني، عظيمي و سليماني، 1393و زماني، 
هـاي  هـاي رايـج در كـالس   رقت علمي يكي از اشكال تقلـب ديد متخصصان غربي س

يا كارهاي ذهني ديگران و ثبـت   شده نوشتهدرس است و شامل دزديدن مطالب علمي 
آنـدرمن و  (ايـن كـار نـوعي سـرقت اسـت       گـر يد  عبارت بهآن به نام خود فرد است، 

فتـه  اين محققان تقلب و سرقت علمـي را نـوعي راهبـرد سـازش نايا    ). 2004، 8ميگلي
آن را  و) 2014، 10؛ فورالنگ، گيلمن و هيـوبنر 2008، 9شانك، پينتريچ و ميس(دانند  مي

فردي، برخي بافتي و برخي سازماني آنها دانند كه برخي از ناشي از عوامل مختلفي مي
هـاي  در مورد علـل و ريشـه  ) 2001( 11براي مثال مك كاب، تروينو و باترفيلد. هستند

جنسـيت، معـدل    ازجملـه (عوامـل فـردي    بـه  نشـجويان، تقلب و سرقت علمي در دا
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2. plagiarism 
3. contextual 
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5. Koul 
6. Jones & Sprakman  
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8. Anderman & Midgley  
9 . Schunk, Pintrich & Meece 
10 . Furlong, Gilman& Huebner 
11 . McCabe, Trevino & Butterfield 
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 شدت فشار قوانين گيري هدفي جهت وضعيت اقتصادي

ميزان انجام سرقت 

يكپارچگي   عملكرد تحصيلي

 نگرش نسبت به سرقت علمي

 ترس از شكست

از مجازات شدن برايترس

 اخالقي-وضعيت مذهبي

 تأثير همساالن

 تجارب قبلي در مدرسه و دبيرستان

 ميزان رضايت از برنامه هاي درسي

 فشار والدين

 تأثير مهارت هاي مطالعه

 گذاري قبلي روي برنامه سرمايه

واكنش عوامل (، عوامل سازماني )، اهداف پيشرفتنفس عزتاي، كالسي، اخالق حرفه
عملـي در   مجازاتاجرايي و مديريتي يك سازمان به تقلب و سرقت علمي، عواقب و 

االن، رفتار تقلـب در همسـ   ازجمله(و عوامل بافتي ) براي سرقت علمي شده گرفتهنظر 
هاي مثبت همساالن از تقلب، تصور فرد از شـدت و ميـزان مجـازات در نظـر     ارزيابي
  .شده است  اشاره) براي رفتار تقلب شده  گرفته

اند، الگوهاي مفهومي از روابط ميان عوامل حتي برخي پژوهشگران سعي كرده
قت علمي در مختلف فردي، سازماني، اجتماعي و بافتي تأثيرگذار بر انجام و شيوع سر

 ازجمله )2013( 1تحقيق بنت. ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه دهنددانشگاه
تحقيقاتي است كه به بررسي عوامل مرتبط با انجام سرقت علمي توسط دانشجويان در 

، باره نيا در) 1نمودار (الگوي مفهومي  او .پرداخته است 1992ها پس از سال دانشگاه
  .آزمون قرار داده استارائه كرده و آن را مورد 

  

  

  

  

  )2013بنت، ( يعلممؤثر بر سرقت  عوامل يمفهومالگوي  )1(نمودار 

                                                                                                                                      
1. Bennett 
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هاي بافتي و سازماني مختلف و شود در اين الگو عالوه بر متغيرمشاهده مي كه چنان
عامل شخصي تأثيرگذار  عنوان بهگيري هدفي تأثيرگذار بر سرقت علمي، متغير جهت

اجتماعي -هاي شناختيهمچنين نظريه. است شده گرفتهنظر  بر ميزان سرقت علمي در
عاملي اساسي و  عنوان به فرد راهر  شده  انتخابدر مورد انگيزش پيشرفت، اهداف 

 وي مورد ندهيآفرد به وقايع گذشته و  يده پاسخكنندة چهارچوبي براي تفسير و   تعيين
الگوهاي عواطف،  كننده نييتع، هاي يادگيرندههدف گريد  عبارت به. اند نظر قرار داده

شانك و همكاران، (هاي تحصيلي و آموزشي است شناخت و رفتار او در موقعيت
اين ). 2014، به نقل از فور النگ، گيلمن و هيوبنر،2012آندرمن ؛ 2012؛ شانك، 2008
دانشجويان و  2هاي هدفيگيرييا جهت 1پردازان معتقدند اهداف پيشرفت نظريه
چهارچوب مناسبي براي تفسير رفتار تقلب و سرقت علمي در آنان است آموزان  دانش

ادامه، اين سازه و چگونگي تأثيرگذاري آن بر انجام  در رو نيا از) 2007آندرمن، (
  .است شده يبررسسرقت علمي 

سازه اهداف پيشرفت را اولين بار محققان و متخصصان روانشناسي  يكل طور به
گيري هدفي نظرية اهداف پيشرفت، به سه نوع جهتدر . اند پرورشي مطرح كرده

- و اهداف عملكردي 4رويكردي-، اهداف عملكردي3اهداف تبحري: است شده اشاره
يادگيرندگان با اهداف تبحري به دنبال تسلط و تبحر يافتن بر مطالب درسي . 5اجتنابي

اثبات رويكردي به دنبال -با اهداف عملكردي رندگانيادگي و درك مفاهيم هستند؛
هستند و يادگيرندگان با آنها هاي خود به ديگران و دريافت تأييد و توجه توانمندي

اجتنابي به دنبال پنهان كردن ناتواني خود از ديگران و عدم دريافت -اهداف عملكردي
  ).1392كديور، (هاي منفي از خود هستند ارزيابي

ت به يادگيرندگان با ساير اعتقاد بر اين است كه يادگيرندگان با اهداف تبحري نسب
؛ آندرمن و 2007آندرمن، (اهداف، تمايل كمتري به تقلب كردن و سرقت علمي دارند 

تقلب كردن هدفي نيست كه يادگيرندگان با اهداف تبحري آن  درواقع). 2004ميگلي، 
را دنبال كنند، چون تقلب منجر به درك و فهم و تبحر يافتن بر مطالب درسي 

-رويكردي و عملكردي-عملكردي(قلب براي يادگيرندگان عملكردي اما ت؛ شود نمي

                                                                                                                                      
1. achievement goals  
2. goal orientations  
3 . mastery 
4 . performance- approach 
5 . performance- avoidance 
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شود بلكه به آنان براي  منجر به دريافت نمرات باال مي تنها نهاست كه  هدفي ،)اجتنابي
شان نزد ديگران و كاهش نگراني و اضطراب و از برمال شدن ناتواني نفس  عزتحفظ 

 همان يعنيدي آنان به ديگران؛ كند و مهر تأييدي است براي اثبات توانمن كمك مي
يادگيرندگان با  درواقع .كنندپيشرفت خود دنبال مي يبرا رندگانيادگيهدفي كه اين 

، از تقلب و سرقت )اجتنابي-رويكردي و عملكردي-عملكردي(اهداف عملكردي 
در جهت  باال وپيشرفت تحصيلي خود و كسب نمرات  يبرا يراهبردعنوان  علمي به

 درباره شده  انجامنتايج برخي از تحقيقات . كنندخود استفاده مي نفس  عزتحفظ 
براي مثال . كندرابطة اهداف پيشرفت با سرقت علمي هم از اين مسئله حمايت مي

دريافتند دانشجويان با اهداف تبحري، انگيزش كمتري براي ) 2009(كول و همكاران 
 عكس  بهعملكردي نتايج  در دانشجويان با اهداف كه يدرحالسرقت علمي داشتند، 

هم در ) 2014و هيوبنر،  گيلمن ، به نقل از فورالنگ،2010( 1، كاپ و لينآندرمن .بود
شان نزد ديگران و از  كه از افشاي ناتواني دانشجوياني تحقيق خود نشان دادند،

كردند نسبت به ساير شان اجتناب مي قضاوت منفي آنان در مورد عملكرد و توانمندي
براي انجام تكاليف درسي  تر قبول قابلان، سرقت علمي را راهبردي مؤثرتر و دانشجوي

نتايج از اين  اين .زدندگرانه دست ميدانستند و بيشتر به اين رفتار خودتخريبمي
تري به سرقت علمي دارند، موضوع كه دانشجويان با اهداف عملكردي نگرش مثبت

تأثير  دربارههاي داخلي كمبود پژوهشبر اين اساس و با توجه به . كندحمايت مي
هاي تحصيالت تكميلي و اهداف پيشرفت بر سرقت علمي در دانشجويان دوره

همچنين نبود تحقيقات داخلي مبتني بر مدل معادالت ساختاري براي تبيين روابط 
ميان اهداف پيشرفت و سرقت علمي، هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير 

داف پيشرفت بر سرقت علمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مستقيم و غيرمستقيم اه
) 2(نمودار . تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي اصفهان با ارائه الگويي ساختاري است

  .دهد الگوي مفهومي پژوهش حاضر را نشان مي
  

  
  
  

                                                                                                                                      
1. Anderman, Kupp &Linn 
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  الگوي مفهومي مورد آزمون در پژوهش حاضر) 2(نمودار 

  
  :از اند عبارتهاي پژوهش هيفرض) 2(ر نمودار د شده ارائهطبق الگوي مفهومي 

اهداف تبحري، اثري مستقيم و مثبت بر عملكرد تحصيلي و اثري مستقيم و  -1
 .منفي بر نگرش به سرقت علمي و انجام آن دارد

عملكردي اثري مستقيم و مثبت بر نگرش به سرقت -اهداف رويكردي  -2
 .علمي، انجام آن و عملكرد تحصيلي دارد

عملكردي اثري مستقيم و مثبت بر نگرش به سرقت علمي -ابي اهداف اجتن -3
 .و انجام آن و اثري مستقيم و منفي بر عملكرد تحصيلي دارد

 .انجام سرقت علمي دارد نگرش به سرقت علمي اثري مستقيم و مثبت بر -4
 .انجام سرقت علمي اثري مستقيم و مثبت بر عملكرد تحصيلي دارد -5
اي در ارتباط بين اهداف پيشرفت و ميزان نگرشبه سرقت علمي نقشي واسطه -6

 .انجام سرقت علمي دارد
اي در ارتباط بين اهداف پيشرفت و ميزان انجام سرقت علمي نقشي واسطه -7

 .عملكرد تحصيلي دارد
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  روش پژوهش
 همه آن راطرح پژوهش حاضر غيرآزمايشي و از نوع همبستگي است و جامعه آماري 

گذراندن  با 92- 93ري دانشگاه صنعتي اصفهان در سال تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكت
گيري تصادفي  با استفاده از روش نمونه. داد حداقل دو نيمسال تحصيلي، تشكيل مي

اين . قرار گرفتند مطالعه مورداي تعداد سيصد نفر از اين دانشجويان انتخاب و طبقه
 طور به .صورت گرفته است موجود در اين دانشگاه دانشكده 14بندي بر اساس طبقه
از كل تعداد  عالوه به. از آنان مرد بودند نفر 164از اين دانشجويان زن و  نفر 136 يكل

از  نفر 60و هاي فني نفر از دانشكده 60(نفر در مقطع دكتري  120افراد نمونه 
 نفر از 90( ارشد يكارشناسنفر ديگر در مقطع  180و ) هاي مهندسيدانشكده
. مشغول به تحصيل بودند) هاي مهندسياز دانشكده نفر 90و اي فني هدانشكده

و ) ارشد يا دكتري(معيارهاي ورود دانشجويان به تحقيق شامل مقطع تحصيلي آنان 
به توضيح است  الزم .دو نيمسال تحصيلي در دانشگاه بود كم دستهمچنين گذراندن 

دانشگاه صنعتي اصفهان در هاي آزاد و الكترونيكي كه واحد پرديس و مركز آموزش
 .اين تحقيق لحاظ نشده است

  
  هاداده يآور جمعابزار 

براي سنجش نگرش به سرقت علمي و ميزان انجام آن از پرسشنامه محقق ساخته 
اين پرسشنامه . اساس ادبيات موجود استفاده شد بر) API( 1نگرش به سرقت علمي

 يشناخت تيجمعالعات كه در بخش اول آن اط است شده  ليتشكاز سه بخش 
گويه است كه بر اساس طيف  23بخش دوم شامل . شودها بررسي ميآزمودني

 .گيردقرار مي سنجش موردعلمي  به سرقتها ليكرت، نگرش آزمودني يا درجه پنج
در . تر به سرقت علمي استدهندة نگرش مثبت باالتر نشان نمرات اين طيف، در

ها در مورد انجام آزمودني از اع سرقت علمي،بخش سوم پرسشنامه ضمن معرفي انو
ي ا درجه پنجگويه است كه بر اساس طيف  اين بخش شامل ده. آن سؤال شده است

و هميشه اين كار را  1= ام هرگز اين كار را نكرده(شود  گذاري ميليكرت نمره
ي اصلي و هاروايي سازة اين پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي با مؤلفه). 5=كنم مي

                                                                                                                                      
1 .Attitude to Plagiarism Inventory (API) 
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دهندة دو عامل بود  نتايج تحليل عاملي نشان. است شده  محاسبهچرخش واريماكس 
  .كردندكل واريانس پرسشنامه را تبيين مي درصد از 42درصد و  46كه به ترتيب 

 )GOI( 1پرسشنامه اهداف پيشرفتبراي سنجش اهداف پيشرفت دانشجويان، از 
و  شده  ميتنظ 1998همكاران در سال  اين پرسشنامه توسط ميگلي و. استفاده شد

و هميشه  1=هميشه نادرست(ليكرت است  يا درجه پنجسؤال با طيف  17از متشكل 
خرده مقياس اهداف ) 1: از اند عبارتسه خرده مقياس اين پرسشنامه ). 5=درست

عملكردي با پنج سؤال و -خرده مقياس اهداف رويكردي) 2تبحري با شش سؤال، 
) 1998(ميگلي و همكاران . عملكردي با شش سؤال-اف اجتنابيخرده مقياس اهد

همساني دروني اين پرسشنامه را با استفاده از محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 
 83/0و ) عملكردي- براي اهداف رويكردي( 84/0، )براي اهداف تبحري( 81/0برابر با 

هم ضرايب ) 1384(پور  محسن. اندگزارش كرده) عملكردي-براي اهداف اجتنابي(
گزارش  65/0و  83/0، 77/0آلفاي كرونباخ را براي سه خرده مقياس آن به ترتيب 

  .كرده است
عنوان شاخص  گفتني است كه معدل دانشجويان در پايان نيمسال دوم تحصيلي، به

ها از روش داده ليتحل و  هيتجز منظور به. عملكرد تحصيلي آنان در نظر گرفته شد
) 1989، 2جورسكاگ و سوربوم( 7/8ليزرل  افزار نرمگيري از ير با بهرهتحليل مس
عنوان متغيرهاي  گانة دانشجويان به در اين پژوهش اهداف پيشرفت سه. استفاده شد

عنوان  زا، نگرش به سرقت علمي، انجام سرقت علمي و عملكرد تحصيلي به برون
  .اند شده  گرفتهدر نظر  زا درونمتغيرهاي 

  
  اي پژوهشهيافته

فرض نرمال اي براي بررسي پيشگزينه ليزرل افزار در نرمكه  الزم به توضيح است
افزار ابتدا و پيش از انجام اين نرم. ها وجود داردمتغيره و چندمتغيره داده بودن تك

كند و  ها را بررسي ميمتغيره دادهمتغيره و چندفرض نرمال بودن تك تحليل مسير، پيش
ارائة  از شيپ .گيردمي صورت ريمستحليل  فرض شيپبودن اين  اربرقردر صورت 

گزارش ) 1(هاي پژوهش، ابتدا ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش در جدول يافته
  .خواهد شد

                                                                                                                                      
1. Goal Orientation Inventory (GOI)  
2. Joreskog & Sorbom 
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  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش) 1(جدول 

اهداف   متغيرها
  تبحري

اهداف 
- رويكردي
  عملكردي

اهداف 
- اجتنابي

  عملكردي

نگرش به 
سرقت 

  لميع

انجام 
سرقت 
  علمي

عملكرد 
  تحصيلي

          1 اهداف تبحري
اهدافرويكردي

            1  10/0 عملكردي-
اهداف 
-اجتنابي

 عملكردي
08/0  06/0  1          

نگرش به
 سرقت علمي

*29/0  *32/0  **34/0    1      
انجام سرقت

 علمي
*31/0  **33/0  **36/0    **41/0  1    

عملكرد
 تحصيلي

*24/0  *28/0  *21/0    *41/0  *30/0  1  

  
شود، باالترين ضريب همبستگي مربوط به مشاهده مي) 1(گونه كه در جدول  همان

متغيرهاي سرقت علمي  ازآن پسدو متغير نگرش به سرقت علمي و انجام آن است و 
-، انجام سرقت علمي و اهداف رويكردي)r=34/0(عملكردي -و اهداف اجتنابي

عملكردي -ي و اهداف رويكرديو نگرش به سرقت علم) r=33/0(عملكردي 
)32/0=r (نمودار مربوط به مدل ساختاري  در ادامه .ها را دارندباالترين همبستگي

گانه بر نگرش به سرقت علمي،  بررسي تأثير اهداف پيشرفت سه يبرا برازش شده،
در اين مدل اهداف پيشرفت . انجام آن و عملكرد تحصيلي را مشاهده خواهيد كرد

سه متغير نگرش به سرقت علمي، انجام سرقت  زا و متغير برون عنوان بهدانشجويان 
 و با اند شده  گرفتهزا در نظر  متغيرهاي درون عنوان  بهتحصيلي  و عملكردعلمي 

پارامترهاي گاما و بتا ) 1989جورسكاگ و سوربوم، ( 7/8 افزار ليزرل استفاده از نرم
زتا  پارامتر همچنين .اند شده  محاسبها براي بررسي روابط علي مفروض بين اين متغيره

افزار ليزرل اين  نرم درواقع. است قرارگرفته سنجش مورد) مانده(خطا عنوان مقدار  به
اي براي هر اي از توابع رگرسيوني كه ميزان خطاي جداگانهدر مجموعه پارامترها را

  .كندكند، تعيين ميمحاسبه ميآنها يك از 
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ساختاري در پژوهش حاضر براي بررسي روابط بين مدل برازش ) 3(نمودار  
 متغيرهاي پژوهش

  

شود، مدل برازش شده حاكي از نقش مشاهده مي) 3(گونه كه در نمودار همان
اي دو متغير نگرش مثبت به سرقت علمي و انجام سرقت علمي در ارتباط ميان  واسطه

هاي تحصيالت گانه و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دورهاهداف پيشرفت سه
هاي پژوهش تمامي فرضيه گريد  عبارت به. تكميلي در دانشگاه صنعتي اصفهان است

 مربوط) tو  (مدل، مقادير بتا و تي  در ريمسضرايب  همه كه يطور به، اند شده دييتأ
نشان داد كه ها يافته گريد  عبارت به). <2tو  05/0(دار هستند  در اين نمودار معني

اهداف تبحري تأثير مستقيم و مثبتي بر عملكرد تحصيلي و تأثيري مستقيم و منفي بر 
 -اهداف رويكردي). فرضيه اول(نگرش مثبت به سرقت علمي و انجام آن داشت 

عملكردي تأثيري مستقيم و مثبت بر نگرش مثبت به سرقت علمي، انجام آن و 
اجتنابي تأثيري مستقيم و  -داف رويكردياه). دومفرضيه ( داشتعملكرد تحصيلي 

مثبت بر نگرش مثبت به سرقت علمي و انجام آن و تأثيري مستقيم و منفي بر عملكرد 
همچنين نگرش مثبت به سرقت علمي تأثيري مستقيم ). فرضيه سوم( تحصيلي داشت

انجام سرقت  همچنين ).فرضيه چهارم( و مثبت بر ميزان انجام سرقت علمي دارد
 گريد  عبارت به ).پنجمفرضيه (داشت اثري مستقيم و مثبت بر عملكرد تحصيلي علمي 
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اي در ارتباط بين اهداف پيشرفت و نگرش به سرقت علمي نقشي واسطه سو كياز 
 نوبه  بهو از سوي ديگر انجام سرقت علمي ) ششمفرضيه ( انجام سرقت علمي داشت

علمي و عملكرد تحصيلي  اي در ارتباط بين نگرش به سرقتخود نقشي واسطه
در  .شود ها در مدل گزارش ميمتغير ميرمستقيغاثرهاي  در ادامه ).هفتمفرضيه ( داشت
پيشرفت تبحري بر ميزان انجام  اهداف ميرمستقيغ مقدار اثر فرضيه ششم تحقيق، مورد

و اين اثر براي اهداف  11/0سرقت علمي با تأثير برنگرش به سرقت علمي برابر با 
 13/0عملكردي برابر با -و براي اهداف اجتنابي 12/0 عملكردي برابر با -رويكردي

در مورد فرضيه هفتم تحقيق، مقدار اثر غيرمستقيم نگرش به سرقت علمي بر . بود
 مقدار دراين . بود 11/0عملكرد تحصيلي با تأثير بر ميزان انجام سرقت علمي برابر با 

اهداف پيشرفت تبحري بر عملكرد تحصيلي با تأثير بر نگرش به  ميرمستقيغ مورد اثر
و براي  06/0 عملكردي برابر با -و براي اهداف رويكردي 056/0سرقت علمي برابر با 

اهداف  ميرمستقيغمقدار اثر  عالوه به. بود 064/0عملكردي برابر با  -اهداف اجتنابي
 08/0 ثير بر ميزان انجام سرقت علمي برابر باپيشرفت تبحري بر عملكرد تحصيلي با تأ

 -و براي اجتنابي 083/0 عملكردي برابر با -اين مقدار براي اهداف رويكردي. بود
 گانه سهدر اين مدل متغير اهداف پيشرفت  يكل طور به .بود 092/0عملكردي برابر با 

انجام  درصد از واريانس 49درصد از واريانس نگرش مثبت به سرقت علمي و  47
عالوه، سه متغير نگرش به سرقت علمي، انجام  به. سرقت علمي را تبيين كرده است

واريانس عملكرد تحصيلي را  درصد از 39گانه  سرقت علمي و اهداف پيشرفت سه
اند؛ بنابراين مقدار خطا براي متغير نگرش مثبت به سرقت علمي برابر با تبيين كرده

)53/0=e  48/9و=t (م سرقت علمي برابر با و براي انجا)51/0=e  12/9و=t ( و براي
 يها شاخصدر ادامه . بود) t=99/13و  e=61/0(متغير عملكرد تحصيلي برابر با 

  .شود برازش مدل گزارش مي ييكوين
  

هاي نيكويي برازش مدل ساختاري تأثير اهداف پيشرفت بر نگرش شاخص) 2( جدول
  د تحصيليبه سرقت علمي، انجام سرقت علمي و عملكر

مجذور 
  )x2( خي

درجه
آزادي 

)df( 

نسبت
مجذورخيبه درجه 

 آزادي
سطح 
 RMSEA  GFI AGFI RMR  معناداري

78/11  7 68/1 312/0 02/0  98/0  99/0  01/0  
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حاكي از برازش بسيار خوب مدل پژوهش با مدل تجربي است، ) 2(هاي جدول يافته
و  68/1دي برابر با كه مقدار شاخص نسبت مجذور خي به درجه آزاطوري به

دهد  ، كه نشان مي)p=312/0(دار است  تر از سه است و مدل غير معني كوچك
 RMSEAمقدار شاخص . داري ندارد هاي پژوهش با مدل تجربي تفاوت معني داده

. است كه خود حكايت از برازش بسيار خوب مدل دارد 02/0بسيار كوچك و برابر با 
ز نزديك به يك بود و همچنين مقدار شاخص ني AGFIو  GFIهاي مقادير شاخص

)RMR ( برازش مناسب مدل است رگنشاننزديك به صفر و بسيار كوچك بود، كه.  
 

  گيريبحث و نتيجه
گانه پيشرفت  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگويي ساختاري از روابط ميان اهداف سه
دانشجويان  شامل نگرش به سرقت علمي، انجام سرقت علمي و عملكرد تحصيلي در

  .كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه صنعتي اصفهان بود
تأثيري مستقيم و مثبت بر عملكرد  تنها  نهها نشان داد كه اهداف تبحري يافته

تحصيلي اين دانشجويان داشت، بلكه با تأثير منفي بر دو متغير نگرش به سرقت علمي 
ها با اين يافته. قراردادأثير و انجام سرقت علمي هم عملكرد تحصيلي آنان را تحت ت

تأثير اهداف پيشرفت بر  دربارهنتايج تحقيقات داخلي و خارجي صورت گرفته 
براي مثال . پيشرفت تحصيلي و بر نگرش به سرقت علمي و انجام آن همسو است

اند كه فراگيران با اهداف تبحري تعداد زيادي از تحقيقات داخلي و خارجي نشان داده
، 1؛ اليوت و تراش1384پور،  ؛ محسن1388عابديني، (ي بااليي دارند عملكرد تحصيل

 ؛3،2014كانگسووان و جيتگران ؛ سانگسزريويتايا،2003و همكاران،  2؛ رينك2001
با نتايج پژوهش ) 2012(و كول ) 2013(همچنين نتايج تحقيق بنت ). 2013پيتمن،

بحري و مذهب بر نگرش حاضر همسو است و حاكي از تأثير مستقيم و منفي اهداف ت
با ) 2014(كانگسووان و جيتگران  سانگسريواتايا،. به سرقت علمي و انجام آن است

گيري هدفي هفتصد نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلي، نيمرخ جهت تحقيق روي
درصد  74(اين دانشجويان را بررسي كرده و نشان دادند بيشتر دانشجويان تبحري 

                                                                                                                                      
1. Elliott & Trash 
2. Reinek  
3. Songsriwittaya, Kongsuwan& Jitgarun 
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نتايج نشان داد اهداف عملكردي . گرش منفي داشتند، به سرقت علمي ن)آنان
تأثيري مستقيم و مثبت بر نگرش به ) عملكردي- عملكردي و اجتنابي -رويكردي(

ها با نتايج تحقيقات كول و اين يافته. سرقت علمي و انجام سرقت علمي داشت
) 2013(وپيتمن ) 1392(، زماني، عظيمي و سليماني )2013(و بنت ) 2008(همكاران 

هم با ارائه مدل ساختاري و با استفاده از تحليل مسير نشان ) 2012(كول . همسو است
عملكردي اثري مستقيم و مثبت بر  –عملكردي و رويكردي-داد كه اهداف اجتنابي

ميان ) 2013(نتايج تحقيق پيتمن . نگرش به سرقت علمي و ميزان انجام آن دارد
 همين نتيجه بود و اين محقق دهنده نشانهم دانشجويان تحصيالت تكميلي تايلندي 

فرهنگ  ازجملهعوامل فرهنگي  نقش گيري هدفي دانشجويان،عالوه بر نقش جهت
رويكردي و (گراي تايلند و گرايش دانشجويان با اهداف عملكردي شرقي و جمع

را هم در پديده سرقت  ارتباط  نيا دربراي ارتباط با استادان و كسب نمره ) اجتنابي
  .داندمهم مي علمي

دهندة تأثير مستقيم و مثبت نگرش مثبت به سرقت علمي، بر فراواني ها نشانيافته
ها با نتايج اين يافته. و ميزان انجام سرقت علمي و عملكرد تحصيلي دانشجويان است

، )1392(نژاد  نيا و صالح ، عليوردي)1392، 1391(تحقيقات زماني، عظيمي و سليماني 
و پزشكي راد  ، بيگلرييفعل ،)2012(، كول )2013(، بنت )2008(ن كول و همكارا

تحقيق اين پژوهشگران حاكي از اين  جينتا .همسو است) 2013(و پيتمن ) 1392(
شدت و فراواني انجام سرقت علمي و تقلب در دانشجوياني كه  تنها  نهاست كه 

شجويان پيشرفت تري به سرقت علمي دارند، بيشتر است، بلكه اين داننگرش مثبت
به بررسي تأثير اهداف پيشرفت ) 2013(پيتمن مثال  براي .تحصيلي باالتري هم دارند

دانشجويان تحصيالت تكميلي بر نگرش آنان به سرقت علمي  1و هويت نوشتاري
در ) رويكردي و اجتنابي(پرداخت و نشان داد كه دانشجويان با اهداف عملكردي 

نگرش  جهيدرنته خود و دانش كمتري دارند، ب اطمينان نوشتن مقاالت علمي،
جديد و  يافته .كنند تري هم به سرقت علمي دارند و بيشتر به آن اقدام مي مثبت
عملكردي  -در مطالعه حاضر اين است كه دانشجويان با اهداف اجتنابي توجه جالب

تري به تر و قويعملكردي، نگرش مثبت -نسبت به دانشجويان با اهداف رويكردي

                                                                                                                                      
1 .authorial identity 
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هاي مقايسه اثر(دهند  رقت علمي دارند و با تمايل بيشتري اين كار را انجام ميس
رسد كه اين موضوع البته به نظر مي). حاكي از اين نكته است شده  محاسبه ميرمستقيغ

و رقابت ناسالم در  يچشم هم و  چشمبه فرهنگ  اديز  احتمال بهريشه فرهنگي دارد و 
دهنده وجود پديده ترس همچنين نشان. شود ها مربوط ميميان افراد جامعه و خانواده

نيز ترس از ديدگاه  كشور وويژه جامعه علمي  و فرار از شكست در افراد جامعه به
ميان افراد جامعه و ميل به پذيرفته شدن و تأييد شدن  خود درمنفي ديگران نسبت به 

) براي دانشجويان(ان استاد ازجملهها و نمادهاي قدرت  تر از سوي همتايان، بزرگ
  .است
هاي هاي پژوهش حاضر بر اساس نظريه مقايسة اجتماعي و نظريهيافته يطوركل به

طبق نظرية مقايسة اجتماعي در . اجتماعي در مورد انگيزش قابل تبيين است-شناختي
آموزان و حاكم است، دانشآنها هاي آموزشي كه جو رقابتي بر ها و موقعيتكالس

هاي رقابت و كسب باالترين مرتبه در كالس درس و در ميان همكالسي دانشجويان به
فضاي مناسبي براي رشد  تنها  نهها اين كالس رو نيازا ؛مثبت دارند يخودنگرش

–عملكردي و اهداف اجتنابي –اهداف رويكردي (هاي هدفي عملكردي گيري جهت

ن به تقلب، كپي كردن ، بلكه احتمال گرايش فراگيرا)1392كديور، (هستند ) عملكردي
در نظام آموزش ). 2008شانك و همكاران، (كنند و سرقت علمي را هم تسهيل مي

هاي تحصيالت تكميلي براي كسب هاي اخير دانشجويان دورهعالي كشور ما، در سال
عنوان دانشجوي استعدادهاي درخشان و ورود به مقاطع باالتر تحصيلي بدون كنكور، 

ها و به روشآنها ا يكديگرند و حاصل آن روي آوردن در حال رقابت شديد ب
اي چون تقلب، سرقت علمي و كپي كردن مطالب ديگران راهبردهاي سازش نايافته

 يجو رقابتاهداف پيشرفت دانشجويان و  حال  نيا با. براي كسب نمرات باالتر است
آن در  رواج وحاكم بر نظام آموزش عالي، تنها متغيرهاي تأثيرگذار بر سرقت علمي 

هاي اخير نيست و عوامل اجتماعي، فرهنگي، شخصي و سازماني متعددي بر اين سال
شود به اين حوزه پيشنهاد مي مند عالقهبه پژوهشگران  رو نيازا .پديده تأثيرگذار هستند

در تحقيقات خود تأثير ساير متغيرهاي انگيزشي و شخصي نظير باورهاي 
هاي فراشناختي و خودتنظيمي را بر رآمدي، مهارت، انگيزش، خودكايشناخت معرفت

ها، پيشنهاد با توجه به اين يافته. نگرش به سرقت علمي و انجام آن را بررسي كنند
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با در نظر  پرورش و  آموزشاندركاران نظام آموزش عالي و  شود مسئوالن و دستمي
قت علمي، به هايي در برنامه درسي با تعريف انواع و پيامدهاي سر گرفتن سرفصل

بسياري از دانشجويان  كه چرا اين پديده دست بزنند؛ به هنگامو  زودهنگامپيشگيري 
شود بافت و فضاي عالوه پيشنهاد مي به. دهند آگاهي اين كار را انجام ميدر اثر نا
و كار گروهي  را از حالت رقابتي خارج كرده و بر جو مشاركتي يدرس يها كالس

 –اهداف رويكردي(از توسعه اهداف عملكردي  لهيوس نيبدتأكيد بيشتري كنند و 
. سرقت علمي پيشگيري كنند جهيدرنتو ) عملكردي –عملكردي و اهداف اجتنابي

همچنين با توجه به نقش مذهب و معنويت در پيشگيري از رفتارهاي انحرافي و 
در جهت پرورش اخالق  شود دانشگاهيان از اين عامل بالقوهنادرست توصيه مي

ها كه استفاده از فناوري نهيدرزمويژه به. اي در دانشجويان و استادان بهره ببرندحرفه
  .در سرقت علمي در عصر حاضر هستند كننده ليتسهخود عاملي 
هاي پژوهش حاضر انتخاب گروه نمونه از ميان دانشجويان محدوديت ازجمله

 يبرا شود يمنهاد پيش. هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي اصفهان بوددوره
 افزايش اعتبار بيروني تحقيق و قابليت تعميم نتايج آن به جامعه دانشجويان كشور،

ها ديگر ميزان سرقت علمي را در دانشجويان تحصيالت تكميلي ساير دانشگاه محققان
بررسي و مقايسه ) علوم انساني و پزشكي( ها رشته ريساكشور و همچنين  يو شهرها

 ازنظرهاي جنسيتي ميان زنان و مردان توجه به تفاوت همچنين با. كنند
هاي رقابتي و مشاركتي، بهتر است با ارائه هاي هدفي و واكنش به محيط گيري جهت

هاي جنسيتي در پديده سرقت علمي هم پرداخته الگوهاي ساختاري به نقش تفاوت
  .شود
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