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Background and Aims: the aim of this research was identify roles of 

motivational factors of personal goal orientations, academic self-efficacy and academic 

press on academic cheating behavior of pharmacy students 

Methods: Research method was descriptive and correlational. Statistical 

population was all of pharmacy students in the medical university of Tabriz  in 

academic year 2015-2016. Statistical sample was 340 student that selected with  

Stratified random sampling. Instruments were migdly and et al,s scales for personal 

goal orientations, academic self-efficacy,academic press and academic cheating 

behavior. the selected data were analyzed by descriptive statistics and step by step 

multiple regression. 

Results: It was found that; mastery and performance goal orientations as well as 

academic press could predicted the academic cheating behavior meaningfully. Relation 

of academic cheating with mastery goal orientation was meaningfully negative, and 

with mastery goal orientation and academic press were meaningfully negative. 

Academic cheating was not correlated  with academic self– efficacy. 

Conclusions: If we are going to reduce academic cheating behaviors by 

motivational strategies among pharmacy students it must do things that their 

performance and performance  avoidance orientations should be  shifted to mastery 

goal orientations. And as much as the academic presses were low, equally the cheating 

behavior would be low. 
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درراستای تالش برای فهم میزان نقش عوامل انگیزشی درتقلب تحصیلی  زمینه و اهداف:

گیری هدفی شخصی، خود کارآمدی جهت عوامل انگیزشیِتاثیر منظور تعیینبه اضردانشجویان، پژوهش ح

بر تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت  تحصیلی و فشار تحصیلی

 گرفت.

جامعه آماری کلیه دانشجویان این پژوهش از نوع توصیفی و روش همبستگی است. : بررسیروش 

گیری صورت نمونهبه ،نفر 9۴۳ آنان بین که از بودند 5931درسال گاه علوم پزشکی تبریز داروسازی دانش

های هدفی گیریهای جهتگیری عبارت بودند از مقیاسانتخاب شدند. ابزارهای اندازه یاطبقه تصادفی

 هایدادهو همکاران.   Migdlyشخصی، خودکارآمدی تحصیلی، فشار تحصیلی و رفتار تقلب تحصیلی

به روش  آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه به صورت Spss v 16از نرم افزار  شده با استفادهآوریجمع

 وتحلیل قرار گرفتند.گام مورد تجزیهبهگام
 

گیری هدفی تبحری و عملکردگرایی و نیزفشارکالسی توانستند که جهت نتایج نشان دادند: هایافته

مقدارواریانس تبیین شده تقلب  بینی کنند.دار پیشصورت معنیهرفتار تقلب تحصیلی دانشجویان را ب

گیری هدف رابطه رفتار تقلب تحصیلی با جهتبود .  (P <۳۳5/۳) 51/۳تحصیلی توسط این سه متغییر 

دار بود. بین مثبت معنی (531/۳) و فشار تحصیلی (221/۳) و با عملکردگرایی (-222/۳)دارتبحری، منفی معنی

 داری مشاهده نگردید.تحصیلی و رفتار تقلب تحصیلی رابطه معنی خودکارآمدی
 

 

یم میزان رفتار تقلبی دانشجویان را با استفاده از راهبردهای اگر بخواهتوان گفت که یم :گیرینتیجه

یی و عملکردگراگیری هدفی دانشجویان از کاهش دهیم، بایستی اقداماتی را انجام داد تا جهت انگیزشی

یلی دانشجویان کاهش یابد، فشار تحصاحساس  هرچقدر یزن ؛ ویزی به تبحرگرائی سوق داده شودعملکرد گر

 .احتمال انجام رفتار تقلب تحصیلی آنان کاهش خواهد یافت

 

  تبحرگرائی، عملکرد گرائی، عملکرد گریزی، خودکارآمدی تحصیلی، فشار تحصیلی،  تقلب تحصیلی کلیدی کلمات    
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 مهمقد

های آموزشی های نظامیدهپدترین تقلب تحصیلی یکی از شایع

یر تأثتواند اساس یادگیری و آموزش مطلوب را تحت یماست که 

 باعث متفاوت بودن نمره اخذشدهواند تیمقرار دهد. تقلب 

یجه سنجش دقیق توانائی و درنت شدهاو « نمره واقعی»با  دانشجو

افزایش  را گیری غلط در مورد اویماحتمال تصم را مشکل و وی

نیز  امتحانهای فراتر از جلسات به زمینه توانداین پدیده می .دهد

قابل  ،در امتحان تحصیلی گسترش یابد. چراکه روحیه تقلب

 تقلب در امتحان کهیطوربه .های شغلی نیز هستینهتسری به زم

تواند با کوتاهی در مراقبت می در بین دانشجویان رشته پرستاری،

ازنظر . ]1[در ارتباط باشد دردوره بعدازفارغ التحصیلیاز بیمار

 گریو حیله برداریکاله، دروغاز نوعی عنوان تقلب به لغوی،

ان است که باعث ایجاد برتری ناعادالنه متقلب بر دیگر شدهیفتعر

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی
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غلط توانمند نشان دادن خود عنوان تدلیس، یا بهتقلب به .شودمی

  .است شدهیفو کلک نیز تعر با حیله

توجهی داشته های آموزشی گسترش قابلامروزه تقلب در نظام

ای که اگر برای کنترل یا کاهش آن اقدام مؤثری گونهاست. به

ایجاد  را کههای آموزشی تواند اساس نظامیمصورت نگیرد 

ی الزم برای هاتخصصو  هامهارتیادگیری مطلوب و کسب 

ی مختلف در جامعه است را با مشکل جدی مواجه هاحرفهتصدی 

ابتدائی، پدیده تقلب  در دورهسازد. با شروع تحصیالت رسمی 

منابع تحقیقیِ معتبر نشان  دهد. یمتحصیلی نیزخودرا نشان 

بتدائی درگیرتقلب دانش آموزان ا سومیککه حدود  دهندیم

تحصیالت عالی و  در دورههمچنین تقلب تحصیلی  .]4[شوندیم

 کهیطوربهاست؛  توجهقابلدر بین دانشجویان غیرپزشکی نیز 

Bernardi که نرخ تقلب تحصیلی در  ، دریافتند و همکاران

/ به حدود 81از   1118تا سال  1148امتحانات دانشگاه از سال 

خ تقلب تحصیلی در بین دانشجویان نر .]8[/ رسیده است44

بر  نمونه، عنوانبهاست؛  تأملقابل یزنی علوم پزشکی هارشته

 ,Baldwin, Daughertyاساس مطالعه صورت گرفته توسط 

Rowley, & Schwarz ]4[، 88پزشکی یان/. از دانشجو 

/ 44اند، موردمطالعه عنوان کردند که شاهد تقلب تحصیلی بوده

تقلب  هاآناند که یدهشناما  اندنبودهشاهد تقلب  اعالم کردند که

میزان تقلب در  Kusnoor and falik کنند. در مطالعه دیگر،یم

 43/1را از صفرتا  متحدهیاالتهای ادانشجویان پزشکی دانشگاه

دیگران،  ی کارهای اند که شامل کپی کردن از روگزارش نموده

درانجام  داقتیصینقل مطلب بدون اشاره به نویسنده و ب

یافته انجام ارائه کارهای و بیماران یجسمی بر رو هاییشآزما

نرخ تقلب  hoseyni davarani  .]4[بود دیگران به نام خود توسط

   .اعالم کرده است 41/1در بین دانشجویان پزشکی را 

Moghtaderi  و, Dahmardeh   صداقتی در بین یبمیزان تقلب و

. در بین ]47،[داندیم« توجهابلق»دانشجویان پزشکی را 

 عنوانبهدانشجویان رشته پرستاری نیز تقلب تحصیلی رواج دارد. 

 41خود متوجه شدند که  یدر بررس Park, park & jang ، نمونه

وهم   درصد دانشجویان رشته پرستاری، هم در امتحانات 73 تا

 Cainو   widemanمطالعه و یا  اند.در تکالیف درسی تقلب کرده

را به ترتیب  دانشجویان پرستاری یندر ب تحصیلی تقلب شیوع

 ]31،[اندکردهدرصد گزارش   43و  44

 تقلب تحصیلی در بین دانشجویان رشته داروسازی نیز  

در  Harries& Rutter  مطالعهعنوان نمونه شده است.  بهگزارش

، دانشجویان داروسازی 48/1موث، نشان داد که  پورتدانشگاه 

 یردرانجام تکالیف درسی و چه در امتحانات، رفتارهای غچه 

و همکاران در  Sheridan   پژوهش ویا اند.صادقانه علمی داشته

 ،نشان داد که  از بین دانشجویان داروسازی موردمطالعه انگلستان

علمی صداقتی یاظهار کردند که حداقل یکی از مصادیق ب 31/1

 .اندرا انجام داده

شده است وجود تقلب دانشجویان داروسازی عنواندالیلی برای  

 سیستمِ آموزشیِ پیشرفته که توان به: نبودیم هاآن ازجملهکه 

ها کمتر دست که آن شودباعث  و تقلب دانشجویان را آشکار کند

مصادیق  یفدر تعر دانشجویان ابهام نیز و، ]11،11[به تقلب بزنند

، هااین پژوهش اغلب دراشاره  کرد. همچنین  علمی صداقتییب

 نمرات خوب سبک ، تمایل بهپزشکی ی علومهارشته دانشجویان

روی  دلیل را  یشتربمطالعه و تالش  حوصله انجام و نداشتن

 .   ]7، 14[دانندمی تحصیلی به تقلب خود آوردن

بخشی از پیکره بزرگ دانشجویان  عنوانبهدانشجویان داروسازی 

در زمینه تقلب   مورداشارهمسائل  بهمبتال توانندیمعلوم پزشکی، 

سالم و  ترمانیپاو  ترمانیمباشند. دغدغه برگزاری امتحانات 

اعم و  صورتبهبدوراز تقلب برای دانشجویان علوم پزشکی 

اخص، دغدغه جدیِ مسئولین  صورتبهدانشجویان داروسازی 

توسط دانشجویان و  اخذشده. اینکه نمرات هاستدانشگاهآموزشی 

به آنان تا چه اندازه واقعی و تا چه  شدهارائهی صالحیتی هایگواه

ی علمی است، یک نگرانی جدی آموزشی صداقتیباندازه ناشی از 

است. برای به حداقل رساندن تقلب تحصیلی بایستی  علل آن را 

بر آن را برطرف نمود.  جادکنندهیاشناخت و تالش کرد عوامل 

علل متعددی  برای تقلب  اصول نظری و چهارچوب تجربی اساس

است که به دودسته کلی عوامل بافتی و عوامل شخصی   ذکرشده

انگیزشی که  از عواملاست. در این پژوهش برخی   میتقسقابل

 .ردیگیمو بررسی قرار   مورداشارهبخشی از عوامل شخصی  است 

 (personal goal orientation) شخصی هدفیِهای گیریجهت

ارتباط آن  ، وترین زمینه مطالعه انگیزشو فعال ترینیکی از مهم

که  تحصیلی جهت اهدافنوع و است.  تحصیلی با تقلب

تواند با تمایل به تقلب کنند، میانتخاب می ددانشجویان برای خو

حوزه  پردازانیهنظر .]18[یا رفتار تقلبی آنان ارتباط داشته باشد

را  تحصیلیدر موضوعات  گیری هدفنوع جهت انگیزش، چهار

 (orientation گیری تبحر گراجهت ؛ ]18[اندبرای افراد عنوان کرده

mastery)اعملکرد گر گیری، جهتperformance orientation))، 

گیری و جهت، (mastery avoidance)یزتبحر گر گیریجهت

 بر اساس نظریه. (performance avoidance)عملکرد گریز

گیری هدفی که جهت راگیرانی، ف]4[ یری هدفی تحصیلیگجهت

ای العادهیادگیری اهمیت فوق ذات و خود تبحر گرا دارند، به

خودشان  اصیل و واقعی هایدهند و دلواپس ارتقاء صالحیتمی

 این برند.یمها از یادگرفتن لذت ینابه عبارت بهتر  هستند.

یز انگچالشتحصیلی مشکل و  هایبا این باور که فعالیت یرانفراگ
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 دزیااحتمالها موفقیت به دنبال خواهد داشت، بهرای آنب

های یادگیری درگیر خواهند ازپیش با فعالیتخودشان را بیش

هدفی، های گیریکه جهت پردازان این حوزه معتقدندیهنمود نظر

. ]18[شود عد اجتنابی نیز تقسیم میببه  ،رائیگتبحرعالوه بر 

مسئله  یرتنابی،  بیشتر درگگیری تبحری اجدارای جهت فراگیران

و نیز نگران انجام غلط تکالیفشان هستند.   ،اجتناب از بدفهمی

گیری تبحری اجتنابی مبهم است و شواهد وجود جهت ،حالبااین

. ]4[وجود دارد یریگتجربی نسبتاً کمی در مورد این نوع جهت

 ییعملکردگرا یاعملکردی  یریگهدفی دیگر، جهت یریگجهت

عملکردی  یهاکه برای خودشان هدف گیرانیفرا است.

عنوان ، بلکه یادگیری را بهبرندیاز یادگیری لذت نم ،اندیدهبرگز

خود در مقایسه با دیگران انتخاب  هاییراهی برای اثبات توانائ

عملکردی را نیز  یهابر اساس مطالعات اخیر هدف .]14[کنند می

که یدرحال .]14[ندابه ابعاد اجتنابی و گرایشی تقسیم کرده

شان را به العادهفوق هاییعملکرد گرا، درتالشند توانائ فراگیران

، یعملکرد گریز یریگدارای جهتفراگیران  دیگران نشان دهند،

رفتار کنند که فقط ناالیق به نظر نرسند و یا  یاگونهبه خواهندیم

 .]4[دونصورت منفی ارزیابی نشتوسط دیگران به

هدف با نتایج و تبعات  یریگکه جهت دهندیان مها نشپژوهش 

تقلب  هااز آن، که یکی شناختی و عاطفی همراه است ،رفتاری

 . ]41-11[تحصیلی است

 ،روی دانشجویان در انگلستان ی برامحققان در مطالعه یراًاخ 

رشد شخصی و عالقه »  سدریافتند که دانشجویانی که بر اسا

 تحصیلی کمترین میزان تقلب دخواننیخودشان درس م« درونی

که به دنبال این بودند که توانمندی  فراگیرانی . ]41[اندرا داشته

خودشان را به رخ دیگران بکشند و نمرات خوبی در مدرسه و 

از گرفتن  یا(، و گراییعملکرد یریگامتحان به دست آورند) جهت

عملکرد گریزی( در مقایسه  یریگنمره بد اجتناب بکنند)جهت

، تمایل بیشتری به گرائیتبحر یریِگادانش آموزان دارای جهتب

و همکاران  Murdockپژوهشِ  . ]14[تقلب کردن داشتند 

Anderman cupp & Lane  و Murdock Miller, and 

Goetzinger های یریگجهتینکه بر اهای مشابهی مبنی یافته

های یریگاز جهتیزی بیشتر عملکرد گریی و عملکردگرا

رگرائی با تقلب تحصیلی در ارتباط است، ارائه تبح

 efficacy-(academic self)خودکارآمدی تحصیلی.]11،44،48[اندداده

 ،دیگر متغیرهای انگیزشی است که بر اساس اصول نظری از

مفهومِ خود  .رابطه داشته باشد یتواند با تقلب تحصیلمی

 . ]81[است Bandura کارآمدی، یکی از مفاهیم کلیدی نظریه

شده است که خودکارآمدی تحصیلی، که به قضاوت مشخص

شده ارائه یفدانش آموزان در مورد توانائی موفقیت خود در تکال

 با رفتارهای تقلبی آنان رابطه منفی دارد (،Schunk) دارداشاره 
] 47-4،44[ .finn & fron ]43[  در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند

اند و وزان ضعیفی که در مدرسه گمنامکه تقلب در بین دانش آم

نیز در بین دانش آموزان سطح باالئی که خودکارآمدی تحصیلی 

و  Murdock نتایج پژوهشپائینی دارند، بیشتر محتمل است. 

، رابطه بین تقلب و خودکارآمدی تحصیلی را منفی همکاران

 .]11[اندکرده گزارش

دیگری است  هاییرمتغ ازجمله، (academic press)فشار تحصیلی

در  تحصیلی تواند با رفتارهای غیرعلمی، ازجمله تقلبکه می

ادراکی است که دانشجویان  یلیارتباط باشد. منظور از فشار تحص

 و ، فشارها و اصرار اساتید، جامعههایلو دانش آموزان از تحم

 ترمطلوبو عملکرد  برای درک بهتر مطالب کالسی ،هاخانواده

دریافت که فشار کالسی و تحصیلی چه  ، Hsiao .]41[رادارنددرآن 

، با بسیاری از هایاز طرف معلمان و چه از طرف اولیاء و همکالس

 ، مثل افسردگی باال، رضایتیپزشکو روان یشناختتبعات روان

از زندگی، سطوح پائینی از خودگردانی و کفایت، ونیز با  پائین

 یزه و عالقه وتبعات تحصیلی ازجمله پائین آمدن سطح انگ

 . ]81[تقلب تحصیلی همراه است  افزایش

همساالن و  یراتتأث ،Teodorescu &  Tudorel پژوهش بر اساس

فضای دانشکده، کیفیت آموزش و روابط  ناسالم مدرسان با 

تواند در قصد دانشجویان به تقلب مؤثر باشد. در دانشجویان می

مشخص شد که  و همکاران Passow Mayhew, Finelli مطالعه 

ها و یفشار همکالسحاصل از  دانشجویان برای فائق آمدن بر ترس

 .]4،818[زنندیو نیز جلوگیری از شکست، دست به تقلب م اساتید

شده در توجه به نتایج تجربی ارائه با با توجه به اصول نظری و نیز

گرفته فوق، ونیز با این مالحظه که اغلب تحقیقات انجام مطالب

وزه در مقطع دبستانی و دبیرستانی بوده، و تعداد در این ح

نیز در مورد دانشجویان غیرپزشکی بوده  یقاتمعدودی از تحق

انگیزشی در تقلب  یرهایاست، سؤال این است که نقش این متغ

؟ و آیا نقش اروسازی چقدر استتحصیلی در بین دانشجویان د

ی، در تقلب تحصیلی دانشجویان رشته داروساز یرهااین متغ

ها در تقلب دانشجویان غیرپزشکی و یا حتی همانند نقش آن

 دانش آموزان دبیرستانی و ابتدائی است؟
 

 بررسی  روش

هدف کاربردی بوده وباتوجه به اینکه رابطه  ازنظراین پژوهش 

دهد به یمی قرار موردبررسرا  شدهگرفتهیرهای اندازه متغبین 

شیوه انجام کار این همبستگی انجام شده است.  –روش توصیفی 

دانشکده داروسازی  ینپس از کسب رضایت از مسئولگونه بود که 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز و آماده نمودن ابزار سنجش و کسب 
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ها رضایت شفاهی از آزمودنی هائی که پرسشنامه در مورد آن

، پرسشنامه توسط همکاران پژوهشگردربین شدیتکمیل م

 گردید. یآورز حدود دو ساعت جمعدانشجویان توزیع و بعد ا

 چندگانهآماری تحلیل رگرسیون  با روششده یآورجمعی هاداده

 .قرار گرفتندوتحلیل یهتجزمورد  گامبهگامبه روش 

 دانشگاه داروسازی دانشکده دانشجویان کلیه ،جامعه آماری

 111 تعداد به 1814-1814تبریزدرسال تحصیلی پزشکی علوم

در  نفر 341 آنان بین از که بودند ،(زن 411 و مرد811 شامل)نفر

 تحصیل به مشغول تخصصی دوره در نفر 31 و عمومیدوره 

 بایستی مورگان جدول اساس برشده انتخاب آماریِ نمونه. بودند

 و هایآزمودن افتاحتمال با توجه به که بودیم نفر 471 حدود

 نفر 831 شده،یلتکم یهاپرسشنامه بودندار خدشه احتمال

 41 حدودها پرسشنامه آوری بعدازجمع. شد درنظرگرفته

 دایره از بودن استفاده غیرقابل و مخدوش علت به پرسشنامه

 ی،موردبررس نمونهعنوان به پرسشنامه841و شد خارج بررسی

 یهادوره دانشجویان کردنمنظور لحاظ . بهشد درنظرگرفته

 یریگنمونه شیوه از آنان، جنسیت همچنین عمومی، و تخصصی

 .گردید استفاده یاطبقه تصادفی

الگوهای  هاییاسمق»  پرسشنامه ،یریگابزار اندازه

 Patterns of Adaptive Learning (PALS« )یادگیری سازگارانه 

Scales  که در دانشگاه میشیگان توسط میجلی ،Migdely  و

 هاییاس. مققرار گرفت مورداستفاده، شدههمکاران، ساخته

 های یادگیری سازگارانه درطی زمان توسط گروهی از محققانالگو

منظور بررسی رابطه بین محیط یادگیری، هدفی، به یریگجهت

انگیزش، عواطف و رفتار دانشجویان، به وجود آمد و مورد بازبینی 

های مختلف، و اصالح قرار گرفت. در این پرسشنامه زیرمقیاس

مورداستفاده  ایینهصی و زمعوامل کلیِ شخ یریگمنظور اندازهبه

مورداستفاده برای پژوهش حاضر عبارت  هاییاس. مقگیردیقرار م

 هدفی پیشرفت شخصی هاییریگجهت -1بودند از: 

 -4و عملکرد گریزی(.  ییتبحرگرائی، عملکردگرا هاییریگ)جهت

فشار  -4رفتار تقلب تحصیلی.   -8ی. خودکارآمدی تحصیل

 زیر یریگه از روش لیکرت برای اندازهپرسشنام ینتحصیلی. در ا

بودند، اما با سه  ایینهها استفاده شد. گویه ها پنج گزمقیاس

درست، و کامالً درست سنجیده  یاعبارتِ کامالً نادرست، تااندازه

 یا= تااندازه8= نه کامالً نادرست، 1که:  صورتین. بدشدندیم

یک و  هایینهگز مابین هاینه= کامالً درست. بقیه گز4درست، 

و سه و پنج قرار داشتند، تا هر فرد متناسب با وضعیت خود  -سه

هدفیِ  هاییریگجهت هاییاسها جواب دهد. پایائی زیر مقبه آن

و عملکرد گریزی، خودکارآمدی  ییتبحرگرائی، عملکردگرا

تحصیلی، رفتار تقلبی و فشار تحصیلی بر اساس پژوهش 

/ به 34، 73/1، 73/1،  74/1،  31/1، 34/1سازندگان به ترتیب: 

پژوهش بعد از ترجمه و تطبیق گویه ها  یندست آمد. در ا

فوق به  یرهایبافرهنگ و اصطالحات ایرانی و اجرا پایائی متغ

 ، به دست آمد.74/1، 71/1، 44/1، 71/1، 47/1، 4/74/1ترتیب؛ 

 یافته ها

 Spss v16افزار از نرم شدهیآورجمع یهابرای تحلیل داده

(Spss Inc., Chicago, Ill., USA). استفاده شد. برای تعیین ،

و  ییهدفی تبحرگرائی، عملکردگرا یریگجهت یرهاینقش متغ

و همچنین خودکارآمدی تحصیلی و فشار  یزیعملکرد گر

تحصیلی در رفتار تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی، از تحلیل 

اده شد. بررسی گام استفبهرگرسیون چندگانه به روش گام

ها برای انجام روش تحلیل نشان از کفایت داده هایفرضیشپ

 توانیم1تحلیل داشتند. بر اساس جدول خالصه مدل شماره

هدفی  یریگ، متغیرهای جهتبینیشپ یرهایمتغ ینگفت که از ب

رفتار تقلبی  توانیو فشار تحصیلی، م ییتبحرگرائی، عملکردگرا

در  .کرد بینییشپ داریه شیوه معندانشجویان داروسازی را ب

رگرسیونی تقلب تحصیلی بر  داریمعن یهامدل ،1جدول شماره

فشار  و ، تبحرگرائیییهدفی عملکردگرا یریگاساس جهت

)مدل داریمعن مدلینشده است. بر اساس آخرتحصیلی ارائه

 یبو ضر 41/1(، مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با8شماره 

، همچنین مقدار ضریب تعیین 3/14/1انه برابر باتعیین چندگ

، برابر شدهبینییشپ یرهایبر اساس تعداد متغ شدهیلتعد

که  دهدینشان م شدهیلاست. میزان ضریب تعیین تعد 141/1با

واریانس تقلب تحصیلی دانشجویان بر اساس  14/1حدود 

و فشار تحصیلی  ییهدفی تبحرگرائی، عملکردگرا یریگجهت

نتایج که ،  4جدول شماره بر اساس اطالعات تبیین است. قابل 

داری مدل رگرسیون تقلب برای بررسی معنی  ANOVAآزمون 

، تبحرگرائی و فشار ییعملکردگرا یریگتحصیلی بر اساس جهت

توان نتیجه گرفت که با توجه به یم، است کرده ارائه را تحصیلی

قلب تحصیلی بین رفتار ت ، =F 434/13و  >111/1P) رابطه:

و فشار تحصیلی، رابطه  ییتبحرگرائی، عملکردگرا یریگجهت

ضرایب مدل  8دول شماره در ج .وجود دارد داریخطی معن

 هدفیِ یریگرگرسیون رفتار تقلب تحصیلی رابراساس جهت

 یهاتبحرگرائی و فشار تحصیلی و نیز نتایج آزمونیی، عملکردگرا

t  مقدار عرض از مبدأ شدبرای بررسی معناداری این ضرایب ارائه .

. مقدار ضریب بود داریازلحاظ آماری معن و 447/4برابر با 

 یریگجهت یرهایرگرسیون استاندارد نشده برای متغ

/، 148، تبحرگرائی و فشار تحصیلی به ترتیب؛ ییعملکردگرا

برای  و ضرایب رگرسیون استانداردشده  138/1، -487/1
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که شد،   434/1، -444/1/، 111فوق به ترتیب؛  یرهایمتغ

 .(  >111/1p ( بودند داریهمگی معن

داری همبستگی بین میزان همبستگی و سطح معنی 

آمده است. بر اساس  4یرهایِ پژوهش در جدول شماره متغ

ین جدول مشخص شد که میزان همبستگی در ااطالعات مندرج 

دار، و یمعنری هدفی تبحرگرائی منفی یگجهترفتار تقلبی با 

با  و رابطه. است داریمعن یرغباخودکارآمدی تحصیلی منفی 

یلی، مثبت فشار تحصیی و عملکردگرایری هدفی گجهت

 دار بود.یمعن یرغکه با عملکرد گریزی مثبت یدرحالدار، یمعن

 

 داریمعن بینیشپ یرهایخالصه مدل رگرسیون رفتار تقلب تحصیلی بر اساس متغ .1جدول 

 R 2R adj2 R SE متغیرهای پیش بین مدل

 1841/4 174/1 13/1 /43 جهت گیری عملکرد گرایی 1

 3144/4 114/1 113/1 /88 جهت گیری تبحر گرایی-جهت گیری عملکرد گرایی 4

 711/4 141/1 3/14/1 41/1 فشار تحصیلی-جهت گیری عملکرد گرائی-جهت گیری تبحرگرایی 8
 

 

 یریگجهت یرهایمتغ داری مدل رگرسیون تقلب تحصیلی بر اساس ، برای معنیANOVAآزمون  .2ل شماره جدو

 ، تبحرگرائی و فشار تحصیلیییعملکردگرا 

 SS df MS F P منبع تغییرات

 رگرسیون

 ماندهیباق

 کل

144/481 

118/4173 

477/4417 

8 

473 

431 

833/144 

384/7 

434/13 1111/1 

 

 

 یلیو فشار تحص ییتبحرگرائی، عملکردگرا  یریگضرایب رگرسیونی رفتار تقلب تحصیلی بر اساس جهت .3جدول شماره 

 B بتا خطای معیار T P 

 عرض از مبدأ

 ییعملکردگرا

 تبحرگرائی

 فشار تحصیلی

447/4 

148/ 

487/1- 

138/1 

188/1 

141/1 

144/ 

141/ 

 

111/1 

444/1- 

434/1 

711/4 

844/8 

444/4- 

444/4 

111/ 

111/ 

111/ 

111/ 

 

 

 یرهای پیش بین و مالکجدول همبستگی متغ .4جدول شماره 

  1 4 8 4 4 

     1 تقلب تحصیلی 1

    1 -/447** تبحرگرائی 4

   1 188/1* 444/1** ییعملکردگرا 8

  1 844/1** 484/1** 144/1 عملکرد گریزی 4

 1 441/1** 111/1** 444/1** -/117 خودکارآمدی تحصیلی 4

 141/1** 441/1** /811** 881/1** 114/1** شار تحصیلیف 4

P<0/01=** , p<0/05=* 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                             6 / 10

http://edcbmj.ir/article-1-1001-fa.html


 … های هدفی شخصیگیرینقش عوامل انگیزشی جهت |ابوالفضل فرید   

441 

 

  بحث

ین در بین پژوهش مشخص شد انجام تقلب تحصیلی در ا

 های هدفی آنان رابطهیریگجهتدانشجویان رشته داروسازی با 

دارد. بدین معنی که بسته به اینکه دانشجو چه هدف تحصیلی 

 ها راامتحانیازی او به تقلب در دستیزان توان میمداشته باشد،  

اصول  بر اساسبینی نمود. یشپبا درصد قابل قبولی از اطمینان 

ین پژوهش نیز مشخص گردید در ا، [14،17]نظری و تحقیقات قبلی

اش تبحردرمطالب و مفاهیم یادگیری هدفِ ئیدانشجوکه اگر 

های موجود یهنظرها و یتواقعخود باشد و مفاهیم، اصول،  رشته

به خاطرخودیادگیری و لذت  عمدتاًاش را یلیتحص در رشته

در مقایسه با  قبولقابلداشتن عملکرد و ن، از آندرونی حاصل 

در به نظر نرسیدن،  قصد ناتوانبه و نه، هارشتههمکالسان و هم 

هایش باشد، کمتر به تقلب تحصیلی دست خواهد یهمکالسیش پ

 کمتر خواهدرباشد، احتمال تقلب زد. و هرچه هدف، تبحرگرات

این متغییردردانشجویان دانشکده  در موردبود. این یافته 

یافته در مورد انجامیباً هماهنگ با همه تحقیقات تقرداروسازی، 

یات مرور ادب دریرپزشکی بوده است. غدانش آموزان و دانشجویان 

 به دستهم خالف این یافته  موردپژوهشپژوهشی، حتی یک 

. این یافته همانند پیشینه تجربی، با چهارچوب نظری نیز نیامد

یین این یافته بر اساس اصول در تب  ]14،17،44،44،81[ هماهنگ است

توان گفت که؛ زمانی که دانشجوبراساس نوع یمنظری و تجربی 

ی و یرتفسی و نحوه درک و فرد شخصمنحصربهشخصیت، تجارب 

، باورها و هانگرشوالدین، های فرزند پروری یوهشین تجارب، از ا

ی ادورهاعتقادات، وضعیت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در 

های آموزشی معلمان و یوهشخاص و همچنین ادراک وی از 

درس، و حتی ادراک  بر کالسی حاکم جو هدفاساتید، ادراک از 

یوه تعامل و میزان پذیرش و شیری هدفی والدین گجهتاز 

یری گجهتها یادگیریدر دانشکده، از طرف  شدهارائهدروس 

یادگیری لذت خود یادگیری به خاطر از هدفی تبحری دارد، و 

برد و برایش مهم نیست که اطرافیان چه قضاوتی در مورد یم

پیشرفت تحصیلی و وضعیت درسی وی داشته باشند، دلیلی برای 

دست زدن به تقلب وجود نخواهد داشت. کسی در امتحان دست 

 و ازی آماده برای امتحان دادن نیست از طرفزند که به تقلب می

 خواهد نمراتش در مقایسه با دیگران آشکارا پائینیمطرف دیگر 

آورد که برای رسیدن  به دستیمتی نمراتی هر قیا به و تر نباشد 

یا مقامی، به شکل حیاتی ضروری است. و به شغلی، موقعیتی 

ها یژگیوکدام از این چیهیاد زاحتمالبه تبحر گراچون دانشجوی 

 را ندارد، پس احتمال تقلب بسیار پائین خواهد بود؛ هرچقدر

باشد به همان اندازه تقلب کمتر رخ خواهد داد.  تبحرگراتر دانشجو

ی مختلفی جهت هاروشپردازان یهنظری محققان و از سوالبته 

ی با انگیزش درونی[ معنهمیری هدفی تبحری]که گجهتایجاد 

یشنهادشده است که پانش آموزان و دانشجویان است، درد

یدترین آن دادن حق انتخاب مواد، محتوا و مفین و ترمهم

ی عمل در مورد آزاد یزنهای یادگیری به یادگیرندگان و یتفعال

تواند ین پژوهش هم میا یگرد.یافته ]14[ نحوه انجام تکالیف است

یری هدفی گتجه ان اینکه:و دلیلی بر تائید مطالب فوق باشد. 

یادگیری، بلکه به  خاطر خودیی، یعنی یادگیری نه به عملکردگرا

بهتر در مقایسه با سایرین، با تقلب تحصیلی  خاطر عملکرد

داری، دارد. این یافته هماهنگ با یمعندانشجویان رابطه مثبت 

اغلب تحقیقات، گویای این مطلب است که وقتی یادگیرندگان از 

در یک فضای  هاآنشان لذت نبرند، و هدف های یادگیرییتفعال

ی بر دیگران باشد، وبرتر تفوقرقابتی تحصیلی منفی، تالش برای 

صداقتی یبای همچون تقلب و یراخالقیغشاید از اقدامات 

به این اقدامات بزنند. این یافته نیز  و دست فرونگذارندتحصیلی، 

بعضی از   .] 8،14،41،44[ با چهارچوب نظری موجود هماهنگ است

که در یک فضای رقابتی؛ وقتی  اندکردهدانش آموزان عنوان 

مانی دست زدن به یمکنی که داری از دیگران عقب یماحساس 

است که حتی اساتید  شدهمشخصیا و . ]18[ ی مجاز استهر کار

ینه درزمدانشگاه علوم پزشکی به خاطر عقب نماندن از دیگران 

داشتن مقاالت و یا مستندات  نظورمبهارتقاء یا تبدیل وضعیت، 

 صادقانه یرغالزم جهت ارتقاء، دست زدن به بسیاری از رفتارهای 

یی همچون؛ کپی کردن بدون رفتارهادانند. یم را مجازعلمی 

و حتی داده  هادادهی کاردستاجازه، نقل و قول بدون استناد، 

د گیری هدفی دانشجویان عملکر. بنابراین هرچقدر جهت]3[سازی

یاد در امتحان و نیز انجام کارهای علمی، زاحتمالبهباشد،   گرا تر

و تقلب تحصیلی خواهند  صادقانه یرغتمایل بیشتری به کارهای 

داشت. و سرانجام مشخص شد که فشار تحصیلی با تقلب در 

دار دارد. و این یمعنامتحان دانشجویان پزشکی رابطه مثبت 

)توقعات و  و واقعی بدین معنی است هرچقدرفشارمحیطی

از طرف  شدهادراکیا احساس فشار تصوری و و انتظارات باال(، 

ی آنان زیاد باشد، به همان اندازه احتمال دست بر رودانشجویان 

 ازتحققِ همه یا حداقل بخش  منظوربهیازیدن به تقلب تحصیلی 

 یزن، امری موجه و قابل دفاع جلوه خواهد کرد. این یافته انتظارات

یین در تب .] 41،81،88،84[های پژوهشی استبا برخی یافته اهنگهم

کرد  ، اشارهCovingtonارزشیِ توان به نظریه خود یماین یافته 

ارزشمندی خود، انجام  منظور حفظبهبر اساس آن، افراد  که

ین اساس، وقتی بر ابسیاری از فعالیت هارا مجاز خواهند شمرد. 

، از اوانتظارات و توقعاتِ  در قالبی زیادی را فشارهایادگیرنده 

این فشارها برآید  از عهدهتواند ینماحساس کند و حس کند که 
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خارج  خود راو انتظاراتِ اساتید، همکالسان، والدین، و حتی 

خود بداند، برای اینکه کم نیاورد و  شدهادراکازتوان واقعی ویا 

ت به اش کاسته نشده و حفظ شود، دسیارزشمندحس اعتماد و 

رفتارهای غیر صادقانه علمی، ازجمله تقلب در امتحان خواهد 

یرهای مهم متغزد.البته خودکارآمدی تحصیلی نیز یکی از 

با تقلب در امتحان  اشرابطهانگیزشی است که در این پژوهش 

داری در سطح دار نشد.بااینکه این عدم معنییمعندانشجویان 

ناهمسو با بسیاری از یافته،  (، بود اما این=p/ 144) یکنزد یاربس

 نیز ناهماهنگ با چهارچوب نظری بود . و]14،17،44،41[ تحقیقات بود
یر منفی است، متغ. هرچند از این نظر که رابطه این دو ] 14،17،44[

با تحقیقات و چهارچوب نظری هماهنگی داشت. بر اساس اصول 

تواند با تمایل به تقلب نظری خودکارآمدی تحصیلی می

های نشجویان رابطه منفی داشته باشد. در این پژوهش یافتهدا

توان یمنتایج این پژوهش  بر اساس قبلی در این مورد تائید نشد.

مسئله تقلب تحصیلی، مسئله ساده مکانیکی  -1: داد کهپیشنهاد 

ساده به مقابله با آن  شدهشناختهی هاروشنیست که بتوان با 

آن مربوط به کالس و نوع نگرش یقاً بخشی از دقپرداخت. بلکه 

آموزشی  اندرکاراندستید و موردنظر اساتدانشجوست که بایستی 

امور آموزشی بایستی تدابیری  اندرکاراندستاساتید و  -4باشد. 

ی و لذت ی، فضای تبحرگراهاکالسرببکار گیرند که فضای حاکم 

 ویی عملکردگرافضای رقابت و  و نهبردن از ذات یادگیری باشد 

تنش  فشار وهرچقدر دانشجویان احساس  -8یا عملکرد گریزی. 

بیشتری از سوی همساالن، اساتید، خانواده و جامعه احساس 

 یشتربنمایند به همان اندازه احتمال دست یازیدن به تقلب 

امور آموزشی  اندرکاراندسترو به همه ینازابود.  خواهد

یی را برای ارزافشگردد فضای پرتنش و یمدانشجویان پیشنهاد 

 گرددیمبه محققان آینده پیشنهاد  -4دانشجویان فراهم ننمایند. 

ی موردبررسارتباط تقلب با عوامل انگیزشی بیرونی  کهبهتر است 

ی دیگر محدودیت هاپژوهشقرار گیرد.این پژوهش نیز همانند 

به شرح زیر اشاره کرد:  هاآنین ترمهمتوان به یمهائی داشت که 

بودن جامعه آماری به دانشجویان علوم پزشکی تبریز،  محدود -1

و سایر  هادانشگاه یرسابایستی در تعمیم نتایج به  طبعاًکه 

یین پای مندعالقه -4دانشجویان جانب احتیاط را رعایت کرد.

یل پرسشنامه و منظور تکمبهدانشجویان داروسازی در همکاری 

در  ما راتواند یمیجه تکمیل سرسری آن در برخی از موارد درنت

و باالخره محدود بودن  -8تعمیم محتاطانه نتایج حساس کند. 

ابزار پژوهش به پرسشنامه و عدم توانائی محقق در کنترل میزان 

موضوعاتی  ازجملهصداقت دانشجویان در موضوع تقلب تحصیلی، 

 در نظراست که بایستی درنتیجه گیری نهائی احتیاط الزم را 

 داشت  

 یگیرنتیجه

توان نتیجه گرفت که عوامل انگیزشی بر تقلب تحصیلی یم

ی بخواهد با استفاده از اگر استاداست.  مؤثردانشجویان 

متغیرهای انگیزشی رفتار تقلب تحصیلی دانشجویان را کاهش 

دهد، بایستی با هماهنگی سایر اساتید و مسئولین دانشکده و 

ی علوم هادانشگاهالبته هماهنگ با نظام آموزشی حاکم بر 

از های هدف تحصیلی دانشجویان را یریگجهتپزشکی، بتواند 

یی و عملکرد گریزی به تبحر گرایی سوق دهد. و این عملکردگرا

یق دادن حق انتخاب به دانشجویان در دروس و محتوای از طرکار 

از یر است. همچنین اگر دانشجویان چه پذامکان شدهارائهمطالب 

قرار  فشارتحتخانواده و دانشگاه کمتر  فاز طر و چهجامعه  طرف

 بگیرند، احتمال انجام تقلب تحصیلی کمتر خواهد بود.

و باالخره با توجه به رابطه منفی بین خودکارآمدی 

توان گفت که هراندازه برای افزایش یمتحصیلی و تقلب تحصیلی 

خودکارآمدی تحصیلی تمهیدات تدارک دیده شود، به همان 

 دست زدن به تقلب تحصیلی کمتر خواهد بود.اندازه احتمال 

 تقدیر و تشکر

سیاهی، ریاست محترم  دکتر محمدرضای آقااز جناب 

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که امکان اجرای 

 سرکار خانمرا فراهم آوردند، و نیز از  در دانشکدهاین تحقیق 

 اهم نمودند،الزم جهت اجرا را فر یهامساعدتکه  دکتر حمزه

 .نهایت قدردانی و تشکر رادارم

 اخالقی هیدییتأ

پرسشنامه این پژوهش با هماهنگی مسئولین دانشکده 

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کسب رضایت از 

دانشجویان داروسازی درمیان آنان توزیع و اجرا گردید. این 

در میان پرسشنامه ها بدون نام بوده ودر تکمیل آن هیچ اجباری 

 نبوده است.

 تعارض منافع

انجام این تحقیق و امتیازات علمی و پژوهشیِ حاصل از آن 

نهادی در  با منافع مادی و معنوی هیچ کس و هیچ گروهی و

تعارض نیست. وتمام عواقب و مسئولیت بعدی آن را اینجانب 

 نویسنده مسئول به عهده میگیرم.

 یمنابع مال

هزینه پرسنلی و اجرائی، تماما  منبع مالی این پژوهش اعم از

 )نویسنده مسئول( تهیه و مصرف شده است. توسط خود محقق
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