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Abstract

Introduction: Fraud is one of the most important factors in learning among students
Therefore, identification of factors influencing attitudes towards academic fraud is
essential. The aim of this study was to investigate the attitude toward academic fraud
and its relation to the motivation of academic achievement and self esteem in students
of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2018.
Methods: In this descriptive-correlation study, 332 students of Rafsanjan University of
Medical Sciences participated in the study based on a preliminary study. In order to
achieve the research goals, demographic characteristics, academic fraud, motivation for
Hermann's progress and Rosenberg self-esteem were used. Data were analyzed by SPSS
software version 18 and Pearson & Spearman correlation coefficient, independent t-test
and ANOVA.
Results: The results showed that there was an inverse and significant relationship
between the mean scores of attitude toward fraud and the motivation of academic
achievement. In other words, with the increase in attitude toward cheating, the
motivation score for academic achievement declined and vice versa (P =-0.22, P
=0.0001). There was a reverse and significant relationship between attitude scores on
cheating and self-esteem; so that self-esteem decreased with increasing attitude toward
cheating (p= -0.13, P=0.015).
Conclusion: In the survey of academic fraud, it is better to take into account factors
such as self-esteem and the motivation of academic achievement at the beginning of
university entrance to achieve a lower degree of academic harm.

Copyright © 2020, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is
properly cited.

103

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
دوره  ،14شماره 1400 ،3
صفحات111-103 :

نگرش نسبت به تقلب تحصیلی و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانشجویان
مرضیه لری پور ،1منصوره عزیززاده فروزی ،2مجید کاظمی ،3اعظم حیدرزاده* ،4شیما صرافی

زاده5

 1گروه مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 2مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،انستیتو نروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 3گروه داخلی – جراحی ،دانشکده پرستاری ،مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 4گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری – مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 5گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

*نویسنده مسوول :اعظم حیدرزاده ،گروه داخلی جراحی ،مرکز تحقیقات سالمندی ،دانشکده پرستاری – مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
ایمیلheydarzadehaazam@gmail.com :

چکیده
مقدمه :تقلب به عنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری در میان دانشجویان شایع است بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نگرش نسبت
به تقلب تحصیلی ضروری می باشد .این مطالعه با هدف بررسی نگرش نسبت به تقلب تحصیلی و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال  1396انجام شد.
روشها :در این پژوهش توصیفی همبستگی  332نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس مطالعه مقدماتی و به روش تصادفی
در مطالعه شرکت داشتند .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های خصوصیات دموگرافیک ،تقلب تحصیلی ،انگیزه پیشرفت هرمنس و
عزت نفس روزنبرگ استفاده شد .اطالعات پس از جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  18و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن،
تی مستقل و  ANOVAآنالیز شدند .سطح معناداری  0/05درنظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین میانگین نمره نگرش نسبت به تقلب و انگیزه پیشرفت تحصیلی ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت ،به عبارتی
با افزایش نمره نگرش نسبت به تقلب نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی کاهش می یافت و بالعکس( .)P =0.000 ,  =-0.22بین نمره نگرش نسبت
به تقلب و عزت نفس ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت به طوری که با افزایش نمره نگرش نسبت به تقلب ،عزت نفس نیز کاهش می
یافت(.)P =0.015 ,  =- 0.13
نتیجهگیری :در آسیب شناسی تقلب تحصیلی ،بهتر است به عواملی چون عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی در ابتدای ورود به دانشگاه توجه
شود تا درجات کمتری از آسیب تحصیلی مشاهده گردد.
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به منظور کاهش اثراتشان از آن استفاده کنند( .)14از نظر محققان،
پذیرش خود که به داشتن توجه مثبت به خود تعریف شده است،
از جمله متغیرهای عمده در سالمت روانی است( .)15عزت نفس
به احساس کلی شخص در مورد ارزش ،اعتبار و شایستگی خویش
مربوط می شود؛ به عبارت دیگر به ادراکی اطالق می گردد که
فرد نسبت به ارزشمند بودن خود دارد .این ادراک از تجاربی ناشی
میشود که شخص در طی دوران زندگی خود کسب کرده است که
هم میتواند به عنوان یک صفت پایدار و هم به عنوان یک متغیر
حالتی در نظر گرفته شود(.)16
اگر برای مبارزه با تقلب و جلوگیری از شیوع آن فکری نشود،
در نهایت به جایی خواهیم رسید که دانشگاه هر ساله تعداد زیادی
خروجی دارد که نمی توانند نقش مؤثر و مطلوب خود را ایفا کنند
و در برطرف کردن توقعات و نیازهای جامعه که برآورده کردنشان
به آنها سپرده شده است ،ناتوانند( .)17پرداختن به رفتار فریبکارانه
تحصیلی ازآن رو اهمیت دارد که براساس ادبیات پژوهشی ،افرادی
که به تقلّب تحصیلی اقدام می کنند ،اغلب ،این رفتار ناشایست را
پس از فراغت از تحصیل ،به محیط های کاری خود ،انتقال می
دهند .ازآنجایی که شیوع تقلب توان بالقوه ای در ایجاد محدودیت
های بزرگ در شکوفایی استعدادهای فردی و نهادی دارد ،نباید با
این مسئله همانند شکلی ناچیز و کم اهمیت از رفتارهای انحرافی
برخورد شود ( )18با توجه به پژوهش های محدود در زمینه بررسی
عوامل تاثیرگذار در تقلب به ویژه در دانشجویان علوم پزشکی در
ایران ،این مطالعه با هدف بررسی نگرش نسبت به تقلب تحصیلی
و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال  1396انجام
شد.

روش ها
اینن پننژوهش مطالعننه ای توصنیفی همبسننتگی اسننت کننه
با هندف تعینین نگنرش نسنبت بنه تقلنب تحصنیلی و ارتبناط
آن با انگینزه پیشنرفت و عنزت نفنس در دانشنجویان دانشنگاه
علننوم پزشننکی رفسنننجان در سننال  1396انجننام شنند .جامعننه
ایننن مطالعننه را کلیننه دانشننجویان دانشننکده هننای وابسننته بننه
دانشننگاه علننوم پزشننکی رفسنننجان کننه در مجمننوع 1994
بودننند ،تشننکیل داده و نمونننه پننژوهش بننر اسنناس مطالعننه
مقنندماتی  322نفننر از دانشننجویان گننروه هننای پزشننکی بننا
اسننتفاده از فرمننول کننوکران تعیننین گردینند .پژوهشننگر بعنند از
مراجعننه بننه آمننوزش هننر دانشننکده و تعیننین حجننم جامعننه در
هر دانشکده بنا نسنبت گینری تعنداد نموننه از هنر دانشنکده را
مشخص نمود کنه بنه نسنبت تعنداد دانشنجویان کلینه مقناطع
تحصننیلی در رشننته هننای مختلننف هننر دانشننکده بننه صننورت
تصادفی ساده نمونه گیری صورت گرفت (جدول .)1
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مقدمه
تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که نظامهای
آموزشی از سالیان دور با آن روبرو بوده و بابت آن هزینههای
زیادی را متحمل شدهاند( .)1تقلب علمی به یک نگرانی بزرگ در
دانشگاه های سراسر کشور تبدیل شده است و دانشگاه های علوم
پزشکی نیز از این امر مستثنی نیستند( .)2ارتکاب این تخلف در
بین دانشجویان پزشکی و زیرگروه های آن و مراکز آموزش
پزشکی با توجه به حساسیت موضوع ،از اهمیت بیشتری برخوردار
است( )3چرا که می تواند عواقب جدی بر زندگی انسان و ارزش
های اجتماعی و اقتصادی بگذارد(.)4
بررسی مطالعات قبلی در مورد تقلب در دوره کارشناسی نشان
می دهد که  65تا  100درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی در
هر دوره تحصیلی خود حداقل یک بار اقدام به تقلب کرده اند(,5
 ،)6یافته های مطالعه  Taradiو همکاران ( )2012نشان دادند
که حدود  97درصد دانشجویان علوم پزشکی کرواسی مرتکب
تقلب در امتحان شده اند ( ،)7پژوهشی در دو دانشکده پزشکی در
ایالت متحده نشان داد که حدود  58درصد دانشجویان پزشکی
اقرار به تقلب کرده اند و  88درصد از کسانی که تقلب کرده اند
جزو دانشجویان دوره کارشناسی بوده اند(.)8
تقلب سبب از بین رفتن صداقت در داخل دانشگاه و بی
احترامی دانشجویان به اخالق و ارزش ها می شود ( .)6در مورد
اینکه چرا دانشجو یا دانش آموز دست به تقلب میزند و چه عوامل
فردی می تواند منجر به بروز و شیوع آن شود ،دیدگاه های
متفاوتی وجود دارد( .)9برای نمونه یافته های مطالعه خامسان
( )2011عوامل درونی نظیر عدم مسؤولیت پذیری بیش از عوامل
بیرونی نظیر سخت بودن تکلیف و توقع زیاد از دانشجو به عنوان
علت تقلب توسط دانشجویان را مورد تأکید قرار داده است( .)10از
جمله متغیرهائی که ارتباط آن با تقلب تحصیلی در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت ،انگیزه پیشرفت تحصیلی است .انگیزه
پیشرفت یکی از مهم ترین انگیزه های اکتسابی هر فرد است که
برای نخستین بار توسط موری مطرح شد و عبارت است از گرایش
فرد برای گذر از سدها ،تالش برای دست یابی به گونه ای برتری
و حفظ معیارهای سطح باال( .)11کسانی که انگیزه پیشرفت
باالیی دارند ،سعی در کامل شدن و بهبود کارکرد خود دارند .آنان
وظیفه شناس بوده و کارهایی را انجام می دهند که چالش برانگیز
باشد و به کاری دست زنند که ارزیابی پیشرفت شان به گونه ای
خواه در مقایسه با پیشرفت دیگران یا بر پایه مالک های دیگر،
شدنی باشد( .)12این افراد از عزت نفس برخور دارند ،مسئولیت
فردی را ترجیح داده و دوست دارند که به گونه ای ملموس از
نتایج کار خود آگاه شوند(.)11
در سالهای اخیر ،محققان از عزت نفس باالبه عنوان یک منبع
حمایتی مهم یاد کرده اند که افراد می توانند در مقابل رویدادهای
منفی در زندگی روزمره ( )13و در مقابل وقایع نامطلوب زندگی

جدول  .1توزیع تعداد نمونه در دانشکده ها
پرستاری

36

مامایی
پزشکی
دندانپزشکی
هوشبری
بهداشت
علوم آزمایشگاهی
رادیولوژی
اتاق عمل
فوریتهای پزشکی

34
80
43
28
31
20
20
20
20
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پس از کسب رضایت از شرکت کنندگان و اطمینان از
محرمانه بودن اطالعات ،پرسشنامه های مربوطه توسط پژوهشگر
در محیط خوابگاه و دانشکده ها در اختیار دانشجویان قرار داده
شده و پس از تکمیل جمع آوری شد.
در این مطالعه به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از
پرسشنامه های خصوصیات دموگرافیک ،تقلب تحصیلی ،انگیزه
پیشرفت هرمنس و عزت نفس روزنبرگ استفاده شد .فرم
خصوصیات دموگرافیک حاوی سواالتی از قبیل سن ،جنس،
وضعیت تاهل ،مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی ،تعداد ترم های
مشروط شده و معدل کل می باشد.
پرسشنامه تقلب تحصیلی توسط فراست و همکاران در سال
1396طراحی شده است .این ابزار دارای  34سوال در طیف لیکرت
پنج گزینه ای ( " 1کامال مخالفم " تا  " 5کامال موافقم") ،تقلب
تحصیلی را اندازه گیری می نماید .بنابراین ،بیشترین امتیاز برای
تقلب تحصیلی برابر  170و کمترین امتیاز  34بود به طوری که
میانگین نمره باالتر باشد نگرش نسبت به تقلب مثبت در نظر
گرفته می شد .روایی و پایایی ابزار توسط فراست و همکاران در
سال  1396مورد بررسی قرار گرفت .روایی ابزار به دو شیوه
همسانی درونی و داوری تخصصی مورد تایید قرار گرفت .برای
پایایی مقیاس از همسانی درونی به شیوه آلفای کرونباخ استفاده
شد که ارزش پایایی برابر با  0/97بود(.)19
مقیاس عزت نفس روزنبرگ برای اندازه گیری عزت نفس
تهیه شده که یکی از پر استفاده ترین ابزار ها در این زمینه بوده
و دارای اعتبار و روایی باالیی است و شامل  10عبارت است که
 5عبارت آن به شکل مثبت (گویه های شماره  1تا  )5و  5عبارت
دیگر به صورت منفی (گویه های شماره  6تا  )10ارائه شده است.
شیوه نمره گذاری این مقیاس به این ترتیب است :سواالت 1الی
 ،5کامالً مخالفم  ،1مخالفم  ،2موافقم  3و کامالً موافقم دارای
نمره  4می باشد .همچنین در سؤاالت  6الی  ،10کامالً موافقم ،1
موافقم  ،2مخالفم 3و کامالً مخالفم دارای نمره  4می باشد .پاسخ-
های مربوط به سؤاالت منفی معکوس می گردند و با پاسخهای
مربوط به سؤاالت مثبت جمع می شوند تا نمرۀ کلی عزت نفس

فرد به دست آید .دامنۀ نمرات این مقیاس از  10تا  40بوده که
نمرات باالتر نشاندهندۀ عزت نفس باالتر است .رجبی و بهلول
( ،)1386در یک بررسی مقطعی  129دانشجو که به روش تصادفی
ساده از بین کلیه دانشجویان سال اول ساکن در خوابگاه های
دانشجویی دانشگاه شهید چمران برگزیده شدند با استفاده از
مقیاس عزت نفس روزنبرگ ،مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج
ضرایب همسانی درونی ماده در کل نمونه دانشجویی  ،./84در
دانشجویان پسر  ./87و در دانشجویان دختر ./80به دست آورد.
ضرایب همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس با نمره کل
ماده ها از  ./56تا  ./72متغیر و همگی در سطح  ،p>./001معنادار
بود .تحلیل عاملی با استفاده از عامل یابی محور اصلی (چرخش
پروماکس) در مقیاس فوق دو عامل (صالحیت و شایستگی
شخصی و رضامندی از خود) که  ./53/83واریانس مقیاس را تبیین
نمود ،به دست داد .با توجه به پایایی و روایی مقیاس فوق ،می
توان از آن برای فعالیت های بالینی و پژوهشی استفاده کرد(.)20
پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس در سال 1970
توسط هرمنس ساخته شد که دارای  29پرسش چهار گزینه است.
این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم
یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود .بعضی از سواالت
بصورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است.
سواالت شماره  21 ،20 ،19 ،15 ،12 ،8 ،7 ،4 ،1به گزینه الف
یک نمره ،گزینه ب دو نمره  ،گزینه ج سه نمره و گزینه د چهار
نمره و به بقیه سواالت به گزینه الف چهار نمره ،گزینه ب سه
نمره  ،گزینه ج دو نمره و گزینه د یک نمره تعلق می گیرد .دامنه
تغییرات نمرات از  29تا  116متغیر است نمره کل یعنی نمره ای
که ازمجموع سواالت به دست می آید اگر باال باشد نشانگر انگیزه
پیشرفت باال و نمرات پائین بیانگر انگیزه پیشرفت پائینی در فرد
می باشد .روایی و پایایی این ابزار در مطالعه سلیمانی فر و شعبانی
مورد ارزیابی قرار گرفت که از روایی مناسبی برخوردار بود و
پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ آن  0/78گزارش
گردیده است (.)21
اطالعات پس از جمع آوری وارد نرم افزار  Spssنسخه 18
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شده و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن،
آزمون تی مستقل و آزمون  ANOVAآنالیز شد .سطح معناداری
 0/05درنظر گرفته شد.
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بحث
میانگین نمره نگرش نسبت به تقلب و انگیزه پیشرفت
تحصیلی ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت .به عبارتی با
افزایش نمره نگرش نسبت به تقلب نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی
کاهش می یافت و بالعکس .در همین راستا نتایج مطالعه
 )2010( Olanrewajuنشان داد بین تقلب تحصیلی و انگیزه
پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی وجود داشته است( ،)22با توجه به
تعربف لوین ( )1995که انگیزه پیشرفت را عالی ترین شاهراه
یادگیری دانسته است .بدین معنی که هرچه انگیزه فرد برای
دانستن ،آموختن و تحصیل بیشتر باشد ،فعالیت و رنج و زحمت
بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد(،)23
بنابراین احتمال می رود وقتی فرد از انگیزه پیشرفت باالیی
برخوردار باشد ،به تکالیف درسی به خوبی توجه می کند ،تکالیف
درسی را جدی می گیرد و عالوه بر آن سعی می کند اطالعاتی
بیش از آنچه در کالس درس به او می آموزند ،یاد بگیرد .همچنین
برای یادگیری ،مهارت های الزم و راهکارهای مناسب را می یابد.
بدیهی است که موفقیت در یادگیری نیز ،سبب احساس توانمندی
بیشتر و افزایش عالقه به موضوع یادگیری می شود و اینها عواملی
است که باعث می شود فرد از تقلب خوداری کند .این در حالی
است که  Newsteadو همکاران ( )1996در نتایج مطالعه خود
گزارش کردند افرادی که انگیزه پیشرفت تحصیلی باالتری دارند
بیشتر مرتکب انجام تقلب می شوند( )24از طرفی افرادی که
انگیزه زیاد تحصیلی دارند و تقلب هم می کنند احتماال برای
کمک به افرادی هست که وقت کمتری صرف درس خواندن می
کنند و انتظار دارند سایر دانشجویان به آنها کمک کنند .همچنین
نتایج مطالعه  Idrusو همکاران ( )2016نیز ارتباط معناداری بین
انگیزه پیشرفت با تقلب گزارش نکرده اند( .)25احتماالً این
مغایرت را بتوان اینگونه توجیه کرد که در مراکز آموزشی مختلف
دسترسی به اهداف ممکن است تحت تأثیر عوامل داخلی مانند
امکانات آموزشی دانشکده ها و نحوه تدریس و یا ویژگی های
فردی فراگیران و تنوع فرهنگی مربوط باشد.
همچنین بین نمره نگرش نسبت به تقلب و عزت نفس ارتباط
معکوس و معناداری وجود داشت .به عبارتی با افزایش نمره نگرش
نسبت به تقلب ،عزت نفس کاهش یافته است که هم راستا با
نتایج مطالعه  )26( )2002( Moeckو زمانی و همکاران
( )27( )2015است .همچنین یافته های مطالعه David
( )2015نیز نشان داد که دانشجویان با عزت نفس باال نسبت
به دانشجویان با عزت نفس پایین نگرش منفیتری نسبت
به تقلب داشتند( .)28احتماال با افزایش عزت نفس احساس
توانمندی در فرد به وجود می آید و تغییرات مثبتی همچون
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در مجموع  332نفر در مطالعه شرکت کردند233 )%70/2( .
نمونه ها را زنان تشکیل می دادند .میانگین سن نمونهها 1/77
 20/96بود 88/3 .درصد از نمونه ها مجرد بودند .فراوانی نسبی
افراد در مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و پزشکی به
ترتیب  ٪2/2 ،٪61/1و  ٪36/7بوده است .میانگین معدل کل
نمونه ها  15/96 ± 1/37بوده است.
میانگین (انحرالف معیار) نمره نگرش نسبت به تقلب تحصیلی
 96/29 ± 24/61بوده است که نشان دهنده نگرش مثبت نست
به تقلب تحصیلی بوده است از طرفی میانگین (انحراف معیار)
انگیزه پیشرفت تحصیلی  79/94 ± 7/16بوده است که نشانگر
انگیزه باالی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه برای پیشرفت
تحصیلی بوده است همچنین میانگین (انحراف معیار) نمره عزت
نفس  20/22 ± 5/41بوده است که متوسط گزارش شده است.
از طرفی ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین میانگین
نمره نگرش نسبت به تقلب و انگیزه پیشرفت تحصیلی ارتباط
معکوس و معناداری وجود داشت .به عبارتی با افزایش نمره نگرش
نسبت به تقلب نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی کاهش می یافت و
بالعکس .همچنین بین نمره نگرش نسبت به تقلب و عزت نفس
ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت .به عبارتی با افزایش نمره
نگرش نسبت به تقلب ،عزت نفس کاهش می یافت .همچنین
بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس نیز ارتباط معکوس و
معناداری وجود داشت .به عبارتی با افزایش عزت نفس نمره انگیزه
پیشرفت تحصیلی کاهش می یافت و بالعکس (جدول .)2
عالوه براین نتایج این مطالعه نشان داد بین نمره معدل کل
و نگرش نسبت به تقلب ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت.
به عبارتی با افزایش معدل نمره نگرش نسبت به تقلب کاهش
می یافت و بالعکس .همچنین آزمون تی مستقل نشان داد
دانشجویان پسر به طور معناداری نمره نگرش باالتری نسبت به
دختران داشتند ( .)P= 0/001همچنین نمره نگرش نسبت به
تقلب به طور معناداری در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت
بود .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که دانشجویان رشته مامایی به
طور معناداری با سایر رشته ها (به غیر از رشته اتاق عمل) اختالف
معناداری داشتند و نگرش نسبت به تقلب در دانشجویان مامایی
کمتر از سایر گروه ها بود .همچنین نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی
به طور معناداری در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت بود.
میانگین نمره انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته
مامایی بیشتر از سایر رشته ها و در دانشجویان رشته فوریت های
پزشکی کمتر از سایر رشته ها بود .یافته ها نشان داد که نمره

عزت نفس با هیچ یک از متغیرهای زمینه ای ارتباط نداشت.
(جدول.)3

آید( )29و افراد با این ویژگی از رفتارهای فریبکارانه از جمله
تقلب تحصیلی امتناع خواهند کرد.

موفقیت تحصیلی ،افزایش تالش برای کسب موفقیت،
داشتن اعتماد به نفس باال ،بلند همتی در فرد به وجود می

جدول  .2ارتباط بین نگرش نسبت به تقلب ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در واحدهای پژوهش
نگرش نسبت به تقلب

متغیر

نگرش نسبت به تقلب

انگیزه پیشرفت تحصیلی

عزت نفس

-

-

1
 =-0.22

انگیزه پیشرفت تحصیلی

1

P =0.000

عزت نفس

-

 =- 0.13

 = -0.34

P =0.015

P =0.000

1

جدول .3ارتباط متغیرهای زمینه ای و نمره نگرش نسبت به تقلب ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس
متغیر

تقلب تحصیلی

میانگین ±انحراف
معیار
سن
جنس
مرد
زن
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
رشته تحصیلی
پرستاری
مامایی
پزشکی
دندانپزشکی
هوشبری
بهداشت
علوم آزمایشگاهی
رادیولوژی
اتاق عمل
فوریتهای پزشکی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و
دکترا

24.61 ±96.29

104.64 23.71±
92.74 24.17±
97.23 24.54±
89.20 24.25±

انگیزه پیشرفت تحصیلی

آزمون آماری ( P

)value
r =0.01=0.900P

میانگین (انحراف معیار)

t =4.12
p =0.00
t =1.92
p =0.056

=0.065P

79.89 7.18±
80.33 7.06±

z =0.4=0.69P

101.69 19.40±
75.00 24.89±
97.48 24.73±
100.37 25.51±
101.96 2.48±
95.84 21.02±
96.95 21.38±
98.3 18.91±
87.05 28.10±
108.55 22.68±

7.39±83.44
5.88±80.49
6.78±80.37
6.67±81.71
6.09±79.06
(8.89±76.95
7.06±78.9
8.86±79.15
9.37±75.9

95.84 24.51±
97.00 24.83±

F = 4.64
p= 0/00

t =0.42p =0.675

95.84 7.66±
6.3±80.36

H =18.44
P= 0.03

Z =0.54-

=0.59P

میانگین (انحراف
معیار)
(5.41±20.22
5.29±20.21
5.71±20.26
58.4±20.11
4.84±21.08
4.27±20.72
4.54±19.03
6.01±19.49
5.3±20.23
4.68±19.68
4.86±21.43
4.74±21.25
5.75±21.85
6.17±21.25
7.21±19.5
5.17±20.62
5.72±19.60

آزمون آماری ( P

)value
 = 0.07
=P
0.19
Z = -0.07

=0.94P
Z = -0.85

=0.40P

H = 10.4

=0.32P

Z =-1.82
P=0.07

کرد اگر عزت نفس کاهش یابد ،احساس ضعف و ناتوانی در فرد
پدید می آید و برعکس با افزایش عزت نفس فرد احساس
توانمندی و ارزشمندی می کند و دگرگونی های مثبتی همچون
افزایش پیشرفت تحصیلی و افزایش تالش برای دستیابی به
موفقیت در فرد ایجاد می شود از طرفی در مطالعات یاد شده به
طور غیر مستقیم به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر انگیزه
پیشرفت تحصیلی پرداخته اند حال آنکه در پژوهش حاضر نقش
عزت نفس به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر انگیزه
پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار گرفته است از طرفی جامعه پژوهش
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Z =-1.84

7.68±78.68
80.48 6.87±

6.45±79.22

بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس نیز ارتباط معکوس
و معناداری وجود داشت .به عبارتی با افزایش عزت نفس نمره
انگیزه پیشرفت تحصیلی کاهش می یافت و بالعکس .که با نتایج
مطالعات ظهیری و رجبی ( Legault ،)23()2009و همکاران
( )30()2006و  Giofrèو همکاران ( )31( )2017متناقض می
باشد چراکه در مطالعات یاد شده عزت نفس به عنوان پیش بینی
کننده افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی مطرح شده است .با توجه
به اینکه افراد شرکت کننده در این مطالعه از عزت نفس باالیی
برخوردار نبوده اند احتماال دلیل این تناقض را بتوان اینطور توجیه

2021, Vol. 14, No.3

79.94±7.16

آزمون آماری
()P value
=0.02-
=0.64P

عزت نفس

نگرش نسبت به تقلب تحصیلی و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

نتیجه گیری
با توجه به نتایج دانشجویان علوم پزشکی نگرش باالیی
نسبت به تقلب تحصیلی داشته اند و اگر دانشجویان علوم پزشکی
با تقلب امتحان خود را پشت سر بگذارند ،در نهایت سواد و
معلومات آن ها از سطح مطلوب برخوردار نخواهد بود و این امر
می تواند ضررهای جبران ناپذیری به بیماران وارد نماید( .)43از
طرفی با توجه به نقش انگیزه پیشرفت و عزت نفس بنابراین با
برنامه ریزی های مناسب احتماال بتوان از بروز تقلب تحصیلی به
شیوه های مختلف جلوگیری کرد.

مالحظات اخالقی
مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی میباشد که در کمیته
اخالق معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی
 IR.RUMS.REC.1396.105ثبت گردیده است.

سپاسگزاری
پژوهشگران بر خود الزم میدانند از دانشجویان و معاونت
محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که امکان انجام
این پژوهش را فراهم نمودند صمیمانه تشکر و قدرانی نمایند.
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در مطالعات یاد شده از نظر تنوع فرهنگی ،محیط های بالینی،
نوع شرکت کننده در مطالعه و همچنین نوع ابزار به کار رفته برای
سنجش انگیزه پیشرفت با پژوهش حاضر متفاوت است.
عالوه بر این نتایج این مطالعه نشان داد که بین نمره معدل
کل و نگرش نسبت به تقلب ارتباط معکوس و معناداری وجود
داشت بدین صورت که نتایج مطالعه  Bunnو همکاران (،)32
 Batoolو همکاران ( )33و  Abdulghanو همکاران ( )34نیز
همبستگی منفی بین معدل و نگرش نسبت به تقلب گزارش کرده
اند .در این باره می توان این فرض را مطرح کرد که دانشجویان
دارای معدل باال با تالش ،اعتماد به نفس و دانش خود برای
پیشرفت تحصیلشان عمل می کنند و تقلب دانشجویان ضعیف تر
را کاری بی فایده یا غیر اخالقی می دانند .در حالی که
 )35( Kerkvlietو  )36( Hardiganارتباطی بین میانگین
معدل و تقلب پیدا نکرده اند.
همچنین دانشجویان پسر به طور معناداری نمره نگرش نسبت
به تقلب باالتری نسبت به دختران داشتند که با نتایج مطالعه های
 Niiyaو همکاران ( ،)37خامسان و امیری ( Batool ،)38و
همکاران ( Đogaš ،)39( Al-Qaisy ،)33و همکاران (،)40
 Henningو همکاران( )41و  Abdulghanو همکاران ()34
همخوانی دارد از طرفی نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان مامایی
نگرش کمتری به تقلب تحصیلی نسبت به رشته های دیگر داشته
اند .احتماال می توان این نتیجه را اینگونه توجیه کرد که
دانشجویان دختر معموال به دلیل ترس از پیامدهای تقلب کمتر
به این کار دست می زنند .این در حالی است که با یافته های
مطالعه  Bahramiو همکاران( )42که شیوع تقلب در دختران و
پسران را مساوی گزارش کرده اند در تعارض است .احتماال این
عدم همخوانی به دلیل بکاربردن ابزارهای مختلف در سنجش
تقلب تحصیلی و رشته های مختلف برمی گردد با این حال لزوم
انجام تحقیقات بیشتر نقش جنسیت در انجام و نگرش به تقلب
باید در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.
بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد در آسیب
شناسی تقلب تحصیلی بهتر است به عوامل انسانی از جمله عزت
نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی توجه بیشتری شود .با توجه به
تاثیرگذاری معکوس انگیزه پیشرفت و عزت نفس بر نگرش نسبت
به تقلب تحصیلی نیاز بیش تری به رسیدگی به شرایط یادگیری
و راهکارهای افزایش عزت نفس و انگیزه پیشرفت در دانشگاه

احساس می شود تا دانشجویان را از انجام تقلب تحصیلی
بازداشت .در مجموع مسؤوالن و اساتید باید توجه داشته باشند که
شرایط الزم از جمله امکانات مناسب در سطح دانشگاه برای کلیه
دانشجویان را به منظور پیش گیری یا مهار تقلب تحصیلی و به
دنبال آن پیشرفت تحصیلی دانشجویان فراهم کنند همچنین با
طراحی پژوهشی های جدید در راستای راهکارهای پیشگیرانه حل
یا کاهش معضل تقلب تحصیلی به نظام آموزشی پیشنهاد می
شود تا روحیه اخالق علمی در نظام آموزش عالی بیشتر ترویج
شود .از نقاط قوت این مطالعه می توان به مشارکت تمامی
دانشکده ها اشاره کرد .همچنین استفاده از خود اظهاری برای
تکمیل پرسشنامه ها نیز می تواند به عنوان یکی از محدودیت
های این پژوهش در نظر گرفته شود .احتمال داده می شود که
دانشجویان هنگام ارائه گزارش دربارۀ رفتارهای شان ،محافظه
کارانه رفتار می کنند ،بدین معنا که گزارش واقعی از میزان
مشارکت شان در رفتارهای متقلبانه را نشان نمی دهند.
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