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  چکیده

 سبب و رسانده آسیب فراگیر و مدرسبین  ارتباطاتو  آموزشی سساتوم حیثیت به ،رشد حال در پدیده یک عنوان به علمی سرقت :زمینه و هدف

 .گرفت انجام سرقت علمی به نگرش سنجشمقیاس  اعتبارسنجی باهدف مطالعه این .شود می یادگیري جهت موانعی ایجاد

الی از وسـ  29ابـزار اولیـه    .گرفـت  صـورت  1395 درسـال  ایران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نمونه 200روي بر مطالعه این :بررسیروش 

، شـاخص روایـی   آیـتم  تـاثیر  ينمـره سـپس   .اصلی، به زبان فارسی ترجمه شـد  يشده بودکه پس از کسب اجازه از نویسنده  مطالعات قبلی اقتباس

پایایی ابزار از . متخصص؛ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد ارزیابی قرارگرفت 10ایی محتوي با قضاوت محتوي، نسبت رو

 .آزمون باز آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتلفاي کرونباخ و پایایی ثبات به کمک ي آي محاسبهبه وسیله نوع تجانس درونی

 حفـظ  در ابـزار  الوس 22، تعداد 7/0 باالي روایی نسبت و 62/0 باالي يامحتوروایی  شاخص و 5/1 باالي تاثیر ضریب شاخص اساس بر :ها یافته

نگرش مثبـت   "عامل چهار ، 1 باالي ویژه ارزش گرفتن نظر در با. ماندند باقی ابزار در سوال 22 این تمامی نیز اکتشافی عاملی تحلیل يپایهبر  .شد

 بینـی  پـیش  به قادر مقیاس این. گردید استخراج "درك شده رفتاري کنترل"و "هنجارهاي نرمی"، "نفی به سرقت علمینگرش م"، "به سرقت علمی

 .بود مقیاس کل تغییرات از% 847/55

ـ  مـی که  است سرقت علمی به نگرشسنجش  ابزار پایایی و عاملی ساختار استحکام خصوص در مناسبی شاهد مطالعه این نتایج :گیري نتیجه  دتوان

 .گیرد قرار مورداستفاده آموزشی سساتوم سایر و ها دانشگاه در دانشجویان نگرش ارزیابی جهت

  .نگرش، سرقت علمی ،سنجی روان پایایی، روایی، :واژگان کلیدي

  

 
  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  مقدمه 

یک پدیده در حال رشد به ارتباطـات   عنوان بهسرقت علمی    

شـی آسـیب   آموز مؤسسـات مدرس و فراگیـر، حیثیـت    مابین

این  .)1( شود میرسانده و سبب ایجاد موانعی جهت یادگیري 

بدون ذکـر مناسـب    پدیده به کاربرد کلمات و عبارات سایرین

و افکـار سـایر    هـا  ایـده گستره آن تا سرقت  و دارمنبع اشاره د

به عنوان یک سوء عملکرد علمـی باعـث    و رود میافراد پیش 

که باعث اختالل طوريهب.  گرددتخطی از هنجارهاي علمی می

در نظام شناخت و تشویق افراد شده و سبب  نادیده انگاشـتن  

هاي اولیه اصلی کلمات و مبدع ایده يافرادي است که نگارنده

ــی ــند م ــه  .)2(باش ــاس مطالع ــرروي   Kokkinaki يبراس ب

مـورد   نیازمنـد آمـوزش در    نـان آدرصـد   8/70دانشجویان ،  

 سرقت علمی دالیل  Power .)3( سرقت علمی بودندمصادیق 

ــر انگیزشــی  يدســته دودر  را ــرار دادهانگیزشــی و غی از و  ق

مـدرس، فرهنـگ و    توجـه  جلـب عواملی مانند سهولت انجام، 

 وآگـاهی  بهتر، عـدم  هاي موقعیتپذیرش، دستیابی به  يزمینه

در  وجــود ابهــام، یاجتنــاب از ســرقت علمــ هــاي روشدرك 

صـوري عواقـب    کارگیري بهی و استانداردهاي سوء رفتار علم

سـرقت  عوامل انگیزشی عنوان به تخطی از رفتار مناسب علمی

  .)4( بردمینام علمی 

Billinges & Halsteal  علمی  هیئت اعضاء يبرجسته نقش به 

کنـد  بیان می و کند می اشاره یادگیري مثبت هاي محیط در خلق

 یجادا در دانشگاهی صداقت پذیرش جهت دانشجویان تشویق

 .)5( دارد ســزایی بــه نقــش یــادگیري والنهومســ هــاي محــیط

نگـرش افـراد    شـده  ریزي برنامهبر اساس الگوي رفتار  عالوه به

 .)6( دارد تـاثیر بر روي رفتار آنـان  پیشران  یک عامل عنوان به

بسـط  بـا اسـتفاده از    ،آجـزن  توسـط  1988 سـال  در الگو این

 عوامـل  الگـو ایـن   اسـاس  بـر  .شدمعرفی  منطقی عمل تئوري

 از هـم  کنـار  در شـده  درك رفتار کنترل و انتزاعی نرم نگرش،

  . )7( باشند میرفتار  انجام قصد بر گذارتاثیر عوامل

مطالعات گونـاگونی  عالوه بر اینکه  در خصوص سرقت علمی

اسـت   شـده   انجـام  الگوي رفتار برنامه ریـزي شـده   با استفاده

زیـابی نگـرش بـه    اراز ابزارهاي متفاوتی نیـز جهـت    )10-8(

 ایـن  غالـب  امـا . )11-13( گردیده است استفادهسرقت علمی 

 برنـد  مـی  رنجفاقد اعتبارند و از عدم تناسب موضوعی  ابزارها

)14(.  

Lopez Puga,Jorge ــق ســاخته  پرسشــنامه در در  خــودمحق

 نگرشی عوامل از ،بررسی سرقت علمی در دانشجویان يزمینه

 سوال 10 البقدر  نرمی واملع کنترلی عوامل ،)مثبت و منفی(

  .)15(نموده است  استفاده

 دانشـجویان  نگـرش  ارزیـابی  جهـت   Renni et alهمچنـین   

 طراحی سناریو 14 مشتمل ابزاري ،علمیرفتار سوء هب پزشکی

 انجـام  را اعمـالی  جـونز  بنـام  فـردي  آن ضـمن  در که نمودند

 بـودن  غلط و درست ،وي عملکرد خصوص در سپس ،داد می

 اسـاس  بـر کـه بـدنبال آن    شـد،  مـی وال وسـ  انشجویاند از آن

ــان نگــرشدانشــجویان  پاســخگویی ــابی مــورد آن ــرار ارزی  ق

 بـود  پایـایی  ارزیـابی  فاقـد  ابـزار  این کهی یآنجا از .گرفت می

  .)16( دارد ملات جاي آن از استفاده

Rayan et al   دانشــجویان ادراکـات  ارزیـابی  منظـور  بــه نیـز 

 بخـش  دو شامل ابزاري میعل سرقت خصوص در داروسازي

 کوتاه غلط، و صحیح ،اي چندگزینه( ترکیبی تسواال و سناریو

 قـرار  اقبال مورد پایایی فقدان نمود که به سبب طراحی) پاسخ

  .)17( نگرفت

 Harris سـرقت  بـه  نگرش مقیاس عنوان با ساده ايپرسشنامه 

 بـراي  مقیـاس  ایـن . نمـود  طراحی جمله 12 بر مشتمل علمی

 کارشناســـی دوره دانشـــجویان و مدرســـه انآمـــوز دانـــش

 بـر  مبنـی  دلیلی هیچ ولی بود مختصر کامال و بود شده طراحی

  .)18(نگردید ارایه آن اعتبار

 و آگـاهی  ارزیـابی  جهـت  همکـاران  و پـورجالل  نیز ایران در

 علمــی ســرقت مــورد در پزشــکی علــوم دانشــجویان نگــرش
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 بـا  سوال 9 بر اساس را نگرش که نمودند طراحی را پرسشنامه

اعتبارسـنجی   .)19( داد مـی  قـرار  ارزیابی مورد لیکرت مقیاس

ي و بـه کمـک آزمـون بـاز     اوسیله روایی محتوهاین ابزار تنها ب

  )19( آزمون مورد بررسی قرارگرفته است 

Mavrinac   تعـدد  علیرغم دننویس می رابطه این درو همکاران 

 رهـا ابزا ایـن  خصـوص،  ایـن  در شـده  طراحـی  هاي پرسشنامه

 و علمـی  جوامع و تر وسیع مطالعات براي استفاده قابل آسانی به

 در پایـا  و روا يابـزار  به نیاز رو  ازاین. )20(نیستند  دانشگاهی

  .شود می حس خوبی به زمینه این

Marvinac    مـرور جـامع ادبیـات و    و همکاران بـا اسـتفاده از

سرقت علمی و انجام بحـث   يدر زمینه دموجوهاي پرسشنامه

گروهی متمرکز اقدام به طراحی ابزار نگرش به سرقت علمـی  

هـاي الگـوي رفتـار    گویه و با اسـتفاده از سـازه   29مشتمل بر 

که به سبب جامعیت و مبتنـی  ) 20(نمودند برنامه ریزي شده ، 

حاضر روان سنجی  يدر مطالعه این پرسشنامه ،بر نظریه بودن

  .گرددمی

  

 روش بررسی

مقیاس نگـرش   اعتبار سنجی باهدف نجیس روانمطالعه این    

علـوم   هدانشـگا  ي پزشـکی، دانشـجو نفر از  200 در سرقتبه 

 جهـت  مطالعـه  این در. انجام شد 1395 سال در نراپزشکی ای

 29 يپرسشـنامه  از سرقت علمـی  به نگرش ابزار سنجی، روان

 بـر  ابـزار  ایـن  .شد استفاده )20( و همکاران   Marvic یسوال

 کـامال  تـا ) 1( مخالفم کامال از لیکرت سمتیق 5 مقیاس اساس

هـاي ایـن ابـزار پـس از     مولفـه  .شود می امتیازدهی )5( موافقم

نگرش مثبـت بـه سـرقت علمـی،      يروان سنجی در سه حیطه

قـرارداده  هـاي انتزاعـی   نگرش منفی به سـرقت علمـی و نـرم   

اصـلی   يپس از کسب اجازه از نویسـنده این ابزار  ابتدا .شدند

توسط دو متـرجم مسـلط بـه      Forward- Backwardبه روش 

سـپس    .شـد ترجمـه   فارسـی دو زبان فارسی و انگلیسـی بـه   

 جداگانـه از زبـان فارسـی بـه    توسط دو مترجم دیگر هریـک  

ــا و گردیــدانگلیســی ترجمــه   پرسشــنامه اصــلی مقایســه و ب

نفر  200شامل  مطالعه مورد جمعیتاشکاالت فمابین رفع شد 

بـود کـه در    ایران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویاناز 

حجـم نمونـه براسـاس توصـیه      .مرحله انجام پایان نامه بودند

 .نفر تعیین گردیـد  Guilford )21 (، 200 حداقل حجم نمونه 

 دسـترس  در گیـري  نمونـه  از روش هـا  داده آوري جمـع  جهت

 بـا  بـه ترتیـب   نامه پرسش صوري و محتوا روایی .استفاده شد

موضوع سرقت  با آشنا متخصصین از نفر 10 ظرتن از استفاده

 10و  )متخصص آموزش پزشکی و آموزش بهداشت (  علمی

ــورد دانشــجو  ــابیم ــرار اصــالح و ارزی ــت ق ــین .گرف  همچن

 و شـد  توزیع دانشجو 15 بین در تصادفی صورت به پرسشنامه

 جمعیـت  بـین  در سـپس  .گرفـت  قرار موردسنجش آن پایایی

 همسـانی  پایـایی  و سـازه  روایـی  وه شـد  توزیـع  موردمطالعـه 

   .گرفت قرار موردسنجش آن درونی

 کیفی صورت به ها گویه اصالح کیفی صوري روایی تعیین براي

 باهدف صوري کمی، روایی تعیین جهت .)گویه 4( شد انجام

 پرسشنامه تسواال از لیست کاملی آیتم، ثیرات شاخص محاسبه

گـروه هـدف   از  فـر ن 10 اختیار در جداگانه طور به ،شده تدوین

بـاالي  هـاي  و امتیاز شد محاسبه  تاثیر امتیازهاي. شد داده قرار

مراحـل بعـدي    واقع گردید و سئوال جهت طی قبول قابل 5/1

  .حفظ شد

 قبیـل رعایـت   از مـواردي  محتـوا،  کیفی روایی بررسی جهت

 گـرفتن  قـرار مناسـب،   کلمات از استفاده فارسی، زبان دستور

 الزم زمـان  مـدت مناسـب،   امتیازدهی مناسب، جاي در ها گویه

 ،شـده  انتخـاب  دامنـه  و تناسب شده طراحی ابزار تکمیل جهت

 چنـد  ابـزار،  يها گویه تمامی ترتیب این به و گرفت قرار مدنظر

 .گرفت قرار اصالح و موردبازنگري متوالی، بار

 هـاي روش از ها داده گردآوري ابزار محتوياعتبار جهت تعیین

  CVI روایـی محتـوا   شـاخص  و  CVR روایـی محتـوا   نسبت

  0 /62باالي  CVRنمره ها براساس  ذیرش آیتمپ. شد استفاده

جهـت بررسـی    .) 23(بـود  70/0باالتر از  CVI ينمره)  22( 



  روان سنجی مقیاس سنجش نگرش به سرقت علمی         56

 96 زمستان ،28 ي شماره ،10 ي دوره ، پزشکی علوم در آموزش ي وسعهت ي مجله

از تحلیل عاملی اکتشافی با اسـتفاده  سازه در این مطالعه  روایی

 نمـودار  الکین، آزمون کرویت بارتلـت،  -مایر -از آزمون کیسر

و همچنـین   پـالت، ارزش ویـژه و دوران واریمـاکس    اسکري

  .استفاده شد تحلیل عاملی تاییدي

ــاملی   ــازه ع ــردن س ــاده ک ــتخراججهــت س ــده اس از روش  ش

یی کـه همبسـتگی   ها گویهبا این روش . واریماکس استفاده شد

  .باالیی داشتند در یک عامل قرار گرفتند

  ه ـامـرسشنـپ ،اـه داده ردآوريـگ زارـاب اییـایـپ نـتعیی تـجه

 از پس و شده توزیع مطالعه مورد جامعه افراد میان شده اصالح

آلفاي کرونبـاخ بـراي کـل     مقدار ،ها داده استخراج و گردآوري

  .پرسشنامه و همچنین براي هر عامل محاسبه گردید

  

  هایافته

 که بود 26/29±13/4 بررسی مورددانشجویان  سنی میانگین   

ـ  زن آنـان  درصـد  5/54  جمعیـت  هـاي  مشخصـه  سـایر . دبودن

  .است آمده 1 جدول در کنندگان مشارکت شناختی

  

  دانشجویان موردمطالعه شناختی جمعیت هاي مشخصه: 1 جدول

  جمع  )درصد( تعداد  جمعیت شناختی هاي ویژگی

  )سال(سن 

  

  

  

24-20  

29-25  

34-30 

39-35 

≤40 

)5/0(  

)5/69(  

)18(  

)16(  

)8( 

1  

139  

36  

16  

8  

)100 (200 

  109  5/54  مرد  جنس
)100 (200 

  91  5/45  زن

  151  )5/75(  مجرد  تأهلوضعیت 
)100 (200 

  49  )5/24(  متأهل

  165  )5/82(  اول  انجام پایان نامه ترم 
)100 (200 

  35  )5/17(  دوم

  

  :صوري روایی سنجش نتایج

 موارد که نیاز به اصالح داشتند گویه چهار :کیفی .الف

  .گردید اعمال رسشنامهپ در اساتید موردنظر

  .حفظ شدند هاي گویهتمامی : کمی. ب

  محتوایی روایی سنجش

 صورت محتوا روایی شاخص و محتوا نسبت روایی تعیین با

  .گرفت

  (CVR)  محتوا روایی نسبت سنجش نتایج: الف

متخصص با معیار  10با توجه به ارزیابی  آمده دست بهنتایج 

در این . گرفت قرارمورد مقایسه  الوشهموجود در جدول 

و حداقل ) نفر 10( کنندگان مشارکتجدول با توجه به تعداد 

از  تر بزرگیی که ها گویه، )62/0(ارزش نسبت روایی آن 

. ، حفظ گردیدبود 1/1و میانگین قضاوت عددي باالي  62/0

  .گویه تصحیح گردید 5دو گویه حذف شد و در این بررسی 

 )CVI( محتويشاخص روایی نتایج سنجش : ب
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  .حذف شدند گویه 5که بدین ترتیب  اصالح شدند 79/0تا  7/0بین  تسواال حفظ، 79/0باالي  تسواالدر این بررسی 

  

  ها گویهو شاخص روایی محتوي  تاثیرضریب : 2جدول 

  ها گویه
ــریب  ضــ

  تاثیر
CVR 

CVI  

  وضوح  سادگی  ارتباط

سایر افراد  کهچرا شوم که سرقت علمی انجام دهم، گاهی اوقات وسوسه می -1

 .دهند هم این عمل را انجام می) دانشجویان، محققین، پزشکان(
58/16/07/07/09/0

25/26/09/09/09/0 .برد سرقت علمی، روح جستجو را از بین می -2

کنـد کـه مقـدار کمـی سـرقت       مهلت کم، این حق را در من ایجاد می -3

 علمی انجام دهم
5/12/06/09/05/0

اندازه سرقت علمی از دیگران ناپسند و   از خود، نباید بهسرقت علمی  -4

 نکوهیده باشد
52/12/06/07/09/0

توان از عبارات و کلمات دیگـران بـدون ذکـر منبـع      اوقات نمی بعضی -5

 هاي زیادي براي توصیف بعضی چیزها وجود دارد استفاده نمود چراکه راه
59/16/06/08/01

بسیار باالیی داشـته باشـد، سـرقت علمـی      اي ارزش علمی وقتی مقاله -6

 .اغماض است هایی از آن قابل بخش
57/14/08/09/01

جامعـه   شوند بایـد در  اسامی نویسندگانی که مرتکب سرقت علمی می -7

 .علمی فاش شود
58/16/018/01

 تري براي سرقت علمی محققـین جـوانی کـه در    باید مجازات خفیف -8

 .، قائل شدحال یادگرفتن تحقیق هستند
57/16/09/018

5/14/08/07/07/0 .محیط کاري من عاري از سرقت علمی است -9

، انـد  گـاه مرتکـب سـرقت علمـی نشـده      کنند هیچ افرادي که اظهار می - 10

 .گو هستند دروغ
57/14/05/06/08/0

استفاده از یک کار منتشرشده خود فرد بدون ذکر منبع جهـت تکمیـل    - 11

 .است، قابل توجیه است حال تدوین آن فرد در  اي که توسط مقاله
9/18/07/06/08/0

 دستبرد نه است دیگران کلمات از استفاده علمی، سرقت که آنجائی از - 12

 .نیست مهم خیلی نظرم به بنابراین افراد، ملموس مایملک به
58/117/06/09/0

گاهی استفاده مـن از یـک یـا دوجملـه منتشـر شـده از سـوي سـایر          - 13

 ویسندگان باعث افزایش انگیزه من در نوشتن می شود ن
55/18/07/07/09/0

خود نباید با تنبیـه همـراه باشـد بـه علـت اینکـه        از فردسرقت علمی  - 14

 .مهم نیست قدر آن
51/14/08/09/09/0

 بخشـی از مقالـه را، از   توانم میدانم چه چیزي بنویسم،  وقتی من نمی - 15

 .کنم زبان خارجی اقتباس می یک
66/16/08/08/09/0
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  ها گویه
ــریب  ضــ

  تاثیر
CVR 

CVI  

  وضوح  سادگی  ارتباط

52/116/09/09/0 .سرقت علمی ، زیاد هم بد نیستانجام   - 16

کـنم  هنگامی که من از از مطالب منتشر شده خـود کپـی بـرداري مـی     - 17

 عذاب وجدان ندارم 
24/07/0101

 یا تکالیف رایج طور به من اگر است پذیر توجیه اي جمله علمی سرقت - 18

 .باشم داشته مانجا براي مهمی وظایف
51/14/08/09/09/0

دهم چون تاکنون مشکلی در ایـن رابطـه    من به سرقت علمی ادامه می - 19

 ).ام گیر نیافته(ام  نداشته
27/218/07/01

خصوص موضوعاتی مانند سـرقت علمـی از    ازنظر اخالقی، بحث در - 20

 .خود و یا سرقت علمی از دیگران مهم است
2/28/06/07/09/0

توجیه است بـه علـت اینکـه     قابل روش یک قبلی توصیف از فادهاست - 21

 .است روش کار بدون تغییر مانده
51/16/07/08/07/0

84/16/05/06/06/0 .شوند دهند منکر انجامش می نویسندگان وقتی سرقت علمی انجام می - 22

51/16/08/06/08/0 .سرقت علمی به بدي تقلب کردن در آزمون است - 23

اش را به من بدهـد، مـن کـار     مکار من اجازه کپی کردن از مقالهاگر ه - 24

 .ام غیراخالقی به علت کسب اجازه از او، انجام نداده
1/24/09/08/08/0

28/09/08/09/0 .اوقات سرقت علمی الزم است بعضی - 25

9/18/08/09/09/0 .دهند به جامعه علمی تعلق ندارند افرادي که سرقت علمی انجام می - 26

1/207/09/07/0 .من قادر به نوشتن یک مقاله علمی بدون انجام سرقت علمی نیستم - 27

57/18/09/09/01 .سرقت علمی از یک مقاله براي پیشرفت علم مضر نیست - 28

 خـارجی  زبـان  یـک  یک مطلـب بـه   روان نوشتن به قادر شخص وقتی - 29

 منتشرشـده،  زمینـه  در آن قـبالً  کـه  مشـابه  مقاله از هایی بخش کردن کپی نیست،

 .است پذیر توجیه

95/118/09/09/0

 
  روایی سازه

ـ    گیـري  نمونهت ـدا کفایتابت ل عـاملی  ـبـراي انجـام دادن تحلی

ـ ـنتایـ د و با توجـه بـه   ـش شـآزمای  -رـمایـ  -سرـج ارزش کی

همچنین آزمون کرویت . دست آمد به KMO( 736/0( نـالکی

ــطح  در 223/2139 ــ p >001/0س ــود دار یـمعن ــ ؛ب ین راـبناب

ل عاملی اکتشافی موجود ـحداقل شرایط براي انجام دادن تحلی

  .بود

 و  تجزیـه  يجهت استخراج عوامل در ایـن پـژوهش از شـیوه   

اصلی و جهت تعداد عوامـل از روش ارزش   هاي مؤلفه تحلیل

عوامـل   1ویـژه   هـاي  ارزشبا توجـه بـه   . استفاده گردیدویژه 

هـاي موجـود در هـر    رابمجموع مجذورات ضـرایب عـاملی   (

 هـا  نمـره از واریـانس کـل    درصد 84/55عامل با  چهار) عامل

سـرقت  و واریانس نگرش به  قرارگرفتهباالي ارزش ویژه یک 

 .کنند میرا تبیین  علمی
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 جهـت  ابلیمـین  و واریمـاکس  چرخش هردو از مطالعه این در

 ابـزار  بـا  واریماکس چرخش که شد استفاده هاداده کردن ساده

  .گردید استخراج حیطه 4 اساس این بر و بود منطبق اصلی

میــان  يمــاتریس همبســتگی چــرخش یافتــه بــر اســاسامــا 

ي مربـوط بـه   ها گویهنگرش به سرقت علمی ي مقیاس ها گویه

  .درآمدبه نمایش  2هر عامل شناسایی شد و در جدول 

  

 ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده :3جدول 

  مقادیر ویژه  یر چرخش نیافتهمقاد مقادیر چرخش یافته

درصد   لفهوم

  تجمعی

درصد 

 واریانس
  مجموع

درصد 

  تجمعی

درصد 

  واریانس
  مجموع

درصد 

  تجمعی

درصد 

  واریانس
  مجموع

756/19756/19346/4466/28466/28262/6466/28466/28262/61 

475/36719/16678/3500/40035/13648/2500/4035/12648/22 

845/47370/11501/2500/48000/8760/1500/48000/8760/13 

847/55002/8760/1847/55347/7616/1847/55347/7616/14 

  

ي هـا  گویـه بر اساس ماتریس همبستگی چـرخش یافتـه میـان    

ي مربوط به هر عامـل  ها گویه، سرقت علمینگرش به مقیاس 

اي کـاهش  بـر . هر عامل انجـام شـد   يگذار نامشناسایی شد و 

 شـده  مطرحبا مقیاس نظري  ها آنتعداد عوامل و همسو نمودن 

مطالعه، با توجه به مـاتریس چـرخش یافتـه، نـام      يدر پیشینه

بـر آن نهـاده بودنـد     که سـازندگان مقیـاس   ییها بانام ها مؤلفه

عوامـل بـا    یخـوان  هـم براي قابلیت فهم و  یتانهامقایسه شد و 

  .شد انجام يگذار نام پردازان یهنظر

در این مرحله متغیرهایی کـه همبسـتگی بـاالیی بـا یکـدیگر       

عامـل  این عوامل شامل  و درون یک عامل قرار گرفتند داشتند

ــه ســرقت علمــی " ــرل درك شــده"، "نگــرش مثبــت ب ، "کنت

  .بودند "نگرش منفی به سرقت علمی "،"هنجارهاي نرمی"

  

  آن يگذار نامبه هر عامل و مربوط  تسواالمحتوي  نهایی شده استخراجعوامل : 4جدول 

  ي مربوط به هر عاملها گویهشماره   نام عامل  عوامل

  3 ،9،8 ،12 ،7،14،13 ،18، 21  نگرش مثبت به سرقت علمی  1

 17،11،10،5، 22،20  کنترل درك شده  2

  6،4،1 ،15  نرم انتزاعی  3

 16،2، 19  نگرش منفی به سرقت علمی  4
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سرقت مقیاس نگرش به تعیین پایایی  منظور بهدر این پژوهش 

تعیــین ضــریب همبســتگی بــه روش ثبــات  یــاییاز پا علمــی

همسانی درونی به روش ی یپایاتعیین  و )ρ= 936/0(اسپیرمن 

 .شـد  اسـتفاده ) ά = 79/0( براي کل پرسشـنامه  کرونباخ آلفاي

و  اول، دوم، سـوم  يهـا  عامـل خ بـراي  کرونبـا  يآلفـا ضریب 

ــا ــارت رچه ــب عب ــه ترتی ــود از  م ب  و733/0، 748/0، 794/0ب

692/0.  

 LISRELاي در این مطالعه که با کمک نرم افـزار  بررسی سازه

 RMSEA(Root Meanمورد ارزیابی قرارگرفت بیانگر میـزان  

Sqare error of expromation)    بـود و شـاخص   82/0برابـر

X2/df  و مقـادیر   3کمتر ازGoodness of fit index(GFI)       ،

CFI( Confimatory Fit Index)   ،Normal Fit Index( NFI) 

درصد بود که  90باالتر از   non normal fit index(NNFI)و  

  .اي در این مطالعه بود نمایانگر تایید روایی سازه

  

  بحث

 این مطالعه با توجه به عدم وجود ابزاري روا و پایا در   

رفتار  خصوص نگرش به سرقت علمی با استفاده از الگوي

برنامه ریزي شده جهت سنجش نگرش به سرقت علمی در 

  .دانشجویان انجام گرفت

 عاملی تحلیل روش از ابزار این سازه روایی تعیین جهت

 ساده جهت واریماکس و از چرخشبهره گرفته شد  اکتشافی

که  گردید استخراج حیطه 4 آن از که شد استفاده ها داده کردن

 به مثبت نگرش شده  ریزي برنامه اررفت الگوي از استفاده با

 نرمی هنجارهاي علمی، سرقت به منفی نگرش علمی، سرقت

سه عامل نگرش  .شدند نامیده شده درك رفتاري کنترل و

 یندر ا شده استخراج، مثبت، نگرش منفی، هنجارهاي نرمی

  .بود منطبق )24(پرسشنامه اصلی مطالعه با عوامل استخراجی 

 يگذار نام جهت نیزو همکاران   Mavrinac اینکه رغمعلی

 شده  ریزي برنامهرفتار  الگوي از خود استخراجی عوامل

 آن به نسبت مطالعه این قوت نقطه ولیند نمود استفاده

است  شده ریزي برنامه رفتار الگوي يها سازه تمامی از استفاده

اصلی  عوامل از نگرش مطالعه این نتایج اساس بر). 20(

سایر مطالعات نیز اهمیت این عامل را در  .است علمی سرقت

- 27( )23-25( اندمورد تاکید قرار دادهرا انجام سرقت علمی 

25(.  

 و مطلوب يها نگرش که دارند یم اذعان نیز همکاران و زمانی

 هستند اهمیت زیحا نآ وقوع در علمی سرقت به نامطلوب

 است سخت کار انجام براي مناسبی جایگزین تقلب چراکه

 سرقت ایران کشور بر حاکم فرهنگی نگرش اساس بر. )28(

 افکار، سرقت و است مادي و ملموس هايکاال يدربرگیرنده

 از بسیاري و نیست توجه قابل علمی زحمات و اطالعات

 بهبدین وسیله  شوند یم علمی سرقت مرتکب که افرادي

   ).29(رسند یم موردنظرشان هاي یگاهجا و ها خواسته

 کنترل و) انتزاعی يها نرم( نرمی هنجارهاي ،نگرش بر عالوه

در  بودند مطالعه این استخراجی عوامل دیگر از شده درك

 نرم نگرش، عوامل است باور این بر اجزن رابطه ینهم

 بر گذارتاثیر عوامل از هم کنار در شده درك کنترل و انتزاعی

  .)7(باشند یم رفتار انجام قصد

 انجام براي شده درك جتماعیا فشار به اشاره نرمی هنجارهاي

 بر اساس افراد معموال .دارد نظر مورد رفتار انجام عدم یا

 آنان قصد و کنند می عمل ،از محتوي تفکر دیگران ادراکشان

 که است ياز افراد ثرامت بالقوه، صورت به رفتار پذیرش جهت

   ).30( دارند ها آن با نزدیکی ارتباطات

سرقت علمی این عوامل نشان بدیهی در انجام رفتاري مانند 

  . باشداهمیت آنان در قصد ارتکاب این عمل می يدهنده

 بر گذارتاثیر عامل یک عنوان به نرمی عوامل مطالعه این ر 

 در. ه استقرار گرفت موردتوجه دانشجویان در علمی سرقت

 سرقت انجام در را اجتماعی فشار عامل نیز پارك راستا همین

 توسط پدیده این برنرمی  عوامل تاثیر .)30(داند یم ثروم علمی

 نیز دنیس .)31(است شده کشیده چالش به نیز مطالعات سایر

 بر اثرگذار عامل یک عنوان به فرهنگی و اجتماعی عوامل از
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 و زمانی يمطالعه باهمسو  .)32(کند یم یاد علمی سرقت

 و تواناییاز  نتایج این مطالعه نشان داد درك افراد همکاران

 گذارتاثیررفتار ترل خود در انجام رفتار در به فعلیت رسیدنکن

این  فرد  به منحصر هاي یافته ازجملهکه این عامل .) 28( است

 از يا درجه ي یرندهدربرگ شده درك کنترل .مطالعه است

که است  رفتار انجام عدم یاخصوص انجام  در فرد احساس

 حکایت ازهاي انجام شده در این زمینه بسیاري از پژوهش

 دارند رفتار بینی یشپ در مديآخودکاراین عامل و  یپوشان هم

 و زمانی )34( داند یم یکسان را عامل دو این آیزن و) 33(

 ،بر سرقت ثروم عوامل شناسایی جهت تالش در همکاران

: 1 عامل .نمودند طراحی عامل 11با  یسوال 48 اي پرسشنامه

 گزارش نوشتن و هشپژو دادن انجام در خودکارآمدي نداشتن

 براي مناسب يسازوکارها نبود: 2 عامل درصد، 57/5

 عوامل: 3 عامل درصد، 73/3 علمی سارقان تنبیه و تشخیص

 9/2 فرهنگی-اجتماعی عوامل: 4 عامل درصد، 06/3 نگرشی

 62/2 نمره به زیاد توجه و ییگرا مدرك: 5 عامل درصد،

 استناد گونگیچ درباره قبلی يها نبود آموزش: 6 عامل درصد،

در  علمی از سرقت پیشگیري يها با روش ییآشنا و نا دهی

 درصد، 22/2 غیررسمی يها آموزش در یا دبیرستان دوران

 واکنش و استادان سوي از علمی سرقت یصتشخ عدم: 7 عامل

 تنبیه از ترس نداشتن: 8 عامل درصد، 04/2 آن به ندادن نشان

 و الکترونیکی ايفضاه :9 عامل درصد، 8/1 شدن مواخذه و

 درصد، 75/1فشار  عوامل: 10 عامل درصد، 78/1 مجازي

 و شناسایی براي دانشگاه در ناکافی يها آموزش :11عامل 

 درصد 69/1) دانشگاه نقش( علمی سرقت از پیشگیري

  .) 28(کردند یم تبیین را واریانس

 اعتبار پرسشنامه عوامل با عوامل این هاي گویه يمقایسه با

 دوم، ،اول عامل شد که داده نشان حاضر يمطالعه هشد سنجی

 عامل با مطالعه این یازدهم و نهم هشتم، ششم، پنجم، چهارم،

 عامل و منفی و مثبت نگرش عوامل با سه عامل شده، درك کنترل

  .است همتراز مطالعه این در انتزاعی نرم عامل با دهم و هفتم

 خبرگان پانل زا استفاده با همکاران و زمانی يمطالعه در

 ،علمی سرقت بر ثروم عامل ینتر مهم که گردید مشخص

 به پیش از یشب توان یم یافته این به توجه با که است اول عامل

 پی علمی سرقت انجام رفتار بر شده درك کنترل عامل اهمیت

 نشان خود يمطالعه در وهمکاران زمانی همچنین .)28( برد

 يها مهارت که بودند باور این بر دانشجویان از بسیاري ،دادند

 کار یک دادن انجام و ندارند تحقیق دادن انجام براي را الزم

 توان یم را آن دالیل از یکی که است مشکل آنان براي علمی

 مستقل صورت به پژوهش اجراي تکرار و تمرین در ضعف

 در و ممارست تمرین که زمانی تا است بدیهی. )28(دانست

. رسد ینم مهارت به فرد نپذیرد انجام ردف سوي از عملی انجام

 کنترل و يخودکارآمد روي بر مهارت از برخورداري عدم

  .دارد  بسزایی نقش رفتار انجام در آنان شده درك

 از درصد 56 هم يرو مطالعه این در شده  استخراج عامل چهار

 يمطالعه در کردند یم تبیین را علمی سرقت به نگرش واریانس

 Zayim  )14( استخراجی عامل سه نیز ) عملکرد به نگرش 

 نگرش علمی، سرقت به احساسی علمی، نگرش سرقت

 به نگرش تبیین جهتبه  )علمی سرقت به حداقلی تخمین

 يآلفا کردند یم یینرا تب واریانس درصد 47 علمی سرقت

 و 82/0 ،82/0: از بود عبارت ترتیب به عامل سه این کرونباخ

60/0 .  

 عوامل براي کرونباخ يآلفا ضریب ونیکن يمطالعه در

 ،733/0 ،748/0 ،794/0 از بود عبارت ترتیب به استخراجی

 فوق مطالعات با همسو که بود 79/0ابزار  کل براي و 692/0

  .است

 Lopez Puga, Jorge  )15  (محقق ساخته  يپرسشنامه در

 عوامل با را اسپانیایی دانشجویان درعلمی  سرقتخود 

 نگرش( است نامناسبی عملکرد علمی سرقت( مانند نگرشی

 ،دهند یم انجام علمی سرقت همه که یآنجائ از و )منفی

 کنترلی عوامل ،) مثبت نگرش( نیست مهمی موضوع ینبنابرا

 در باالخره دهند یم انجام علمی سرقت که افرادي(مانند 
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 دانشگاه اساتید(مانند  نرمی عوامل و) شوند یم شناخته جامعه

 پذیر یهتوج انجامش بنابراین دهند یم انجام میعل سرقت

 این در شده استخراج يها عامل یدوم که نمودند بررسی) است

  .است مطالعه

  

  گیري یجهنت

نگرش و  اهمیت و علمی سرقت اهمیت به توجه با   

 یسنج روان ابزار و آن انجام عدم یا انجام جهت افراد باورهاي

پیشنهاد  زمینه این در معتبر ريابزا عنوان به مطالعه این در شده

 از آگاهی با توانند یم آموزشی اندرکاران دست .گرددمی

 جهت در و کنند بینی یشپ را آنان عملکرد دانشجویان، نگرش

 یزير برنامه علمی جوامع در عملکرد این حذف و کاهش

  .کنند

 با ابزار که این سنجی روان گرفت نتیجه توان می عبارتی به

 بار اولین براي شده ریزي برنامه رفتار کامل الگوي از استفاده

برخورداري از جامعیت و نظریه  دلیل به شد انجام ایران در

محور بودن براي جهت ارزیابی نگرش به سرقت علمی در 

 عوامل تعداد اندك تفاوت علت .دانشجویان قابل استفاده است

 رد فرهنگی اختالف از ناشی توان یم را اصلی ابزار با آن

 يها دانشگاه بر حاکم یادگیري فرهنگ و شناختی الگوي

  .است بدیهی اختالف این که دانست کشورمان

 ازجمله پرسشنامه نمودن پر در دانشجویان ضعیف همکاري

 و آنان توجیه با که است ذکر قابل مطالعه این هاي یتمحدود

  گردید مرتفع حدودي تا مطالعه شفاف تشریح

  

  تقدیر و تشکر

 د/29715/33/95 اي که با شمارهمطالعهژوهش حاصل این پ   

به ثبت رسیده است که بدین در دانشگاه علوم پزشکی ایران 

همکاري تمامی کسانی که در این مطالعه شرکت وسیله از 

  .شود یاند تشکر و قدردان داشته
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