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 چکیده
 عوامل اساس بر یلیتحص تقلب علّی مدل نیتدو هدف با حاضر پژوهش

 روش .شد انجام یلیتحص یخودکارآمد یاواسطه نقش با یبافت و یفرد
 کلیه شامل آماری جامعه .بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش،

 از که بود نفر 1199 تعداد به آبادخرم شهر دوم متوسطه دختر آموزاندانش
افراد به  و گردید یینتع نفر 032 نمونه حجم ینکال یسرانگشت قاعده طریق
 آوریجمع برای شدند. انتخاب ینسب یاطبقه یتصادف یریگنمونهروش 

 ،(9919) زرنگ تحصیلی درگیری هاینامهپرسش از نیاز مورد هایداده
 تحصیلی -مدنی رفتار ،(9913) همکاران و نژادحسینی تحصیلی اخالق

 مذهبی نگرش ،(9992) گلزاری دینی رهایباو به عمل ،(9991) پرورگل
 ریزا و گابل جنتری، کالسی کیفیت ادراکات ،(9999) براهنی و گلریز

 برن هیل خانواده عاطفی جو ،(9991) پرورگل آموزشی عدالت ،(0220)
 سامانی خانواده انسجام ،(9990) شاکری خانواده پذیریانعطاف ،(9113)
 تحصیلی تقلب و (9111) جینکز و نمورگا تحصیلی خودکارآمدی ،(9999)

 ی،همبستگ یساترم .شد استفاده (9913) عمرانی و زادهجانعلی نیا،علیوردی
 Lisrel افزارنرم با برازش یینکو یهاشاخص و ساختاری معادالت مدل

 یساختار معادالت مدل از حاصل جینتا شد. استفاده هاداده یلتحل رایب 8.5
 میمستق اثر ،یلیتحص تقلببر  ،یخودکارآمد بر یفرد عوامل که داد نشان
 دارد تقلب بر میرمستقیغ اثر یخودکارامد یگریانجیم باعوامل فردی . دارد
 با یول ؛ندارد میمستق اثر یلیتحص تقلب و یخودکارآمد بر یبافت عوامل اما
 نیهمچن دارد. یلیتحص تقلب بر میرمستقیغ اثر یخودکارآمد یگریانجیم

 از پژوهش جینتا ندارد.اثر مستقیم  ،یلیتحص قلبت بر ،یلیتحص یخودکارآمد
 نقش و یلیتحص تقلب و یخودکارآمد بر یفرد عوامل میمستق اثر
 با یبافت و یفرد عوامل نیب یساختار رابطه در یخودکارآمد یگریانجیم

 کند.میمی تیحما آموزاندانش یلیتحص تقلب
 

 کلیدی واژگان
 ،یلیتحص بتقل ،یلیتحص یخودکارآمد ،یبافت عوامل ،یفرد عوامل
 .آموزاندانش

 
 

Abstract 
This study aimed to provide the causal model of 
academic cheating based on individual and contextual 
factors with the mediating role of academic self-efficacy. 
Methods: This study was descriptive and correlational. 
Statistical population includes all upper secondary 
female students in khorramabad that amounted to 9981 
and through the rules of thumb kline the sample size of 
240 person was determined and through stratified 
random sampling method were selected. For collecting 
the required data, the questionnaires of academic 
engagement  of Zerang (1391), academic ethics of 
Hosseini Nejad & et al (1394), educational citizenship 
behaviours of Golparvar (1387), religious beliefs 
performance Of Golzarei (1380), religious attitude of 
Golreiz & Berahani (1383), perceptions of classroom 
quality of Gentry, Gable and Rizza (2002), educational 
justice of Golparvar (1387), family emotional climate 
questionnaire of Hill Berne (1964), family adaptability 
of Shakeri (1382), family adaptability cohesion  of 
Samani (1381), Morgan and Jinks' academic self-
efficacy (1999) and academic cheating of Aliverdinia, 
Janalizade & Omrani (1394) was used. For data analysis, 
the correlation matrix, structural equation modeling and 
goodness of fit index with use of software lisrel 8.5 was 
used. Results: The results of path analysis showed that 
individual factors have direct effect. With self-efficacy 
mediation, it has an indirect effect; but contextual factors 
on academic self-efficacy and academic cheating have 
no direct effect but mediated by self-efficacy, it had 
indirect effect. Also academic self-efficacy has no direct 
effect on academic cheating. Conclusion: The results 
support the direct effect of individual factors on 
academic self-efficacy and academic cheating and the 
mediating role of self-efficacy in structural relationship 
between individual factors and contextual factors and 
students' academic cheating. 
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 دمهمق
 را خود خاص اهداف و هاتیفعال یکشور هر یآموزش نظام
 هیسا در اهداف نیا به یابیدست مسلما که کندیم دنبال

 .شودیم حاصل نظام آن رانیفراگ یلیتحص و یعلم صداقت
 از استفاده با که است آن بر یرسم آموزش ،یآرمان طور به

 میتعل یبرا مناسب بستر کردن فراهم و معقول امکانات
 از یکی .برساند مطلوب اهداف به را هاآن ران،یفراگ دادن

 آن با همواره مدارس و یآموزش مؤسسات که یمعضالت
 درصدد تریجد طور به ریاخ یهادهه در و اندبوده مواجه
 کامل کردن کنشهیر به قادر تاکنون و اندبرآمده آن با مقابله

 یتمام در ینفراوا به دهیپد نیا .است «تقلب» اند،نشده آن
 نیا مداومت صورت در و شودیم دهید یآموزش یهاطیمح
 و شده متزلزل نظام آن یعلم یهاهیپا ،یآموزش نظام در امر
 و ملنار) شودیم جادیا اخالل یآموزش اهداف به یابیدست در

 واقع در (.0229 ،0نتونیه و چامپیب مرداک، ؛0290 ،9کلتکه
 از یکی مدارس، وجود تضرور و اهداف کارکرد، به توجه با

 یآموزش ینهادها نیا کارکرد در تواندیم که یمسائل
 ،باشد شاناهداف به هاآن دنیرس مانع و کند جادیا اختالل

 تقلب .است یعلم صداقت بودن ای و 9یلیتحص تقلب
 بر یمبتن یرفتارها مجموعه ت،یماه لحاظ به یلیتحص

 است یجینتا و امدهایپ به یابیدست یبرا بیفر و رنگین
 بورتر، نا،یلوپ دسکا،یچوج) ندارد را آن یستگیشا فرد که

 و یشناختروش یهاتفاوت اغلب چه اگر (.0299 ،3هاپون
 بر توافق به راجع پژوهشگران نظر اختالف موجب یمفهوم

 کاب مک) شودیم متقلبانه یرفتارها به مربوط یهانرخ سر
 ژوهشگرانپ از یعیوس بخش حال، نیا با (9113 ،5بوورس و
 یعال آموزش و پروش و آموزش در تقلب که باورند نیا بر

 ؛9912 ،یریام خامسان،) است تیپراهم و یجد یامسئله
 نیب کردن تقلب واقع در (.0299 ،1دجیولدر و شوپتاوق لر،یم

 نشان مطالعات .است گسترش به رو و متداول آموزان،دانش
 هاآزمون در بار کی حداقل نوجوانان درصد 12 است، داده

 امر نیا به بار دو از شیب هاآن درصد 99 و کرده تقلب
 انجام نهیزم نیا در که یگرید قاتیتحق اند؛دهیورز مبادرت

                                                 
1. Molnar & Kletke 

2. Murdok, Beachamp & Hinton 

3. Cheating 

4. Chudzicka, Lupina, Borter & Hapon 

5. McCabe & Bowers 

6. Miller, Shoptaugh & Wooldridge 

 52 از آموزان،دانش تقلب آمار که است آن از یحاک شده،
 ،یرآبادیخ) است داشته یصعود ریس امروز به تا گذشته سال

 جینتا به توجه با (0299) یصالح و زادهمقدم ،ییخدا (.9912
 به آموزاندانش از درصد 15 که کنندیم انیب خود قیتحق

 15 تیموفق و اندکرده اعتراف یلیتحص سال طول در تقلب
 .است شده گزارش تقلب در آنان درصد

 مشکل را افراد یهاییتوانا قیدق سنجش تقلب،
 .دیایب در «عادت» کی شکل به تواندیم یحت و سازدیم

 یلیتحص تقلب مرتکب که یافراد دهدیم نشان اتمطالع
 باالتر یلیتحص مقاطع در که دارد یشتریب احتمال ،شوندیم
 یروول ،یدوفرت ن،یبالدو) ندنک تقلب زین یشغل یهادوره ای و
 ،9کارپنتر و ینلیف هو،یما نگ،یهارد ؛9111 ،1شوارتز و

 تقلب» با مرتبط یرهایمتغ ییشناسا رو نیا از ؛(0221
 تقلب وجود اگرچه .رسدیم نظر به یضرور «یلیحصت

 ؛است شده مستند یخوب به مشکل کی عنوان به یلیتحص
 شتریب مطالعه ازمندین آن انجام لیدال رسدیم نظر به اما

  .است
 آن ۀرابط ،تقلب به مربوط یهاپژوهش اکثر که یحال در

 نیا از یبرخ واند بررسی کرده یفرد یهایژگیو با را
 تقلب به مربوط یتیموقع ملعوا یبررس به هاپژوهش
 در .دارد توجه عوامل دسته دو به حاضر پژوهش اند،پرداخته

 اخالق ،1یلیتحص یریدرگ) یفرد عوامل نقش پژوهش نیا
 یباورها به عمل ،99یلیتحص -یمدن یرفتارها ،92یلیتحص

 ادراکات) یبافت ای یتیموقع عوامل و (یمذهب نگرش ،ینید
 ،93خانواده یعاطف جو ،99یآموزش عدالت ،90یکالس تیفیک

 تقلب با رابطه در (95خانواده یوستگیپ و یریپذانطباق
 .شد خواهد دهیسنج آموزاندانش نیب در یلیتحص

 -یمدن یرفتارها ،یلیتحص یریدرگ ،یلیتحص اخالق
 عوامل از یمذهب نگرش و ینید یباورها به عمل ،یلیتحص
 باشند داشته ارتباط تقلب با رودمی انتظار که هستند یفرد
 از یکی .شودیم پرداخته هاآن حیتوض به ادامه در که

 از یاخالق یهاارزش و اخالق آن در که یخاص یهاعرصه

                                                 
7. Baldwin, Daugherty, Rowley & Schwartz 

8. Harding, Mayhew, Finelli & Carpenter 

9. Academic engagement 

10. Educational ethic 

11. Educational citizenship behaviours 

12. Perceptions of classroom quality 

13. Educational Justice 

14. Family emotional climate 

15. Family adaptability and cohesion 
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 علم لیتحص عرصه است، برخوردار ییسزا به و ژهیو تیاهم
 صورت یهاپژوهش و اتینظر اساس بر .است دانش و

 ،یاختصاص کامالً یشکل به ،یلیتحص اخالق گرفته،
 بر هیتک ،نکردن تقلب رینظ ییهاارزش از یرویپ و یبندیپا

 ،یلیتحص یآوردهادست کسب در یشخص کوشش و تالش
 و یانسان یهاآموزه از یرویپ و یکاردرست صداقت، تیرعا

 ت،یاسم) شودیم شامل را علم و دانش کسب یبرا یاخالق
 ،0292 ،0مودراک و یترنل بالدگود، ؛0299 ،9فرا و کودالک

 ای باواسطه تبعات نیتریجد (.0221 ،9تونر و پاکت ،یلوث
 شده، برشمرده یاخالق یهاارزش به یبندیپا ۀبالواسط

 و نیآل) است یلیتحص و یعلم تقلب و یصداقتیب یبازدار
 دهه کی مرور اساس بر (.9991 پرور،گل ؛0299 ،3پسیلیف

 در ،تقلب و یکاربیفر عرصه در یپردازهینظر و پژوهش
 5لدیبوترف و نویترو ،یکاب مک توسط ،یهدانشگا یهاطیمح

 از تأیماه یاخالق هایارزش به شیگرا ،(0229)
 یآموزش یهاطیمح در تقلب از اجتناب هایکنندهینیبشیپ
 .هستند مثبت یرفتارها و

 که یرانیفراگ اندداده نشان هاپژوهش گرید یسو از
 در منظم طوربه خودمختارند، دارند، یخوب یلیتحص یریدرگ

 متمرکز مطالب یریادگی یرو ابند،ییم حضور درس کالس
 نمرات هستند، متعهد یآموزش مؤسسه مقررات به شوند،یم

 عملکرد استاندارد یهاآزمون در و کنندیم کسب یباالتر
 با (.0221 ،1دوسون و نیمارت) دهندیم بروز خود از یبهتر
 نیچن توانیم (0221) دوسون و نیمارت اظهارات به توجه
 یریدرگ تقلب، بر مؤثر عوامل جمله از که کرد فرض
 در فرد فعال ورود انگریب یلیتحص یریدرگ ست.ا یلیتحص

 ،1بارچ و انیج کارل؛ جانه؛ و؛یر) است تیفعال ای فیتکل کی
 و میک چستنسون، اپلتون، از نقل به ؛9110) ومنین (.0223
 خود یهاپژوهش در (0222) 1مارکس و (0221 ،9یاسچل
 جزء .شودیم لیتشک جزء سه از یریدرگ که دندمعتق

 و تالش مثبت، رفتار مانند ییرهایمتغ شامل که «یرفتار»
 است عبارت یرفتار یریدرگ گرید یعبارتبه .است مشارکت

                                                 
1. Smith, Kudlac & Fera 

2. Bloodgood, Turnley & Mudrack 

3. Luthy, Padgett & Toner 

4. Alleyne & Phillips 

5. McCabe, Trevino & Butterfield 

6. Martin & Dowson 

7. Reeve, Jane, Carrell, Jean & Barch 

8. Appelton, Chestenson, Kim & eschly 

9. Marks 

 فیتکال با برخورد در رندگانیادگی مشاهده قابل یرفتارها از
 در یداریپا ف،یتکال انجام در تالش یهامؤلفه یدارا که

 فیتکال انجام هنگام به گرانید از کمک درخواست و هانآ
 یراهبردها مانند ییرهایمتغ شامل که «یشناخت» جزء .است

 در یگذارهیسرما و یریادگی اهداف ،یفراشناخت و یشناخت
 که یجانیه ای «یعاطف» جزء تینها در و است یریادگی

 ۀدربار مثبت نگرش و تعلق عالقه، مانند ییرهایمتغ شامل
 ؛0223 ،92سیپار و دینلیبلوم کس،یفردر) است یریگادی
 (.0229 ،99فیگر و کمپوس مرسون،یج

 یالزام یرفتارها زمره از یلیتحص – یمدن رفتار
 نیا ،یپژوهش شواهد یمبنا بر اما ؛ستین آموزاندانش

 تقلب بر تواندیم یجمع و یگروه یهاطیمح در رفتارها
 به نیقرا (.9991 پرور،گل) باشد داشته ریتأث ،یلیتحص

 آن از یحاک (0225) 90داالل توسط شده ارائه یغن نسبت
 کارانهبیفر و مخرب یرفتارها با یمدن یرفتارها که است
 شامل یلیتحص -یمدن یرفتارها .اردد یمنف رابطه

 قواعد به یدرون الزام احساس و یبندیپا رینظ ییرفتارها
 مشارکت ،یرسانیاری مدرسه، در لیتحص طیمح بر حاکم

 به که است مانهیصم روابط یبرقرار یبرا تالش و یاجتماع
 یجمع و یفرد عملکرد بر تواندیم یمختلف یهاصورت
 (.9991 پرور،گل) شود واقع مؤثر آموزاندانش

 شیگرا که دهدمی نشان شده انجام مطالعات نیهمچن
 رابطه نیهم در .است مؤثر تقلب کاهش در مذهب به
 که ندداد نشان یامطالعه یط (0225) 99ردنجو و نگریرت

 .دارد یمنف یهمبستگ تقلب به شیگرا با یمذهب شیگرا
 و (9115) 95حبا و سوتون ،(9111) 93هارت و براگمن
 که دادند نشان یاجداگانه مطالعات درنیز  (9193) 91گاتمن
 پژوهش در .شوندیم تقلب گرفتار کمتر یمذهب موزانآدانش
 عنوان به یمذهب نگرش و ینید یباورها به عمل حاضر
 به عمل .شد خواهند یبررس تقلب بر مؤثر یاعتقاد عوامل
 دارد ییرفتارها و مناسک و اعمال به اشاره ینید یباورها

 مذهب در مثال طوربه ستند؛ه مذهب ای نید کی خاص که
 زکات پرداخت روزه، گرفتن نماز، خواندن اسالم نید و عهیش

                                                 
10. Feredricks, Blumenfeld & Paris 

11. Jimerson, Campos & Greif 

12. Dalal 

13. Rettinger & Jordan 

14. Bruggeman & Hart 

15. Sutton, M. & Huba 

16. Guttman 
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 به عمل البته ستند.ه ینید اعمال جمله از رهیغ و خمس و
 که یمعن نیا به ؛جداست یمذهب اعتقادات از ینید یباورها

 اعمال یلیدل هر به یول ؛باشد معتقد یاصول به تواندمی فرد
 به عمل یفرد نیچن ند،هدن انجام را اعتقاد آن به مربوط
 نگرش از منظور (.9911 ،یگلزار) ندارد ینید یباورها
 که است یدیتوح کپارچهی و منسجم اعتقادات ،یمذهب

 و آداب ات،یاخالق ها،ارزش و دانسته امور محور را خداوند
 شیخو و تیطبع گر،یکدی با را انسان یرفتارها و رسوم

 فرد، یاریخدا از نقل به ؛9191 ،9براون) دکنیم میتنظ
9995.)  

 یبافت ای یتیموقع عوامل ارتباط ،یفرد عوامل بر عالوه
 یبافت عوامل .است بوده پژوهشگران توجه مورد زین تقلب بر
 و لیتحم فرد بر که شودیم گفته یرونیب یفشارها به

 و مبلیبر) شودمیمی تقلب منع ای بیترغ موجب
 به توانیم عوامل نیا ترینمهم از (.0225 ،0ونسونیاست

 خانواده، یعاطف جو ،یکالس تیفیک ادراک ،یآموزش عدالت
 .کرد اشاره خانواده انسجامو  خانواده در یریپذباقانط

 ارتباط دانش و علم لیتحص با که یمیمفاه از یکی
 از یاریبس باور به .است عدالت دارد، یکینزد و تنگاتنگ

 امروز جوامع اکثر در دهیپد نیا عدالت، حوزه نظرانصاحب
 ؛0221 ؛9بالدر) شودیم محسوب یاخالق ارزش کی ،ایدن

 جودو از آموزاندانش ادراک ،پژوهش نیا در (.2102 ،3تورنر
 محل مدرسه و معلمان در عدالت به معطوف اصول بودن ای

 توجه و سنجش مورد یآموزش عدالت عنوان به ل،یتحص
 مختلف، اشکال به یآموزش عدالت .گرفت خواهد قرار

 یکی .دهدیم قرار ریتأث تحت را افراد یهانگرش و رفتارها
 کم تقلب، قالب در) نامطلوب یرفتارها ،هاعرصه نیا از

 هر در .هستند ...(و اموال بیتخر ،یدزد غفلت، ،یکار
 ،یکار یهاطیمح و یلیتحص یهاطیمح از اعم یطیمح
 و تعهد تیتقو نهیزم عدالت، و اخالق اصول به یبندیپا

 را یانحراف یرفتارها فیتضع نهیزم مقابل در و یوفادار
 و یکیاسکارل ؛9999 ،یناد و رپروگل) سازدیم فراهم
 کالس، طیمح ،یآموزش عدالت بر عالوه (.9111 ،5فولگر
 ناپذیریانکار اثرات معلم، یآموزش ۀویش و مدرسه ۀادار نظام

                                                 
1. Brown 

2. Brimble & Stevenson 

3. Blader 

4. Turner 

5. Skarlicki & Folger 

 آندرمن) دارد یشناخت یندهایفرآ و یلیتحص یعملکردها بر
 مدرسه، طیمح مهم یامدهایپ از یکی (.9111 ،1یدگلیم و

 زش،یانگ در یمهم نقش که است نآموزادانش ادراکات
 (0220) 1گفلدیو و اکلز .دارد آموزاندانش عملکرد و شناخت

 را شانمعلمان که یرستانیدب آموزاندانش که افتندیدر
 فرصت هاآن به معلمان و کردندیم ادراک ترکنندهکنترل

 از یترنییپا سطوح دادند،یم یکمتر یسازمیتصم
 یهاتیفعال ادراکات .تندداش زشیانگ و یخودکارآمد

 هانگرش ندها،یفرآ از یاگسترده ۀدامن ،یکالس ای یامدرسه
 و انتخاب ،یخودمختار تیحما کنترل، ادراک شامل باورها و

 (.0220 ،9زایر و گابله ،یجنتر) است لذت
 یعاطف جو ،یلیتحص تقلب بر مؤثر یبافت عوامل گرید از

 به .ستا خانواده نسجاما و خانواده در یریپذانطباق خانواده،
 یامسئله یانحراف رفتار و یبزهکار ،(9192) 1یرشیه ۀدیعق

 دهدیم رخ اجتماع در که گونههمان به دیبا و است یاجتماع
 مدرسه، محله، خانواده، ۀعرص در یعنی شود؛ یبررس

 نوجوانان که یاجتماع مؤسسات ای نهادها ریسا و همساالن
 همکاران، و اینیوردیعل) دارند تیعضو هاآن در ینوع به

 کندمیمی استدالل ،(9192) یرشیه یکل طور به (.9991
 خود معلمان و همساالن ن،یوالد با جوانان وندیپ اگر که

 به و مشغول و ریدرگ یعرف یهاتیفعال در باشد، مستحکم
 رفتار ارتکاب احتمال باشد، معتقد یاخالق هایارزش اعتبار

 که رودیم انتظار گر،ید عبارت به .ابدییم کاهش بزهکارانه
 و معکوس رابطۀ یبزهکار با یاجتماع وندیپ یهامؤلفه

ه ب (.0299 ج،یولدر و شوپتاق لر،یم) باشد داشته معنادار
 شوم دهیپد ،شناسانروان و شناسانجامعه اکثر اعتقاد

 وبیمع یهاکنش و ناسازگارانه تعامالت معلول یبزهکار
 (.9991 بهمنش، و یسامان) است گریکدی با ادهخانو یاعضا

 جو به ،یپژوهش و ینظر یهاافتهی به بنا پژوهش نیا در
 گرید عنوان به آن انسجام و یریپذانطباق و خانواده یعاطف

 .شد خواهد توجه یلیتحص تقلب زانیم بر مؤثر یبافت عوامل
 برخورد طرز و ارتباط ۀنحو خانواده، یعاطف جو از منظور

 هم، به نسبت خانواده افراد نظر .است هم با خانواده دافرا
 ای دخالت یچگونگ و گریکدی به هاآن عالقه و احساسات

 رقابت ای یهمکار و گریکدی یکارها در هاآننکردن  دخالت

                                                 
6. Andermen & Midgley 

7. Eccles & Wigfield 

8. Gentry, Gable & Rizza 

9. Hirshi 
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 ،9کرسو) دهدیم نشان را هاآن ارتباط ۀنحو هم، با هاآن
 ترجمه ؛0220) 0والش (.9991 ،یصالح ترجمه ؛0221
 را انسجام و یریپذانطباق (9919 ،یعباس و یرسول ،یدهقان
 یانحراف یرفتارها کاهش و یآورتاب تیتقو و جادیا ۀالزم

 داشتن یبرا دیبا هاخانواده که کندمیمی انیبو  داندیم
 ساختار کی ،یسخت با مواجه هنگام در مطلوب کارکرد
 یرشد و یطیمح یهاخواسته با و باشند داشته ریپذانعطاف

 یاعضا ،ریپذانطباق یهاخانواده در .شوند سازگار ریمتغ
 رات،ییتغ با که آموزندیم گریکدی با تعامل قیطر از خانواده
 یسازگار به تاًینها که دهند نشان یانعطاف و یریپذانعطاف

 انسجام ،نیا بر عالوه .شودیم منجر موجود طیشرا با هاآن
 یمعنا به خانواده یسازماندها در ،دوم یاساس عنصر

 خانواده یاعضا انیم در یجانیه و یساختار یوندهایپ
 یسو از و بودن هم با یمعنا به سو کی از یوستگیپ .است

 .است گریکدی از بودن مستقل یمعنا به گرید
 یاجتماع -یشناخت هینظر حاضر پژوهش ینظر یمبنا

 و هارشته در وسیعی طور به هینظر نیا ست.ا 9بندورا
 موضوعاتی در و تربیتی تحقیقات جمله از مختلف یهانهیزم

 نیا در .است گرفته قرار توجه مورد یلیتحص تقلب همچون
 و یبافت عوامل و یفرد عوامل ریتأث تحت رفتار ه،ینظر

 بر ستا طیمح و شخص نیب جانبه دو تعامل نیهمچن
 از تنها نه تقلب رفتار بندورا، یاجتماع رییادگی هینظر اساس
 تیحما ینوع آنان رفتار بلکه شود،یم آموخته هایسهمکال

 به است ممکن تقلب ن،یبنابرا .است نیریسا تقلب رفتار از
 رون) شود گرفته نظر در شرفتیپ برای ایوهیش عنوان

 بر خود هینظر در بندورا (.0221 ،3نیپ اویاکس و انیاکس
 دیتاک شدت به یخودکارآمد جمله از مختلف یگرهایانجیم

 ،یخودکارآمد یباورها (.0229 همکاران، و 5داوید) ددار
 قرار ریتأث تحت را رانیفراگ ۀزیانگ و رفتار فکر، احساس،

 شان یهاییتوانا از افراد برداشت به یخودکارآمد .دهندیم
 ،1هاکت و براون لنت،) دارد اشاره تیفعال و کار انجام یبرا

 یخودکارآمد (.0221 ،1اسچکبی از نقل به ؛0220
 یلیتحص یخودکارآمد نجایا در که دارد مختلف یهاجنبه

                                                 
1. Kerso 

2.Walsh 

3. Cognitive-social theory of Bandura 

4. Run-Xian & Xiao-Pin 

5. Dawid 

6. Lent, Brown & Hackett 

7. Bieschke 

 هینظر بر یمبتن یلیتحص یخودکارآمد ،است نظر مد
 در فرد درک تیقابل عنوان به که است بندورا یخودکارآمد

 فیتعر یلیتحص اهداف به دنیرس یبرا الزم فیوظا انجام
  (.9919 همکاران، و یاصغر) است شده

 یخودکارآمد یدارا افراد که کندیم نایب (9111) بندورا
 فیتکالو  دارند نانیاطم خود یهاستعدادا به باال سطح
 بر دیبا که رندیگیم نظر در ییهاچالش مثابه به را رادشو
 ؛0229 ،9بونگ) مطالعه نیچند در .ابندی تسلط هاآن

 که است شده مشخص (0225 ،1لین کارول، مارسدن،
  .دارد یمنف رابطه تقلب یرفتارها با یلیتحص یخودکارآمد
 که دادند نشان یپژوهش در زین (0292) 92ایتکا و تاس

 یخودکارآمد یدارا که کنند احساس انیدانشجو چه هر
 تقلب به است ممکن زین زانیم همان به هستند ترینییپا
 بندورا، هینظر و یتجرب نهیشیپ مطالعه با .آورند یرو یشتریب

 گرفته صورت یهاپژوهش اکثر در یلیتحص یخودکارآمد
 یول است، شده گرفته نظر در یانجیم ریمتغ صورت به

 یخودکارآمد یگریانجیم نقش به ماًیمستق که یپژوهش
 ،یلیتحص یریدرگ) یفرد عوامل با رابطه در یلیتحص

 به عمل ،یلیتحص -یمدن یرفتارها ،یلیتحص اخالق
 یبافت ای یتیموقع عوامل و (یمذهب نگرش ،ینید یباورها

 یعاطف جو ،یآموزش عدالت ،یکالس تیفیک اکاتادر)
 یلیتحص تقلب با (خانواده انسجام و یریپذانطباق خانواده،

 گفت توانمیمی اما .نشد افتی باشد، پرداخته انآموزدانش
 قاتیتحق از یعیوس حجم 9112 -9112 یهادهه در که

 نیا در داشتند دیتأک افراد یشخص عوامل بر تقلب درباره
 ل،یتحص سابقه نمره، سن، ت،یجنس مطالعات از مجموعه

 ،یچشم هم و رقابت ،A یتیشخص پیت ،یپژوهش اخالق
 مؤثر تقلب رواج بر یمعنادار طور به رهیغ و نفس به اعتماد

 براون، ؛0229 ،90ورما ؛0299 ،99یمینا و آباس باتول،) بود
 اثر که یمتعدد قاتیتحق وجود با (.0220 ،99نگزیکام ؛0220
 تعداد دانند،یم مؤثر تقلب رفتار بروز بر را یفرد عوامل

 العملعکس مانند یطیمح عوامل ،مطالعات از یاندک
 گروه راتیتأث دانشگاه، طرف از هیتنب تقلب، برابر در دانشگاه

                                                 
8. Bong 

9. Marsden, Carroll & Neill 

10. Tas & Tekkaya 

11. Marsden, Carroll & Neill 

12. Verma 

13. Cummings 
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 و یاجتماع یریادگی ،یآموزش یهااستیس همساالن،
 بر تقلب رفتار یبرا یترمهم عوامل را یاخالق یارهایمع
 ،یریام و خامسان ؛0229 همکاران، و کاب مک) شمارندیم

 شده انجام لیفراتحل یهاافتهی در مجموع، در (.0229
 یهاتفاوت که شد داده نشان (0229) همکاران و 9نیاشملک

 یفیضع یهاکنندهینیبشیپ یطیمح عوامل مقابل در یفرد
 .روندمی شمار به تقلب رفتار یبرا

 بود نیا شد، اضرح پژوهش انجام موجب که یامسئله

 عوامل جداگانه ریتأث به شده انجام یهاپژوهش شتریب که

 و پرداخته آموزاندانش در یلیتحص تقلب بر یبافت و یفرد

 .انددهرک توجه همزمان طور به عوامل نیا ریتأث به کمتر

 تقلب ربارهد یاندک یعلم یهاپژوهش کهنیا ترمهم

 و است رفتهگ صورت انآموزدانش جامعه در یلیتحص

 انواع که یآموزدانش جامعه در یپژوهش هنوز نیهمچن

 ،یدرس فیتکال در تقلب امتحانات، در تقلب) تقلب مختلف

 ،کند یبررس کجای صورت به را (گرانید یبرا تقلب لیتسه

 قاتیتحق در که چهآن ،نیا بر عالوه .نجام نشده استا

 یانجیم ریمتغ تیاهم شده، واقع غفلت مورد گرفته، صورت

 عنوان به ،یانجیم ریمتغ نقش به پژوهش، نیا در که است

 وابسته ریمتغ بر را رهایمتغ گرید اثرات که کنندهمیتنظ کی

 رو نیا از .است شده توجه زین دهد،یم قرار خود ریتأث تحت

 از استفاده با و بندورا هینظر چارچوب در حاضر، پژوهش در

 که است هشد ارائه یساختار یمدل ن،یشیپ قاتیتحق جینتا

 یباورها واسطه به ،یبافت عوامل و یفرد عوامل ریتأث آن در

  .دشویم یبررس تقلب رفتار بر یخودکارآمد
 

                                                 
1. Schmelkin 

  پژوهش روش
 معادالت سازیمدل نوع از همبستگی پژوهش، روش

 تمام شامل قیتحق نیا در یآمار جامعه .است ساختاری
 سال در آبادرمخ شهر دوم متوسطه دوره دختر آموزاندانش
 آمار با مطابق هاآن تعداد که بودند 9915-11 یلیتحص

 با برابر پرورش و آموزش بودجه و برنامه دفتر از شده رفتهگ
 برای الزم نمونه حجم حداقل عیینت .بود نفر 1199

 ساختاری معادالت یابیمدل به مربوط هایداده گردآوری
 نیکال یشتسرانگ قاعده اساس بر است. اهمیت با بسیار
 از یریجلوگ ی)برا دش نییتع نفر 032 با برابر نمونه حجم

 که (دیگرد عیتوز نامهپرسش 012 تعداد نمونه حجم زشیر
 بر ینسب یاطبقه یتصادف یریگنمونه وهیش به نمونه نیا

 .دیگرد انتخاب و محاسبه یلیتحص هیپا و هیناح حسب
 

 پژوهش یابزارها
 (:1931) زرنگ تحصیلی درگیری نامهپرسش

 هیگو 99 یدارا (9919) زرنگ یلیتحص یریدرگ نامهپرسش
 در است. یرفتار و یعاطف ،یشناخت یریدرگ مولفه سه و

 درگیری نامهپرسش روایی ،(9919) زرنگ پژوهش
 داوری شیوه به محتوا روایی تعیین طریق از تحصیلی،
 تن سه توسط آن نظری بنیان با انطباق حیث از و تخصصی

 اجرای با سپس .گرفت صورت تربیتی علوم متخصصان از
 به تحصیلی درگیری نامهپرسش برای مقدماتی، آزمون یک

 در نامهپرسش کل پایایی کرونباخ، آلفای آزمون وسیله
 درونی همسانی و 10/2 سوال 99 با مقدماتی مرحله
 رفتاری درگیری ،93/2 با شناختی درگیری هایمقیاسخرده

 همچنین .آمد دست به 91/2 انگیزشی درگیری ،11/2
 12/2 سوال 99 با نیز نهایی مرحله در نامهپرسش کل پایایی

 درگیری هایسمقیاخرده درونی همسانی و آمد دست به

 آبادخرم شهر در دوم متوسطه دختر آموزانانشد پژوهش مورد نمونه و آماری جامعه .1 جدول

 (تحصیلی پایه) جامعه طبقات آبادخرم شهر
 پژوهش آماری نمونه پژوهش آماری جامعه

 جمع 0 ناحیه 9 ناحیه جمع 0 ناحیه 9 ناحیه

 تحصیلی پایه

 11 91 30 9919 9519 9110 (دهم) اول پایه

 95 32 35 9311 9103 9959 (یازدهم) دوم پایه

 11 91 32 9939 9319 9139 (دانشگاهیپیش) چهارم پایه

 032 999 901 1199 3199 5019 کل
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 انگیزشی درگیری ،19/2 رفتاری درگیری ،99/2 با شناختی
 ؛دارند قرار ذیرفتنیپ و مطلوب حد در که ستا 92/2

 ایهمقیاس خرده و تحصیلی درگیری نامهپرسش بنابراین
 برخوردار ذیرفتنیپ و مطلوب درونی (همسانی) ثبات از آن

 روایی تکمیل برای پایان در ،(9919) زرنگ .است
 از آن ایسازه روایی سنجش و تحصیلی درگیری نامهپرسش
 آمده دست به نتایج طبق .کرد استفاده تأییدی عاملی تحلیل

 ،11/0091 با برابر دو خی) اصلی هایشاخص به توجه با و
 یا تقریب مجذورات میانگین ریشه ،109 با برابر آزادی درجه

RMSEA میزان به توجه با همچنین و 290/2 با برابر 
 ,CFI=0/95, GFI=0/90)برازندگی شاخصای

NFI=0/89) 9 درگیری نامهپرسش گویه 99 و عامل 
 رسید تأیید به پنتریچ و برینک لینن مدل با مطابق تحصیلی

 از نامهپرسش این عبارات و ها مولفه که شد مشخص و
 ضریب نتایج همچنین .هستند برخوردار مناسبی بارعاملی

 15/2 نامهپرسش کل برای حاضر پژوهش در کرونباخ آلفای
 رفتاری ،19/2 شناختی درگیری هایمؤلفه خرده برای و

 .آمد دست به 92/2 عاطفی و 90/2
 

 همکاران و نژادحسینی تحصیلی اخالق نامهپرسش

(1934:) 

 (9913) همکاران و نژادحسینی توسطکه  نامهپرسش این
 شأن به احترام) لفهمؤ 3 و است گویه 01 دارای هشد ساخته
 و یکالس هم شأن حفظ و احترام کالس، شأن حفظ استاد،

 و نژادحسینی .است (بودن دانش و علم کسب یپ در
 روایی از نامهپرسش روایی احراز برای (9913) همکاران
 احراز برای و (تأییدی عاملی تحلیل) سازه روایی و محتوایی

 (کرونباخ آلفای) درونی همسانی ضریب از نامهپرسش پایایی
 رضایت نامهپرسش پایایی و روایی نتایج که کردند استفاده
 در تحصیلی اخالق نامهپرسش که آنجایی از .بود بخش
 اندکی هایپژوهش در و است شده ساخته 9913 سال

 احراز یبرا حاضر پژوهش در رو این از است؛ دهش استفاده
 یعامل حلیلت یوهش به سازه ییروا از نامهپرسش ییروا
 ییدیتأ یعامل یلتحل یهاشاخص که شد استفاده ییدیتأ

 یهاداده با نظر مورد یعامل یساختار برازش دهندهنشان
 مورد مدل یبرا اسکوئر یکا شاخص است. شده یآورجمع
 .است ذیرفتنیپ و مناسب یمقدار که است 99/9 نظر

 یبرا RMSEA و GFI، CFI، RMR مقدار نیهمچن

 آمد دست به 211/2 و 219/2 ،12/2 ،91/2 بیترت به مدل
 یاییپا احراز یبرا دارد. مدل خوب برازش از نشان که

 ؛شد استفاده کرونباخ یآلفا یبضر از نه نامهپرسش
 یبرا و 11/2 نامهپرسش کل یبرا آن یجنتا کهیطوربه

 شأن حفظ ؛19/2 استاد مقام و شأن به نهادن ارج مؤلفه
 و 15/2 همکالسی شأن حفظ و احترام ؛10/2 رسد کالس

 از یحاک یجنتا که آمد دست به19/2 مداراخالق یادگیری
  .ستا آن یهامؤلفهخرده و نامهپرسش یاییپا
 

 (:1944) پرورگل تحصیلی -مدنی رفتار نامهپرسش

 یدارا ه وشد ساخته (9991) پرور گل توسط نامهپرسش نیا
 و یرسان یاری قواعد، به یبندیپا اسیرمقیز سه و سوال 09

 نامهپرسش نیا .است مانهیصم روابط و یاجتماع مشارکت

 – یمدن رفتار با مرتبط یهاپژوهش ینهیشیپ یمبنا بر
 و هوفین ؛9199 ارگان، ری)نظ یکار یهاطیمح در یسازمان

 یمحتوا و است شده یابیاعتبار و هساخت (9119 مورمن،
 و فیوظا جزء که یفرانقش یرفتارها آن هایاسیمقریز

 شامل را شودنمی محسوب انیدانشجو یالزام یرفتارها
 یآلفا (9991) همکاران و پرور گل پژوهش در .شودمیمی

 ،11/2 بیترت به نامهپرسش نیا اسیمقریز سه کرونباخ
 آلفای ضریب نتایج همچنین آمد. دستبه 19/2 و 19/2

 و 92/2 نامهپرسش کل برای حاضر پژوهش در کرونباخ
 و رسانییاری ،11/2 قواعد به پایبندی هایمؤلفهخرده برای

 دست به 13/2 صمیمانه روابط و 19/2 اجتماعی مشارکت
 .آمد
 

 (:1941) گلزاری دینی باورهای به عمل نامهپرسش

 9992 سال در یگلزار را ینید یباورها به عمل نامهپرسش
 نگرش و اعتقاد نه عمل ،یسوال 05 نامهپرسش نیا .ساخت

 حوزه 3 در آزمون مواد .ردیگمی اندازه را یاسالم یباورها به
 یمذهب هایتیفعال مستحبات، به عمل واجبات، به عمل
 مذهب گرفتن نظر در و و...( یمذهب هایگروه در تی)عضو

 در دارد. قرار یزندگ هایانتخاب و هایریگمیتصم در
 بیضر محاسبه یبرا رونباخک یآلفا بیضر از که یپژوهش
 نمونه در کرونباخ یآلفا زانیم شد، استفاده یدرون یهمسان
 ،یمندیم زادهی)حاج آمد دست به 19/2 پژوهش مورد

 محمدزاده و حاجلو ،یجعفر پژوهش در (.9991 ،یبرغمد
 محاسبه 91/2 آزمون نیا کرونباخ یآلفا زانیم زین (9919)
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 دیاسات از تن دو طتوس آزمون نیا اعتبار نیهمچن شد.
 آن اعتبار و یبررس زدی دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده
 (.9991 ،یبرغمد ،یمندیم زادهی)حاج شد گزارش مطلوب
 حاضر پژوهش در کرونباخ یآلفا بیضر جینتا نیهمچن

 به عمل یهامؤلفه خرده یبرا و 13/2 نامهپرسش کل یبرا
 یمذهب هایتیفعال ،95/2 اتمستحب به عمل ،11/2 واجبات
 گرفتن نظر در و 99/2 و...( یمذهب هایگروه در تی)عضو
 به 90/2 یزندگ هایانتخاب و هایریگمیتصم در مذهب
 آمد. دست

 
 (:1949) براهنی و گلریز مذهبی نگرش نامهپرسش

 گلریز توسط 9999 سال در مذهبی سنجنگرش نامهپرسش
 از آزمون این اعتبار .است هشد ساخته گویه 05 با براهنی و

 نشان و شده بررسی شده شناخته هایگروه روش طریق
 مذهبی غیر و مذهبی گروه دو بین خوبی به که است داده

 آزمون این اعتبار (.9959 براهنی، و گلریز) گذاردمی تفاوت
 و ورنون آلپورت آزمون با همبستگی ضریب طریق از

 در چنین هم .ستا 92/2 با برابر که آمده دست به لیندزی
 شده شناخته هایگروه روش از نامهپرسش این اعتباریابی

 و عادی گروه دو بین میانگین تفاوت و شده استفاده نیز
 تفاوت گروه بین شده تهیه میزان و هبود دارمعنا مذهبی

 و دهش ارزیابی اخیر هایسال در نامهپرسش این .گذاردمی
 برابر براون اسپیرمن روش از استفاده با نامهرسشپ پایایی

 و صولتی) است آمده دستبه 03/2 برابر آن اعتبار و 19/2
 و لداری باقرزاده صادقی، از نقل به ؛9911 دهکردی،

 پژوهش در کرونباخ آلفای ضریب نتایج (.9991 شناس،حق
 .آمد دست به 90/2 نامهپرسش کل برای حاضر

 

 و گابل ،یجنتر کالسی کیفیت ادراکات نامهپرسش

 (:۲11۲) زایر

 ،یجنتر توسط یکالس و یامدرسه ادراکات نامهپرسش
 99 یدارا نامهپرسش نیا .شد ساخته (0220) زایر و گابل

 ،یزیانگچالش عالقه، ادراک اسیمق ریز چهار و هیگو
 23/2) شده گزارش یهاشاخص .ستا لذت و انتخاب

RSMA=، 15/2GFI=) مناسب اعتبار دهندهنشان 
 پژوهش در (.0220 زا،یر و گابل ،ی)جنتر است نامهپرسش
 ییروا از نامهپرسش ییروا احراز یبرا (9991) یکارشک

 239/2) شده گزارش یهاشاخص که شده استفاده سازه

RSMA=، 19/2GFI=) مناسب اعتبار دهنده نشان 
 از نامهسشپر ییایپا احراز یبرا نیهمچن است. نامهپرسش

 یهمسان بیضر که دهش استفاده کرونباخ یآلفا بیضر
 یهامؤلفهخرده یبرا و 19/2 نامهپرسش کل یبرا یدرون

 برابر بیترت به لذت و انتخاب ،یزیانگچالش عالقه، ادراک
 نتایج همچنین آمد. دست به 91/2 و 10/2 ؛11/2 ؛90/2

 کل یبرا حاضر پژوهش در کرونباخ آلفای ضریب
 عالقه ادراک یهامؤلفهخرده یبرا و 12/2 نامهپرسش

 به 12/2 لذت و 90/2 انتخاب ،13/2 انگیزیچالش ،91/2
 .آمد دست

 
 (:1944) پرورگل یآموزش عدالت نامهپرسش

 ساخته (9991) پرورگل توسط یآموزش عدالت نامهپرسش
 نیب یهمبستگ .ستا سؤال 93 دارای نامهپرسش این .شد

 بیضر آمد. دست به -399/2 یآموزش یعدالتیب و عدالت
 با و دانشجو 92 از استفاده با اسیمقخرده دو ییبازآزما
 یعدالتیب و عدالت یبرا 11/2 و 59/2 هفته دو فاصله
 و 91/2 بیترت به اسیمقخرده دو کرونباخ یآلفا و یآموزش

 آلفای ضریب نتایج (.9991 پرور،)گل آمد دست به 12/2
 .آمد دست به 13/2 حاضر ژوهشپ در کرونباخ

 

به  ؛1344) برن لیه خانواده یعاطف جو نامهپرسش

 (:1941 همکاران، و یشوشتر یموسو از نقل

 موسوی از نقل ؛9113) 9برن هیل توسط مقیاس این
 میزان سنجش منظور به (9999 همکاران، و شوشتری
 .است شده ساخته والدین -کودک تعامالت در مهرورزی

 کردن، نوازش محبت،) مقیاسخرده 9 ایدار مقیاس این
 اعتماد تشویق، دادن، هدیه مشترک، هایتجربه کردن، تأیید

 پایایی ضریب (9911) جمشیدی .ستا ،(امنیت احساس و
 و کرونباخ آلفای طریق از را خانواده عاطفی جو آزمون

 هستند 99/2 و 91/2 ترتیب به که کرد محاسبه بازآزمایی
 برای (9911) شوشتری موسوی (.9912 یدی،ناه از نقل به)

 از نفر پنج به را نامهپرسش این محتوایی، روایی تعیین
 و گردید آوریجمع هاآن نظرات سپس داد، متخصصان

 توافق هاآن روی و بود متخصصان تأیید مورد که هایسؤال
 نتایج (.9912 ناهیدی، از نقل به) شد نگهداری ،داشتند
 کل برای حاضر پژوهش در کرونباخ آلفای ضریب

                                                 
1. Hill Bern 
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 ،19/2 محبت یهامؤلفهخرده یبرا و 10/2 نامهپرسش
 مشترک یهاربهجت ،19/2 کردن ییدتأ ،99/2 کردن نوازش

 و 95/2 اعتماد ،95/2 یقتشو ،90/2 دادن یههد ،19/2
 آمد. دست به 99/2 یتامن احساس

 

 (:194۲) یشاکر خانواده یریپذانعطاف نامهپرسش
 درباره (9111) 9السون یبیترک یالگو از الهام با اسیقم نیا

 ادی اسیمق است. شده ساخته (9990) یشاکر وسطت ،خانواده
 در اسیمق نیا ییروا و ییایپا است. پرسش 91 یدارا شده

 .است هدش دییتأ یآزمودن 39 یرو (9990) یشاکر پژوهش
 معادل کرونباخ یآلفا روش کمک به اس،یمق ییایپا بیضر
 تنها ز،ین اسیمق نیا یعامل لیتحل جهینت .شد گزارش 91/2

 است داده دست به یریپذانعطاف عنوان با یعموم عامل کی
 در کرونباخ آلفای ضریب نتایج همچنین (.9990 ،ی)شاکر

 .آمد دست به 11/2 نامهپرسش کل برای حاضر پژوهش
 

 (:1941) یسامان خانواده انسجام نامهپرسش

 در موجود متون یبررس هیپا بر را اسیمق نیا (9999) یسامان
 (9111) السون یبیترک یالگو از الهام با و یهمبستگ نهیزم

 و هیرضو .است پرسش 09 یدارا اسیمق نیا .است ساخته
 عامل هشت هیپا بر اسیمق نیا یبررس در (9911) یسامان

 ،یریگمیتصم مکان، تعامل، مدت مادر، و پدر با ی)همبستگ
 ،(فرزندان با نیوالد رابطه و ییزناشو روابط ،یعاطف ارتباط

 .دندرک دییتأ خانواده انسجام یابیارز یبرا را اسیمق نیا تیکفا
 یآلفا روش به و 12/2 ییبازآزما روش به اسیمق ییایپا بیضر

 در نیهمچن (.9999 ،ی)سامان است شده گزارش 11/2 کرونباخ
 11/2 را کرونباخ یآلفا بیرض (0223) یسامان یگرید یبررس

 .دکر گزارش 92/2 ییبازآزما روش با را آن ییایپا بیضر و
 99/2 حاضر پژوهش در کرونباخ یآلفا بیضر جینتا نیهمچن

  .آمد دست به
 

 نکزیج و مورگان یلیتحص یخودکارآمد نامهپرسش
(1333:) 

 0جینکز -مورگان توسط تحصیلی خودکارآمدی نامهپرسش
  .شد ساخته (9111)

 شامل مولفه سه و سوال 92 دارای نامهپرسش ینا
 این برای کلی پایایی ضریب .ستا بافت و کوشش استعداد،
 استعداد، هایزیرمقیاس برای آلفا ضریب و 90/2 نامهپرسش

                                                 
1. Olson 

2. Morgan & Jinks 

 شده گزارش 11/2 و 12/2 ،19/2 ترتیب به تالش و بافت
 ضریب (9995) محسنی و زادهکریم (.0221 ،9الوورث) است

 برای و 11/2 کلی تحصیلی خودکارآمدی برای را پایایی
 12/2 بافت سازه و 15/2 کوشش سازه ،11/2 استعداد سازه

در  کرونباخ آلفای ضریب نتایج همچنین .اندآورده دست به
 هایمؤلفهخرده و 13/2 نامهپرسش کل برای پژوهش حاضر

 .آمد دست به 11/2 بافت و 13/2کوشش ،19/2 استعداد
 

 و زادهیجانعل ا،ینیوردیعل یلیتحص لبتق نامهپرسش

 (:1934) یعمران

 یعمران و زادهیجانعل ا،ینیوردیعل توسط نامهپرسش این
 در تقلب) شامل مولفه شش دارای و شد ساخته (9913)

 جعل ،یعلم سرقت ،یدرس فیتکال در تقلب امتحانات،
 الزم .بود (گرانید یبرا تقلب لیتسه ،یعلم فیتحر ،یعلم
 در تقلب) ۀمؤلف سه از پژوهش این در ،است ذکر به

 برای تقلب تسهیل و درسی تکالیف در تقلب امتحانات،
 یعمران و زادهیجانعل ا،ینیوردیعل .شد استفاده (دیگران

 و ییمحتوا ییروا از نامهپرسش ییروا احراز یبرا (9913)
 کرونباخ یآلفا بیضر از نامهپرسش ییایپا احراز یبرا

 مطلوب ،نامهپرسش ییایپا و ییروا جینتا که کردند استفاده
 .آمد دست به بخشتیرضا و

 شش دارای تحصیلی تقلب نامهپرسش که جایی آن از
 پژوهش آماری جامعه با متناسب پژوهش این در و بود مؤلفه

 حاضر پژوهش در رو این از شد؛ استفاده آن مؤلفه سه از
 حلیلت یوهش به سازه ییارو از نامهپرسش ییروا احراز یبرا

 عاملی تحلیل هایشاخص که شد استفاده تائیدی عاملی
 با نظر مورد عاملی ساختاری برازش دهندهنشان تأییدی

 .است شده آوریجمع هایداده
 است 19/0 نظر مورد مدل یبرا اسکوئر یکا شاخص

 شاخص نیهمچن .است ذیرفتنیپ و مناسب یمقدار که
GFI، CFI، RMR و RMSEA 91/2 برابر بیترت به، 

 گفت توانیم که آمد دست به 295/2 و 219/2 ،19/2
 یبرا همچنین .اندافتهی برازش یخوب اریبس طور به هاداده

 استفاده کرونباخ یآلفا یبضر از نامهپرسش یاییپا احراز
 یبرا و 91/2 نامهپرسش کل یبرا آن یجنتا کهیطوربه ؛شد

 درسی تکالیف در تقلب ؛92/2 امتحانات در تقلب مؤلفه

                                                 
3. Ellsworth 
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 که آمد دست به15/2 دیگران برای تقلب تسهیل و 13/2
  .ستا آن یهامؤلفهخرده و نامهپرسش یاییپا از یحاک نتایج

 

 پژوهش یهاافتهی
 یفرد عوامل در نمونه گروه افراد معیار انحراف و میانگین

 (،99/999±99/01) یلیتحص یریدرگ (؛21/12±25/315)
 -یمدن یرفتارها (،13/929±15/99) یلیتحص اخالق
 ینید یباورها به عمل (،12/11±23/99) یلیتحص

 .ستا (19/91±39/99) یمذهب نگرش و (29/91±99/51)
 یبافت عوامل در نمونه گروه افراد معیار انحراف و میانگین

 یکالس تیفیک ادراکات (؛31/59±12/951)
 جو (،00/59±59/91) یآموزش عدالت (،11/99±31/922)

 خانواده یریپذانعطاف (،25/51±91/99) خانواده یعاطف
 .ستا (91/13±12/91) خانواده انسجام و (30/1±11/59)

 مقیاس کل در نمونه گروه افراد معیار انحراف و میانگین
 هایمؤلفهخرده و (92/93±23/9) یلیتحص یخودکارآمد

 بافت و (11/99±95/9) کوشش (،19/95±29/5) استعداد
 گروه افراد معیار انحراف و میانگین .است (29/3±55/91)

 و (19/91±20/92) یلیتحص تقلب مقیاس کل در نمونه
 در تقلب (،35/1±99/5) امتحانات در تقلب هایمؤلفهخرده
 گرانید یبرا تقلب لیتسه و (11/9±09/9) یدرس فیتکال

  .باشدیم (15/9±19/1)
 مدل از هاداده لیتحل یبرا حاضر پژوهش که آنجا از

 یبررس به ابتدا است، هستفاده کردا یساختار معادالت

 مفروضه .9 .میپردازمی زرلیل مدل یآمار یهامفروضه

 ینا در :یرهامتغ یریگاندازه سطح بودن یافاصله
 اند.شده یریگاندازه یافاصله سطح در یرهامتغ یهکل ،یقتحق

 نهفته یرمتغ هر :یریچندمتغ بودن نرمال مفروضه .0
 بلکه باشد، نرمال یعتوز یدارا خود یدبا تنها نه زادرون
 نهفته یرهایمتغ یگرد از یک هر یبرا ارزش هر به نسبت

 یبررس با مفروضه ینا باشد. نرمال یعتوز یادار یدبا یزن
 یهکل داد نشان یجنتا و یبررس یدگیکش و یکج یهاآماره
 و 15/9 تا -229/2 یانم یکج یهاآماره یدارا یرهامتغ
 و یکج مقدار و ندسته 11/9 تا -20/2 یانم یدگیکش
 (-0 ،0) بازه در یرهامتغ تمام یبرا شده مشاهده یدگیکش
 متقارن یرهامتغ یدگیکش و یکج لحاظ زا یعنی ؛دارد قرار

 یرمتغ هر :یرهامتغ بودن یخط مفروضه .9 .باشندیم
 یخط رابطه نهفته یرهایمتغ یگرد از یک هر با یدبا نهفته

 یونرگرس یهاماندهپس یبررس با مفروضه ینا باشد.داشته 
 یخط از انحراف رهایمتغ یانم که شد مشخص و یبررس
 چندگانه: بودن یخطهم وضهمفر .3 ندارد. وجود بودن

 متغیرهای درونی هایهمبستگی به چندگانه بودن خطیهم
 به 9/2 از باالتر هایهمبستگی و شودمی اطالق زابرون

 این در .شوندمی تلقی قوی چندگانه بودن خطیهم عنوان
 همبستگی دارای زابرون متغیرهای از یک هیچ پژوهش

 خطیهم وجود رسیبر برای آنکه ضمن نیست، 9/2 باالی
 تورم عامل و تحمل مشخصه شاخص دو باال، چندگانه بودن

 زابرون متغیرهای همپوشی میزان تعیین برای واریانس

 تحصیلی تقلب و خودکارآمدی با بافتی و فردی عوامل نیب یهمبستگ بیضر جینتا .۲ جدول
 93 99 90 99 92 1 9 1 1 5 3 9 0 9 متغیرها

              9 فردی عوامل.9
             9 99/2** تحصیلی درگیری.0
            9 99/2** 12/2** تحصیلی اخالق.9
           9 39/2** 55/2** 19/2** تحصیلی -مدنی رفتار.3
          9 33/2** 30/2** 32/2** 13/2** دینی باورهای به عمل.5
         9 92/2** 95/2* 91/2** 09/2** 53/2** مذهبی نگرش.1
        9 09/2** 50/2** 50/2** 35/2** 15/2** 19/2** بافتی عوامل.1
       9 11/2** 95/2* 32/2** 39/2** 92/2** 19/2** 19/2** کالسی ادراکات.9
      9 09/2** 10/2** 02/2** 95/2** 99/2** 35/2** 90/2** 31/2** آموزشی عدالت.1

     9 91/2** 01/2** 12/2** 99/2* 39/2** 09/2** 99/2** 91/2** 30/2** خانواده عاطفی جو.92
    9 59/2** 99/2* 01/2** 10/2** 00/2** 09/2** 05/2** 03/2** 91/2** 99/2** خانواده انسجام.99
   9 19/2** 12/2** 01/2** 01/2** 19/2** 01/2** 92/2** 95/2** 01/2** 91/2** 33/2**  پذیریانعطاف90
  9 09/2** 90/2** 39/2** 93/2* 01/2** 93/2** 09/2** 90/2** 93/2** 09/2** 35/2** 31/2**  خودکارآمدی.99
 9 -95/2** -01/2** -02/2** -93/2** -99/2** -03/2** -39/2** -91/2* -31/2** -95/2** -91/2** -91/2** -52/2** تحصیلی تقلب.93

29/2 ≥ p **  25/2 ≥ p * 
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ه ب ؛بودند قبولی قابل سطح در ضرایب این کلیه .شد محاسبه
 بینپیش متغیرهای تمام برای تحمل شاخص که طوری

 از رتکوچک واریانس تورم شاخص و ،01/2 از ترکوچک
 یک از ترکوچک تحمل شاخص اگر .آمد دست به 92/5

(collainearity< 1>2) ده از ترکوچک تورم شاخص و 
(92vif <) هایمفروضه از که گفت توانمی ،باشد 

 مفروضه .5 است. نگرفته صورت تخطی رگرسیون

 بودن معادل به مفروضه این :یپراکندگ یکسانی
 مختلف سطوح ایبر زادرون متغیرهای هایواریانس

 طریق از مفروضه این .شودمی اطالق زابرون متغیرهای
 و بررسی چندمتغیری رگرسیون تحلیل پراکنش نمودار

 .است برقرار مفروضه این که شد مشخص

 در یخودکارآمد یگریانجیم با یلیتحص تقلب بر یبافت و یفرد عوامل یرگذاریتأث: A یشنهادیاستاندارد مدل پ بیضرا .1 شکل
 متوسطه دوم دختر آموزاندانش

 یگریانجیم با یلیتحص تقلب بر یبافت و یفرد عوامل یرگذاریثتأ: B یشنهادیاستاندارد مدل اصالح شده پ بیضرا .۲ شکل
 متوسطه دوم دختر آموزاندانش در یخودکارآمد
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 قیتحق یشنهادیپ مدل شودیم مالحظه که طور همان
 که است نیا گرنشان و اردد تیواقع با یقبول قابل برازش
 بر ییهالیتعد اساس، نیا رب .دارد اصالح به ازین مدل،

 نیب کهیطوربه ؛گرفت صورت یتجرب و ینظر یمبان اساس

 یریدرگ ؛یآموزش عدالت و یلیتحص اخالق یهامؤلفهخرده
 شد برقرار طرفه دو روابط یکالس طیمح ادراکات و یلیتحص

 .دش دییتأ 0 شکل در مندرج یالگو تینها در تا
 یساختار مدل t یدارامعن ونآزم و استناندارد بیضرا 

 شده اصالح مدل و یشنهادیپ مدل برای برازش نیکویی هایشاخص .9 جدول
 شده اصالح مدل پیشنهادی مدل برازشهای شاخص

 تفسیر مالک میزان تفسیر مالک یزانم

 مطلق

 - - 21/325 - - 19/900 (χ2) اسکوئر یکا
 - - 19 - - 11 (df) یآزاد درجه

 21/325 (χ2،df) شده نهیبه اسکوئر یکا
 19 بر بخش

 مطلوب برازش 5 از کمتر
19/900 

 11 بر بخش
 مطلوب برازش 5 از کمتر

 مطلوب برازش 95/2 از بیشتر 91/2 برازش عدم 95/2 زا بیشتر 99/2 (GFI) برازش نیکویی شاخص

 شده اصالح برازش نیکویی شاخص
(AGFI) 

 مطلوب برازش 92/2 از بیشتر 99/2 برازش عدم 92/2 از بیشتر 11/2

 باقیمانده خطای مربعات میانگین دوم ریشه
(RMR) 

 مطلوب برازش 9/2 از کمتر 29/2 مطلوب برازش 9/2 از کمتر 21/2

 یتطبیق

 مطلوب برازش 12/2 از بیشتر 10/2 برازش عدم 12/2 از بیشتر 11/2 (RFI) نسبی برازش شاخص

 مطلوب برازش 12/2 از بیشتر 19/2 برازش عدم 12/2 از بیشتر 91/2 (IFI) افزایشی برازش شاخص

 مطلوب برازش 12/2 از بیشتر 19/2 برازش عدم 12/2 از بیشتر 91/2 (CFI) تطبیقی برازش شاخص

 مطلوب برازش 12/2 از بیشتر 19/2 برازش عدم 12/2 از بیشتر 99/2 (NFI) تصبیقی برازش شاخص

 مطلوب برازش 12/2 از بیشتر 10/2 برازش عدم 12/2 از بیشتر 99/2 (NNFI) نشده نرمال برازش شاخص

 مقتصد
 برآورد خطای مربعات میانگین ریشه

(RMSEA) 
 مطلوب برازش 9/2 از کمتر 211/2 برازش عدم 9/2 از کمتر 993/2

 مطلوب برازش 12/2 از بیشتر 12/2 مطلوب برازش 12/2 از بیشتر 19/2 (PNFI) شده هنجار مقتصد برازش شاخص

 یخودکارآمد یگریانجیم با یلیتحص تقلب بر یبافت و یفرد عوامل یرگذاریتأث: Bاصالح شده  مدل tستاندارد و ا بیضرا .9شکل 
 متوسطه دوم دختر آموزاندانش در
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 زابرون ریمتغ دو یدارا که حاضر پژوهش در شده اصالح
 ی)خودکارآمد گریانجیم ریمتغ (،یبافت و یفرد )عوامل

 در ستا (یلیتحص )تقلب زاندرو ریمتغ کی و (یلیتحص
  است. شده داده نشان 9 شکل قالب

 دهدمی نشان شده اصالح مدل برای باال جدول نتایج

 است 11 آزادی درجه با 19/900 با برابر X2 آماره مقدار که
 آزادی درجه بر تقسیم اسکوئر کای تقسیم حاصل که

 شاخص .شودمی تأیید مدل و ستا 5 از کمتر (91/9)
 قابل دهندهنشان که است 91/2 (GFI) برازش نیکویی

 .است مدل مطلوب برازش برای میزان این بودن قبول
 99/2 برابر (AGFI) شده اصالح برازش نیکویی شاخص

 برازش از مدل بنابرایناست و  92/2 از تربزرگ که ستا
 مربعات میانگین دوم ریشه همچنین .است برخوردار مطلوب
 29/2 از کمتر که ستا 29/2 (RMR) باقیمانده خطای
 میانگین ریشه مقدار .شودمی تأیید مدل بنابراین بوده،

 با که ستا 211/2 نیز (RMSEA) برآورد خطای مربعات
 و بوده قبول قابل است، 9/2 از کمتر اینکه به توجه
 ونتب -بنتلر شاخص .ستا پژوهش مدل تأیید دهندهنشان

(NFI) 19/2، نشده نرم شاخص یا لویز -تاکر شاخص 
 (CFI) تطبیقی برازش شاخص ،10/2 (NNFI) برازندگی

 همگی که است 19/2 (RFI) نسبی برازش شاخص و 19/2
 ست.ا پژوهش مدل تأیید و مطلوب برازش ۀدهندنشان

 و مستقیم غیر و مستقیم اثر ضرایب 5 و 3 جدول در

 .است شده آورده پژوهش تغیرهایم بین معناداری سطح
 و بارون روش از مسیرها غیرمستقیم روابط بررسی برای

 داریمعنا برای و (9912 مروتی، از نقل به ؛9191) 9کنی
 3گودمن و ؛9آرویان ،0سوبل آزمون از کنی و رونبا روش

 .است شده آورده 5 جدول قالب در آن نتایج که شد استفاده

 مشاهده Z که دهدیم نشان 5 جدول در مندرج جینتا
 Z یبحران ریمقاد از گودمن و انیآرو سوبل، هایآزمون شده

 رد صفر فرض ن،یبنابرا ؛است بزرگتر 25/2 سطح در (11/9)
 عوامل نیب ۀرابط رو نیا از ،شودیم دییتأ پژوهش ۀیفرض و

                                                 
1. Baron & Kenny 

2. Sobel 

3. Aroian  

4. Goodman  

 پژوهش متغیرهای ممستقی اثرات شده استناندارد ضرایب برآورد .4 جدول

 آزمون نتیجه یدارامعن سطح یونیرگرس ضریب رابطه فرضیه

 هیفرض دییتأ 2229/2 -99/2 یلیتقلب تحص ← یفرد عوامل 9

 فرضیه رد 291/2 05/2 یلیتقلب تحص ← یبافت عوامل 0
 فرضیه تأیید 2229/2 91/2 یلیتحص یخودکارآمد ← یفرد عوامل 9
 فرضیه رد 921/2 -02/2 یلیتحص یخودکارآمد ← یبافت عوامل 3
 فرضیه رد 911/2 20/2 یلیتقلب تحص ← یلیتحص خودکارآمدی 5

 یلیتحص یخودکارآمد یگریانجیم قیطر از تقلب به یبافت و یفرد عوامل ریمس یدارامعن آزمون .4 جدول

 ریغ برآورد ریمس
 استاندارد

 یخطا
  استاندارد

Z آزمون 
 سوبل

Z آزمون 
 انیآرو

Z آزمون نتیجه گودمن آزمون 

 تقلب به فردی عوامل
 طریق از تحصیلی

 گرینجیمیا
 تحصیلی خودکارآمدی

 با یفرد عوامل
 یلیتحص یخودکارآمد

210/2 229/2 
19/3- 

229/2 ≥ p 

19/3- 

229/2 ≥ p 

19/3- 

229/2 ≥ p 
 فرضیه تأیید

 به یلیتحص یخودکارآمد
 یلیتحص تقلب

335/2- 215/2 

 تقلب به بافتی عوامل
 طریق از تحصیلی

 گریمیانجی
 تحصیلی خودکارآمدی

 با یتباف عوامل
 یلیتحص یخودکارآمد

251/2 221/2 
91/3- 

229/2 ≥ p 

91/3- 

229/2 ≥ p 

30/3- 

229/2 ≥ p 
 فرضیه تأیید

 به یلیتحص یخودکارآمد
 یلیتحص تقلب

335/2- 215/2 
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 یگریانجیم قیطر از ،یلیتحص تقلب و یبافت و یفرد
 .دشویم دییتأ یلیتحص یخودکارآمد

 

 و بحث گیرینتیجه

 هایمحیط در انگیزچالش موضوعات از یکی تحصیلی تقلب
 از حاکی تقلب زمینۀ در شده انجام مطالعات .است آموزشی

 مرداک،) ستا آموزشی هایمؤسسه در امر این بودن رایج
 تقلب پدیدۀ شدن رایج به توجه با نابراینب ؛(0221 ،9آندرمن

 که ما کشور در شده انجام تحقیقات کمبود همچنین و
 تواندمی شده منتشر کتب و اطالعاتی هایپایگاه بر مروری
 هایپژوهش تا است الزم باشد، مدعا این بر شاهدی
 عوامل تا دنجام شوا ضدارزشی پدیده این درباره بیشتری

 آن، با مقابله منظور به الزم تمهیدات و شناخته آن بر مؤثر
 عوامل شناسایی که جاآنز ا .شود طراحی ،عملی شیوۀ به

 در شود، واقع مؤثر پدیده این کاهش در تواندمی تأثیرگذار
 تقلب مدل تدوین به تا است شده تالش پژوهش این

 از آبادخرم شهر دوم ۀمتوسط دختر آموزاندانش یلیتحص
 یخودکارآمد یاواسطه نقش با یبافت و یفرد عوامل یرو

  .شود پرداخته یلیتحص
 یفرد عوامل که دهدیم نشان ،9 شکل جینتا یبررس

 عوامل دارد. میمستق و یعلّ اثر ،یلیتحص تقلب بر
 اخالق ،یلیصتح یریدرگ شامل پژوهش نیا در یفرددرون
 یباورها به عمل ،یلیتحص -یمدن یرفتارها ،یلیتحص

 پژوهش جینتا با یافته این .ستا یمذهب نگرش و ینید
 تقلب با یلیتحص یریدرگ نیب معتقدند که (9991) یرمضان
 یهاپژوهش و دارد، وجود یمعنادار و یمنف رابطه یلیتحص
 و ممقد یخضر ،قراماخر یمهجوب (،0293) 0دسکایهوج
 و پرورگل (،9919) ییبفرو برزگر (،9913) پورلتیفض

 تقلب با یلیتحص اخالق نیب است معتقد که (9991) خاکسار
 جینتا با و دارد وجود یمعنادار و یمنف رابطه یلیتحص

 پرورگل (،9912) یمصاحب و انیجواد پرور،گل یهاپژوهش
 -یمدن یرفتارها نیب معتقدند که (9991) خاکسار و

 وجود یمعنادر و مثبت رابطه یلیتحص تقلب با یلیتحص
 (،0225) جوردن و نگریرت مطالعات جینتا با نیهمچن و دارد

 گاتمن و (9115) حبا و سوتون (،9111) هارت و براگمن
 یسوار (،9915) عرب و یشاه نجات، ،یثان زادهیعل (9193)

                                                 
1. Murdock & Andreman 

2. Chudzicka-Czupała 

 در که (9919) یبیغر دره یزند و اورک (،9913) برنا و
 کمتر یمذهب آموزاندانش دادند نشان یاداگانهج مطالعات

 نیا نییتب در .ستا همسو و هماهنگ شوند،یم تقلب گرفتار
 بعد سه یدارا یلیتحص یریدرگ که گفت توانمی افتهی
 نظرانصاحب از یاریبس .ستا (یرفتار و یشناخت ،یعاطف)

 در که است ییهاریمتغ جمله از یجانیه رشد دارند اعتقاد
 در لیتهس یبرا .است مؤثر یلیتحص عملکرد و شرفتیپ

 داشت توجه رندهیادگی یجانیه رشد به دیبا ،یریادگی نحوه
 نیگر) کرد درکبهتر  را یریادگی و عواطف انیم رابطه تا

 آن در که یرفتار یریدرگ نیهمچن (.0221 ،9هالک
 سکال در منظم حضور مثل یاعمال انجام به انیدانشجو
 سوال، طرح ها،تیفعال در مشارکت ،یبردارادداشتی درس،

 یموضوع به مربوط تیفعال مشکل، با مواجه هنگام یداریپا
 هاتیفعال با میمستق صورته ب و پردازندمی کالس از خارج

 آن در تیموفق یبرا الزم هایازین شیپ ای یپژوه فیتکال و
 تجارب که یشناخت یریدرگ و (9119 ،3نیف) شوندمی ریدرگ
 فرد تفکر مسئله حل هایتیموقع در و ردیگمی بر در را فرد

 دارد دنبال به را حافظه بهتر عملکرد و کندمی تیهدا را
 عملکرد از تا کنندمی کمک افرد به (0221 ،5نیالرک)

 تواندیم آن جهینت که باشند برخوردار یباالتر یلیتحص
  .باشد یکمتر یلیتحص تقلب

 اخالق گرفته، صورت یهاپژوهش و اتینظر اساس بر
 از یرویپ و یبندیپا ،یاختصاص کامالً یشکل به ،یلیتحص
 کوشش و تالش بر هیتک ،نکردن تقلب رینظ ییهاارزش
 صداقت، تیرعا ،یلیتحص یآوردهادست کسب در یشخص
 یبرا یاخالق و یانسان یهاآموزه از یرویپ و یکاردرست
 تبعات نیتریجد .شودیم شامل را علم و دانش کسب

 ادی یاخالق یهاارزش به یبندیپا ۀبالواسط ای باواسطه
 است یلیتحص و یعلم تقلب و یصداقتیب یبازدار شده،

 مرور اساس بر (.9991 پرور،گل ؛0299 پس،یلیف و نیآل)
 و یکاربیفر عرصه در یپردازهینظر و پژوهش دهه کی

 و نویترو ،یکاب مک توسط یدانشگاه یهاطیمح در تقلب
 یاخالق هایارزش به شیگرا ،(0229) لدیبوترف

 در تقلب از اجتناب مثبت یرفتارها کنندهینیبشیپ
 نیا زین دتریجد نسبت به شواهد .هستند یآموزش یهاطیمح

                                                 
3. Green halgh 

4. Finn 

5. Larkin 
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 در عادالنه و یاخالق اصول نکردن تیرعا کهرا  ادعا
 رانهکابیفر یرفتارها یسو به را افراد ،یآموزش هایطیمح

 همکاران، و سیوی)د اندردهک تیحما یخوب به ،دهدمی سوق
 توانمی نیبنابرا ؛(9119 ،9وگاسی و یبورکوسک ؛9110
 در نانیاطم قیطر از تواندمیمی یلیتحص اخالق گفت
 موجب تالش، و یستگیشا با متناسب جینتا به یابیدست
 .دشو کارانهبیفر یرفتارها به لیتما فیتضع

 یاله عذاب از ترس و نید به راسخ تقاداع نیهمچن
 به .کند اریی بد عملکرد از اجتناب در را افراد تواندیم

 و بد عملکرد به یمذهب هایانسان نگرش گرید عبارت
 بد اعمال ارتکاب از یریشگیپ یبرا و است یمنف ،تخلفات

 خالف یکارها دنبال به کمتر و شوندیم متوسل مذهب به
 .ندرومی

 بافتی عوامل که دهدیم نشان 9 شکل جینتا یبررس
 عاطفی جو آموزشی، عدالت کالسی، کیفیت ادراکات)

 تقلب بر (خانواده انسجام خانواده، در پذیریانطباق خانواده،
 نتایج با یافته این ندارد. میمستق و یعلّ اثر ،یلیتحص

 (،9919) ییبفرو برزگر (،0293) دسکایهوج هایپژوهش
 جم یدیسع و یمراد (،9912) یمصاحب و انیجواد پرور،گل

 ،(9113) 9آدو مک الستر، ،(0229) 0رانسدل (،9992)
 یاحمد ،(9112) 5سیهر و برد ،(9113) 3نیفا و کوردک

 بر یبافت عوامل ،انتظار خالف بر .ستا ناهمسو (9999)
 از یکی بتوان دیشا .اردند میمستق و یعل اثر یلیتحص تقلب

 آنجا از .دانست یلیتحص تقلب یریگاندازه وهیش را آن لیدال
 یهاپاسخ ،تقلب به اقدام یمبنا پژوهش نیا در که

 تیموقع نه و بوده تقلب اسیمق یهاهیگو به آموزاندانش
 یینما خوب یخطا که دارد وجود امکان نیا ،یعمل

 شودیم شنهادیپ نیبنابرا ؛باشد گذاشته اثر جینتا بر یاجتماع
 یدهسامان یاگونه به پژوهش طرح ،یآت یهاپژوهش در

 لیدل .دوش سنجش تقلب به یعمل اقدام آن در که شود
 ۀواسط به ریمتغ دو نیا نیب ۀرابط که است نیا گرید

 یهااسترس ،یتیشخص یهایژگیو مانند یگرید یرهایمتغ
 در که ردیگمیمی صورت رهیغ و یخودکارآمد و یلیتحص

 .دش یبررس یخودکارآمد ریمتغ فقط پژوهش نیا

                                                 
1. Borkowski & Urgas 

2. Ransdell 

3. Luster & McAdoo 

4. Kurdek & Fine 

5. Bird & Harris 

 یفرد عوامل که دهدیم نشان 9 شکل جینتا یبررس
 -یمدن یرفتارها ،یلیتحص اخالق ،یلیتحص یری)درگ
 بر (یمذهب نگرش ،ینید یباورها به عمل ،یلیتحص

 نشان جینتا دارد. میمستق و یعلّ اثر ،یلیتحص یخودکارآمد
 رابطه یلیتحص یخودکارآمد با یلیتحص یریدرگ نیب داد

 و 1وگونی یهاپژوهش جینتا با افتهی نیا .دارد وجود
 (،0299) همکاران و 1هولگادو -کاسوسو (،0299) همکاران

 (،9913) مقدم یخضر و ثمره (،9913) یخلخال و رازمند
 نیب معتقدند که (9991) یافشار و یااژه ،یلواسان یغالمعل

 دارد، وجود رابطه یلیتحص یخودکارآمد با یلیتحص یریدرگ
 مشکوه و یعربشاه یسلطان رخواه،یخ پژوهش جینتا با و
 یخودکارآمد و یلیتحص اخالق نیب معتقدند که (9915)

 جینتا با و دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه یلیتحص
 نیب معتقدند که (0221) همکاران و نگیهارد پژوهش
 رابطه یلیتحص یخودکارآمد با یلیتحص -یمدن یرفتارها

 پژوهش جینتا با نیهمچن و دارد وجود یمعنادار و ثبتم
 ،(0225) 92تیاسم ،(0221) 1استرلن ،(0221) 9آدگبوال

 (،9915) انیاکبر ،(9111) همکاران و بندورا ،(0220) 99ویبگ
 همکاران و یمهد یعل (،9913) نقش و یخادم ،یعباس

 اطهر زادهیلطف (،9919) یسنجر و نیگلچ (،9919)
 نگرش و ینید یباورها به عمل نیب معتقدند که (9991)

 یمعنادار و مثبت رابطه یلیتحص یخودکارآمد با یمذهب
 افتهی نیا نییتب در .ستا همسو و هماهنگ ،دارد وجود

 آموزاندانش یلیتحص یریدرگ در که آنجا از گفت توانمی
 درس، سکال در منظم حضور مثل یاعمال انجام به
 یداریپا سوال، طرح ها،تیفعال در مشارکت ،یبردارادداشتی

 از خارج یموضوع به مربوط تیفعال مشکل، با مواجه هنگام
 فیتکال و هاتیفعال با میمستق صورته ب و پردازندمی کالس

 ریدرگ آن در تیموفق یبرا الزم هایازین شیپ ای یپژوه
 هایگام و مراحل یافراد نیچن ،(9119 ن،یف) شوندمی

 ها،مهارت از رسانند،می انجام به یعمل صورت به را لیتحص
 در شتریب چه هر قیتوف یبرا الزم یابزارها و هاییتوانا

 قوت و ضعف نقاط به ند،شویم آگاه آموزش امر انجام

                                                 
6. Ugwu 

7. Casuso-Holgado 

8. Adegbola 

9. Strelan 

10. Smith 

11. Begue 



 9911(، زمستان 91پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال پنجم، شماره سوم )پیاپی  –فصلنامه علمی      44

 

 یبرا ییهامیتصم و ببرندمی یپ فیتکال انجام در شیخو
 و هایآگاه نیاطرق از  .رندیگمی شیخو ضعف طنقا میترم
 هاتیفعال و فیتکال در میمستق یریدرگ از که هاییتوانا

 ها،شرفتیپ ها،فرصت ها،چالش به توانیم ،شودمی حاصل
 تواندیم لیتحص و پژوهش که ییهاقیتشو و هاتیموفق

 یباورها و ریتفس به و برد یپ ،آورد ارمغان به افراد یبرا
 این دیگر تبیین .افتی دست لیتحص ۀنیزم در دخو از یمثبت

 شناختی و انگیزشی مباحث در ریشه خودکارآمدی که است
 سطح در را تأثیر بیشترین تحصیلی درگیری که آنجا از .دارد

 که نمایدمی طبیعی دارد، خودکارآمدی به مربوط شناختی
 آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی بر تحصیلی درگیری

 .باشد داشته داریمعنا و مثبت تأثیر
 ترینمهم از یکی منزله به یاخالق کردیرو ،امروزه

 و آمده شمار به یدرس یزیربرنامه قلمرو در کردهایرو
 و یاخالق لیفضا توسعه و رشد در مؤثر یابزار تواندیم

 ییارویرو یبرا را آنان و باشد رانیفراگ یاجتماع هایمهارت
 (.9995 )فراستخواه، ازدس آماده دیجد موضوعات و مسائل با

 از که است شده یعاد یرفتار و خو و خلق یمعنا به اخالق
 همان .کندیم بحث حرفه در رفتار یبد و یخوب قبح، حسن،

 ۀبالواسط ای باواسطه تبعات نیتریجد شد ذکر که طور
 تقلب و یصداقتیب یبازدار ،یاخالق یهاارزش به یبندیپا

 پرور، گل ؛0299 پس،یلیف و نیآل) است یلیتحص و یعلم
 در خود هایییتوانا به باور توانیم آن جهینت که (9991

 .باشد لیتحص نهیزم
 یلیتحص یخودکارآمد و یلیتحص - یمدن رفتار نیب
 و یاجتماع ۀمبادل کردیرو یۀپا بر .دارد وجود یمعنادار ۀرابط
 در و تعامل در مدرسه در معلمان یوقت مثل، به مقابله اصل

 قیطر از کنند،میمی تیرعا را عدالت انآموزدانش با ارتباط
 به انآموزدانش یرسانیاری ۀنیزم ،یخودارزشمند احساس

 باال هاآن در را قواعد به یبندیپا و مشارکت و گریکدی
 با تعامل در انآموزدانش که آنگاه مقابل، در و برندمی

 تجربه را یعدالتیب خود لیتحص و آموزش ندیفرا در معلمان
 شدن مالیپا به نسبت دیتهد احساس قیطر از کنند،می

 هاآن در قواعد به یبندیپا رینظ ییرفتارها خود، حقوق
 یلیتحص -یمدن یرفتارها گر،ید طرف از .شودمیمی کاسته

 ۀانداز تا آنها، در نهانپ ۀانیگراانسان تیاهم ۀواسط به
 .رندیگمی خود به زین یاخالق تیماه

 نیهمچن و باال شده افتیدر ییتوانا اب ناآموزدانش
 یلیتحص شرفتیپ و یخودکارآمد از ،باال یمذهب نگرش

 هایهدف سطح شیافزا رد نیا که برخوردارند یشتریب
 توانمیمی موضوع نیا نییتب در .گذاردیم اثر انآموزدانش

 یمذهب امور در شرکت و حضور که کرد اشاره مطلب نیا به
 بر خود نیا و کندمیمی جادیا یاجتماع تیحما افراد یبرا

 یلیتحص تیموفق و افراد یباال خلق و هیروح و یخوشحال
 ینید اعمال و یمذهب تجربه نکهیا ضمن .دارد اثر هاآن

 .شودمی خدا با فرد یاجتماع یارتباط احساس جادیا موجب
 یقو یمذهب نگرش که گفت توانیم افتهی نیا نییتب در

 نظر به که دهدیم فرد به خودباور و مئنمط دگاهید ینوع
 و فراهم را آن بخشیمنیا یگاهیپا ۀمنزل به خدا رسدمیمی
،  شده کسب آرامش و یمنیا نیا پرتو در و سازدیم ایمه

 ؛ابدییم اطراف یایدن تجربه و مداوم درک یبرا یفرصتفرد 
 مثبت یهایژگیو یریگ شکل به امر نیا بنابراین

 .دوشمی منجر افراد در یخودکارآمد رینظ یشناختروان
 بافتی عوامل که دهدیم نشان 9 شکل جینتا یبررس

 عاطفی جو آموزشی، عدالت کالسی، کیفیت ادراکات)
 بر (خانواده انسجام خانواده، در پذیریانطباق خانواده،

 با یافته این .ندارد میمستق و یعلّ اثر ،یلیتحص یخودکارآمد
 ییبفرو برزگر (،0293) کادسیهوج هایپژوهش نتایج

 و یمراد (،9912) یمصاحب و انیجواد پرور،گل (،9919)
 (،9913) دزادهیسع و یوسفی ،یمیسل (،9992) جم یدیسع

 ،(9113) آدو مک الستر، ،(0229) رانسدل (،9913) سازکار
 یاحمد ،(9112) سیهر و برد ،(9113) نیفا و کوردک

 تحقیقات شد مشاهده که طورهمان .ستا ناهمسو (9999)
 آن علت که ندسته پژوهش نیا جینتا با ناهمسو زیادی

 نهیزم در متفاوت یریگاندازه یابزارها از استفاده تواندیم
 توانیم افتهی نیا نییتب در .باشد یلیتحص یخودکارآمد

 وجود و یانسان علوم یرهایمتغ دهیچیپ تیماه گفت
 یبررس پژوهش نیا در که یگرید یانجیم یرهایمتغ

 یواقع رابطه مینتوان ما نکهیا بر باشد یلیدل تواندیم ،اندهشدن
 که گونه آن را یخودکارآمد و یبافت عوامل ریمتغ دو نیب

 رابطه شودیم هیتوص خاطر نابراینب ؛میکن ییشناسا هست
 تیماه تا دوش یبررس گرید یهاپژوهش در ریمتغ دو نیا

 .گردد آشکار شتریب ریمتغ دو نیا نیب طهراب
 یخودکارآمد که دهدیم نشان 9 شکل جینتا یبررس

 نیا ندارد. میمستق و یعلّ اثر ،یلیتحص تقلب بر یلیتحص
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 و نورا ،(0292) تکایا و تاس هایپژوهش جینتا با افتهی
 زهرا ،یرمضان (،9919) ییبفرو برزگر (،0292) 9زانگ

 ناهمسو و ناهماهنگ (9991) ارخاکس و پرور گل (،9991)
 انآموزدانش که دادند نشان (0292) زانگ و نورا .ستا

 یگرید انآموزدانش با سهیمقا در نییپا یخودکارآمد یدارا
 تقلب به دست یشتریب احتمال به دانندمی کارآمد را خود که
 هایپژوهش ۀلیوس به که است یموضوع نیا و زنندمی

 .است شده تکرار زین (0229 ران،همکا و )مرداک گرید
 چگونه افراد که کنندمی نییتع یخودکارامد یباورها

 کنند رفتار و زانندیبرانگ را خود کنند، فکر کنند، احساس
 احساس انیدانشجو که یهنگام نیبنابرا ؛(9113 )بندورا،

 فیتکال یبرا ییباال سطح تیموفق انتظار و یخودکارآمد
 و یضرور یراهبرد نه احتماال ب،تقل باشند، داشته یلیتحص

 یعبارت به (.0221 آندرمن، و )مرداک بود خواهد دیمف نه
 اندداده نشان زین یلیتحص تقلب یرو شده انجام قاتیتحق
 یکم تالش دارند، نییپا یخودکارآمد که یانآموزدانش که
 است ممکن جهینت در کرده، تیموفق آوردن دست به یبرا

 که خواهندمی هاآن رایز ؛کنند بتقل که شوند ختهیبرانگ
 که یافراد نیهمچن و ابدی شیافزا شانیهانمره

 است ممکن زین دارند یخوب عملکرد اما نییپا یخودکارآمد
 دارند قصدنیز  هاآن رایز کنند تقلب که شوند ختهیانگ بر که

 برزگر از نقل به ؛0229 ،0)فران کنند حفظ را نمراتشان
 (.9919 ،ییفروب

 عوامل که داد نشان (9191) یکن و بارون مونآز جینتا
 تقلب بر تحصیلی خودکارآمدی گریمیانجی با فردی

 آبادخرم شهر دوم ۀمتوسط دوره دختر آموزاندانش تحصیلی
 یبروندادها و ندهایفرآ مرور با دارد. میرمستقیغ و یعلّ اثر

 با فردی عوامل رابطه یبررس به که یامطالعه ،یپژوهش
 تحصیلی تقلب بر تحصیلی کارآمدیخود گریمیانجی

 پرداخته آبادخرم شهر دوم ۀمتوسط دوره دختر آموزاندانش
 عوامل گفت توانیم افتهی نیا نییتب در نشد. افتی ،باشد
 باعث ینید دیعقا داشتن و بودن یمذهب ه ویژهب و یفرد

 روابط باال، نفس عزت باال، یخودکارآمد باال، یسالمت
 هاده و کمتر یافسردگ و ضطرابا مؤثر، و دیمف یاجتماع

 نیچن داشتن و شودیم انسان در گرید مثبت امدیپ
 شودمی یبشر ۀجامع شرفتیپ باعث که است ییهایژگیو

                                                 
1. Nora & Zhang 

2 .Fran 

 دیعقا جمله از ،باال یفرد عوامل با افراد (.9999 ،ی)نجات
 با یانیدانشجو از ،یبهتر مراتب به یخودکارآمد ،یمذهب
 از یاریبس به ،یخودکارآمد نیا و دارند نییپا یمذهب دیعقا

 جهینت نیا .دشویم منجر شرفتیپ مانند گر،ید یرفتارها
 رایز کند؛می نیتأم را یخودکارآمد گریانجیم نقش قایدق
 و یمذهب نگرش ویژه هب و یفرد عوامل کندمی دییتأ

 یلیتحص تقلب بر یخودکارآمد ۀواسط به ینید یباورها
 فایا را خود ایهواسط نقش یدخودکارام یعنی است؛ اثرگذار

  است. کرده
 عوامل که نشان (9191) یکن و بارون آزمون جینتا
 تقلب بر تحصیلی خودکارآمدی گریمیانجی با بافتی

 آبادخرم شهر دوم ۀمتوسط دوره دختر آموزاندانش تحصیلی
 یبروندادها و ندهایفرآ مرور با دارد. میرمستقیغ و یعلّ اثر

 با بافتی عوامل رابطه یبررس به هک یامطالعه ،یپژوهش
 تحصیلی تقلب بر تحصیلی خودکارآمدی گریمیانجی

 پرداخته آبادخرم شهر دوم ۀمتوسط دوره دختر آموزاندانش
 نیا باورها نیا (یانجی)م یاواسطه نقش نشد. افتی باشد
 داشتن با افراد چرا که هستند آن کنندهنییتب آنان که است
 دارند یمتفاوت یعملکردها ابهمش هایمهارت و دانش

 نیا بر یمبتن یگریانجیم ریمتغ تیاهم (.9119 )بندورا،
 صورت به یانسان هاییژگیو مطالعه که است دگاهید

 هایتیقابل تیاهم و نقش بلکه ؛دشوینم نجاما یکیمکان
 به یانجیم ریمتغ و شودیم رتگپررن هاانسان در یارجاعخود

 ریتأث کاهش ای شیافزا جهت رد اهرم ای و واسط کی عنوان
 بندورا نظر طبق .کند عمل یلیتحص تقلب بر رهایمتغ گرید
 تنها عنوانه ب شناختیروان هایویژگی و حاالت (9111)

 و موقعیتی عوامل بلکه، کندنمی توجه رفتار نهایی عامل
 باال اظهارات .برخوردارند زیادی اهمیت از زین محیطی

ه ب .باشد راهگشا و یدیکل حاضر افتهی نیتبب در تواندیم
 نظر از آموزاندانش که اندازه هر گفت توانیم کهیطور

 تواندینم باشند، داشته قرار یمناسب تیوضع در یبافت عوامل
 نسبت دیبا بلکه شود، آنان در یلیتحص تقلب کاهش باعث

 داشته یخودکارآمد لیتحص نهیزم در خود یهاییتوانا به
 مشکالت دارند، ییباال یخودکارآمد که ینآموزادانش .باشند
 رندیگیم نظر در تیموفق یبرا یفرصت عنوان به را یلیتحص

 هر حل یبرا الزم یهامهارت آوردن دست به یبرا و
 رد،یگ قرار شانراه سر است ممکن که یلیتحص مشکل
 باور را مسئله نیا آموزاندانش اگر نیبنابرا هستند؛ مشتاق
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 شد، خواهند موفق یلیتحص نهیزم در که باشند داشته
 به و کرده تالش شیخو هدف به دنیرس یبرا همواره
 شد دنخواه مواجه یزیآمتیموفق جینتا با ندهیآ در احتمال

 یلیتحص تقلب کاهش باعث عوامل نیا مجموعه که
 از استفاده به توانمی مطالعه این هایمحدودیت از .دشویم

 روش از استفاده با یراز کرد؛ اشاره کمی پژوهش روش یک
 یافته،ساخت هایمصاحبه طریق از کیفی تحقیق

 عمیق هاییافته به توانمی یافتهناساخت و یافتهساختنیمه
 را امکان این پژوهش هایهدف در تغییر اگر یافت دست
 هایمصاحبه نظیر کیفی هایروش از که ساختیم فراهم
 به تریکامل ایجنت شود، استفاده یافتهساختنیمه و عمیق
 از نیز آماری ۀجامع بودن محدود این بر عالوه آمد؛می دست

 شنهادیپ جینتا به توجه با .بود پژوهش دیگر هایمحدودیت
 با تقلب، پدیده با یتخلف صرفا برخورد جای به شودمیمی

 نسبت انآموزدانش میان در مذهبی و معنوی مسائل آموزش
 هاآن آگاهی و معرفت بکس هایزمینه موضوع، این به

 فراهم را جامعه و فرد بر تقلب مخرب پیامدهای به نسبت
 عمل و شناخت بین فاصلۀ کاهش برای همچنین .آورند
 دینی هایدانسته به عمل برای افراد کردن متلزم و دینی
 برخورد از پرهیز (الف :دوش انجام مدارس در ذیل موارد

 و اسالمی شئون رعایت خصوص در آمیزتحکم و آمرانه
 آموزاندانش دادن مشارکت منظور به ویژه به شرعی تکالیف

 هایمناسبت و مراسم و هاسخنرانی جماعت، نمازهای در
 علوم ذوق خوش و جوان طالب از گیریبهره (ب .مذهبی

 ۀزمین آوردنفراهم (ج .دینی دروس تدریس جهت دینی
 فرآیند سازیینهبه بستر در مدارس در مربیان و اولیاء تعامل
 بین در اخالقی هایارزش توسعه و دینی تربیت
 و اسالم در زن حقیقی جایگاه تبیین و طرح (د .انآموزدانش
 (پ .درسی کتب در زنان علیه آمیزتبعیض مطالب حذف

 با (.جوارهم) مساجد و مدارس بین مناسب ارتباط رقراریب
 رگیرید بین رابطه بر مبنی حاضر پژوهش نتیجه به توجه

 کنار در شودمی پیشنهاد تحصیلی خودکارآمدی با تحصیلی
 در نیز تحصیلی درگیری آموزش برای درسی مواد آموزش
 به توجه با همچنین .دنجام شوا هاییریزیبرنامه مدارس

 شودمی پیشنهاد تحصیلی خودکارآمدی گریمیانجی نقش
 هآگا تحصیلی تقلب بر شانباورهای اهمیت از آموزاندانش
 اجرای و ریزیبرنامه آگاهی این ارتقای برای لذا باشند

 عالوه .است ضروری خودکارآمدی افزایش هدف با آموزش،
 تبطمر موردی مطالعات و هاپژوهی اقدام اجرای آموزش، بر
  .است مفید نظر مورد اهداف به بهتر یابیدست در

 
 منابع

 و شادکامی با مذهبی نگرش بین رابطه (.9915) فرامرز اکبریان،

 فصلنامه .متوسطه دوم ۀدور آموزاندانش خودکارآمدی
 .1 -91 ،(0) 5 ،مدرسه شناسیروان

 پژوهشی (.9919) محمد تاج غریبی، دره زندی جهانبخش؛ اورک،

 تقلب پیشایندهای بین چندگانه و ساده رابطه هدف، با

 -اقتصادی -اجتماعی وضعیت هوش، مذهبی، نگرش»

 در تقلب به نسی نگرش با «نفس عزت و پذیریجامعه

 استان متوسط ۀدور دختر و پسر انآموزدانش امتحان

 و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش اولین .خوزستان

 تهران، ایران، فرهنگی و اجتماعی هایآسیب شناسیروان

 مرتضوی حکمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز

 01 بنیادین، نونف و علوم ترویج و توسعه علمی انجمن -

 .اسفند

 با موقعیتی و فردی عوامل ارتباط (.9919) کاظم برزگربفرویی،

 شناسیروان فصلنامه .ابتدایی پنجم ۀپای انآموزدانش تقلب
 .1-02 ،(9) 9 ،مدرسه

 اهداف بین رابطه (.9913) نوشیروان مقدم خضری سولماز، ثمره

 درگیری میانجی نقش تحصیلی؛ خودکارآمدی و پیشرفت

 در آموزش راهبردهای پژوهشی -علمی دوماهنامه .تحصیلی
 .99 -02 (1) 9 ،پزشکی علوم

 عمل رابطه (.9919) علی محمدزاده، نادر؛ حاجلو، عیسی؛ جعفری،

 و عمومی سالمت با معنوی بهزیستی و دینی باورهای به

 91 ،نظامی طب مجله .وظیفه سربازان در مقابله هایشیوه

(3)، 911-919. 

 جویباری، سهیال؛ کالنتری، اکرم؛ ثناگو، سیدمحسن؛ نژاد،حسینی

 محیط در تحصیلی اخالق (.9913) سمیرا سعیدی، لیال؛

 توسعهۀ مجل .پزشکی دانشجویان تجربیات و دیدگاه :آموزشی
 .93 -39 ،(00) 1 ،پزشکی علوم در آموزش

 تحصیلی تقلب بررسی (.9912) محمدرضا امیری، احمد؛ خامسان،

 ،فناوری و علوم در اخالق .پسر و دختر نشجویاندا میان در

1 (9)، 19- 59.  
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 مقیاس هنجاریابی و سازیآماده (.9995) محمد فرد، خدایار

 کارشناسی نامهپایان .دانشجویان جامعه در دینداری سنجش

 .تهران دانشگاه .ارشد

 مقاله ....اما برمیان راه :زندگی مدرسه (.9912) معصومه خیرآبادی،

 .91-91 (:9) 91 .تحصیلی راهنمایی آموزش رشد،

 درگیری بین ارتباط بررسی (.9913) ولی خلخالی، نسیم؛ رازمند،

 .دبیرستانی دختر انآموزدانش خودکارآمدی با تحصیلی

 و تربیتی علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس دومین

 مرکز تهران، فرهنگی، و اجتماعی مطالعات شناسی،روان

 مرتضوی، حکمت سروش اسالمی قیقاتتح و مطالعات

 یابیدست راهکارهای مرکز اروند، مهر عالی آموزش موسسه

 .خرداد 95 پایدار، توسعه به

 نقش :تحصیلی تقلب بینیپیش الگوی (.9991) زهرا رمضانی،

 در تحصیلی درگیری ابعاد و خودکارآمدی پیشرفت، اهداف

 نامهپایان .اسفراین شهرستان نور پیام دانشگاه دانشجویان

 .بیرجند دانشگاه .ارشد کارشناسی

 درگیری و یادگیری هایسبک رابطه (.9919) رمضانعلی زرنگ،

 فردوسی دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد با تحصیلی

 .مشهد فردوسی دانشگاه .ارشد کارشناسی نامهپایان .مشهد

 یزهانگ با خانواده عاطفی جو رابطه بررسی (.9913) سپیده سازکار،

 همایش .تبریز دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 موسسه استانبول، زندگی، فرهنگ و شناسیروان المللیبین

 .شهریور 5 مبین، فرهنگی سفیران

 -خانوادگی همبستگی برای علی مدل (.9999) سیامک سامانی،

 شناسیروان دکترای رساله .سازگاری و عاطفی استقالل

 .شیراز دانشگاه .تربیتی

 و فرایندها مقایسه (.9991) زهرا بهمنش، سیامک؛ سامانی،

 فصلنامه .بزهکار و عادی نوجوانان در خانواده هایکنش
  .35-11 ،(3) 9 ،اجتماعی امنیت مطالعات

 بین رابطه (.9913) حمزه سعیدزاده، ناصر؛ یوسفی، جمال؛ سلیمی،

 نقش :انآموزدانش گراییحرفه عالیق و خانواده عاطفی جو

 ،(9) 3 ،مدرسه شناسیروان مجله .خودکارآمدی ایاسطهو

11-31.  

 علّی رابطه بررسی (.9913) محمدرضا برنا، کریم؛ سواری،

 با عملکردی اهداف تبحری، اهداف و مذهبی هاینگرش

 عملکرد گریمیانجی طریق از امتحان در تقلب به گرایش

 شناسیروان در کاربردی هایپژوهش فصلنامه .تحصیلی
  .01-99 ،(0) 0 ،ربیتیت

 خانواده پذیریانعطاف میزان تأثیر بررسی (.9990) شراره شاکری،

 .شیراز متوسطه مقطع انآموزدانش روانی بهداشت بر

 .شیراز دانشگاه .ارشد کارشناسی نامهپایان

 محمدرضا شناس، حق رحیم؛ لداری، باقرزاده محمدرضا؛ صادقی،

 در روان تسالم و مذهبی نگرش وضعیت (.9991)

 دانشگاه مجله .مازندران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
  .19 -15 ،(15) 02 مازندران، پزشکی علوم

 بررسی (.9913) زهرا نقش، ملوک؛ خادمی، معصومه؛ عباسی،

 تحصیلی پیشرفت انگیزش و مذهبی نگرش رابطۀ

 در فرهنگ .خودکارآمدی نقش واسطۀ به دانشجویان
 .551 -519 ،(3) 5 ،اسالمی دانشگاه

 با معنوی هوش رابطه بررسی (.9919) منصور مهدی، علی

 ملی همایش قم، .آموزاندانش در عمومی خودکارآمدی

 .آذر 01 دین، و مشاوره شناسیروان

 عرب، محبوبه؛ شاهی، نجات؛ سهیل، محسن؛ ثانی، علیزاده

 نقش :تقلب کاهش بر معنوی هوش تأثیر (.9915) محبوبه

 ،(91) 1 اسالمی، دانشگاه در فرهنگ .تقلب توجیه گرتعدیل

019- 929.  

 (.9991) مهدری ورمزیار، محمود؛ پور،شارع اکبر؛ نیا،علیوردی

 1 ،زنان پژوهش مجله .بزهکاری و خانواده اجتماعی سرمایه

(0)، 990- 921.  

 سجاد دهکهان، عمرانی حیدر؛ جانعلیزاده، اکبر؛ نیا؛علیوردی

 .دانشگاهی تقلب در اجتماعی دگیرییا نقش بررسی (.9913)

  .19 -929 ،(0) 1 ،ایران اجتماعی مسائل

 (.9991) محسن افشاری، جواد؛ ای،اژه مسعود؛ لواسانی، غالمعلی

 با تحصیلی درگیری و تحصیلی خودکارآمدی رابطه بررسی

 -925 ،(9) 99 ،شناسیروان فصلنامه .تحصیلی پیشرفت

091.  

 .تحصیلی نتایح و خانوادگی زندگی (.0221) پاسالیک آدیال کرسو،

 آموزش گزیده ماهنامه (.9991) صادق صالحی، ترجمه
 .9 شماره .چهارم سال .بزرگساالن

 رابطه بررسی (.9995) نیکچهره محسنی، منصوره؛ زاده،کریم

 آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت با تحصیلی خودکارآمدی

 علوم ایهگرایش) تهران شهر دبیرستان دوم سال دختر

 .01 -35 (0) 3 ،زنان مطالعات مجله (.انسانی علوم و ریاضی

 و عدالت تحصیلی، اخالق نقش بررسی (.9991) محسن پرور،گل

 .دانشجویان تحصیلی -مدنی رفتارهای در آموزشی عدالتیبی

 .05 -30 ،(3) 5 ،تربیتی علوم در تازه هایاندیشه فصلنامه
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 پرهیز با آموزشی عدالت و قاخال رابطه (.9991) محسن پرور،گل

 9) 5 ،فناوری و علوم در اخالق فصلنامه .علمی فریبکاری از

 .51 -11 ،(0 و

 (.9912) محمدرضا مصاحبی، زهرا؛ جوادیان، محسن؛ پرور،گل

 از رضایت با آموزشی عدالت رابطه ساختاری الگوهای

 کاریفریب و تحصیلی -مدنی رفتارهای نتایج، تحصیل،

 ،(9) 1 ،تربیتی علوم در تازه هایاندیشه نامهفصل .تحصیلی

11- 95.  

 و اخالقی عوامل (.9991) خاکسار سروره، محسن؛ پرور، گل

 پژوهشنامه .دانشجویان تحصیلی عملکرد با مرتبط ارزشی
  .10 -12 ،(9) 5 ،تربیتی شناسیروان مطالعات

 سازمانی وفاداری (.9912) محمدعلی نادی محسن؛ پرور،گل

 در انحرافی رفتارهای با اسالمی کاری اخالق رابطه میانجی

  .39 -50 ،(9) 1 فناوری، و علوم در اخالق نشریه .کار محیط

 بین رابطۀ بررسی (.9919) سنجری احمدرضا، مجتبی؛ گلچین،

 رفتار مطالعات .کارکنان خودکارآمدی و معنوی هوش
  .9 -02 ،(9) 9 ،سازمانی

 افراد هایویژگی سنجش اسمقی ساخت (.9911) محمد گلزاری،

 رساله .آنها روانی بهداشت با خصوصیات این رابطه و دینی

 (.ره) طباطبایی عالمه دانشگاه .دکتری

 (.معبد) دینی باورهای به عمل مقیاس (.9992) محمود گلزاری،

 تهران، .روان بهداشت در دین نقش المللیبین همایش اولین

 01 ایران، درمانی یبهداشت خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 .آذر

 و عمومی سالمت مقایسۀ (.9991) میثم اطهرف زاده،لطفی

 با باال مذهبی عقاید دارای دانشجویان خودکارآمدی

 کارشناسی نامهپایان .پایین مذهبی عقاید دارای دانشجویان

 .تبریز دانشگاه .ارشد

 گرایش علل بررسی (.9992) مسعود جم، سعیدی اله؛ولی مرادی،

 پزشکی علوم دانشجویان امتحانات در تقلب به نشجویاندا

 .91-91 ،(3) 9 ،تزکیه و طب .همدان

 حسین شکرکن، جمال؛ حقیقی، مژگان؛ شوشتری، موسوی

 سازگاری با خانواده عاطفی جو رابطه بررسی (.9999)

 فصلنامه .اهواز راهنمایی مدارس سوم پایه دختر آموزاندانش
 .929-11 ،(1) 9 .شناسیروان و تربیتی علوم

 پور،فضیلت نوشیروان؛ مقدم، خضری محمود؛ قراماخر، مهجوبی

 صداقت عدم با فردی اخالقی هویت رابطه (.9913) مسعود

 و توسعه سراسری پژوهشی علمی کنگره اولین .تحصیلی

 علوم و شناسیجامعه شناسی،روان و تربیتی علوم ترویج

 و توسعه لمیع انجمن تهران، ایران، اجتماعی فرهنگی

 .شهریور 99 بنیادین، فنون و علوم ترویج

 با خانواده عاطفی جو رابطۀ بررسی (.9912) مریم ناهیدی،

 و روییسخت شخصیتی هایویژگی گیریشکل

 دانشگاه .ارشد کارشناسی نامهپایان .نوجوانان خودشکوفایی

 .تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد

 عباس ترجمه .شناسیروان و قران (.9999) محمدعثمان نجاتی،

 هایپژوهش بنیاد رضوی، قدس آستان :مشهد .عرب

 .اسالمی

 آخر سال دانشجویان نگرش تعیین (.9990) هادی پور،نیک

 و نامهپایان تدوین مراحل در تقلب انواع به نسبت پزشکی

 دکتری رسال .مستقیم غیر روش به آن فراوانی سنجش

 .اهواز رانچم شهید دانشگاه .پزشکی

 هاسختی از گذر) خانواده آوریتاب تقویت (.9919) فروما والش،

 رسولی، خواجه محبوبه دهقانی، محسن ترجمۀ (.زندگی

 .دانژه :تهران اول، چاپ عباسی، مریم و محمد سمیه
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