مجلهي روانشناسي مدرسه ،زمستان 8931

Journal of school psychology, winter 2020

دورهي  ،1شمارهي 898-811/4

Vol.8, No.4/131-155

ارائه مدل علّي درگیري تحصیلي و اخالق تحصیلي با تقلب تحصیلي :نقش
میانجيگري خودکارآمدي تحصیلي
سعیده سبزیان ،1عزت اله قدم پور 2و فضل اهلل میردریکوند
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّي درگیري تحصیلي و اخالق تحصیلي با تقلب تحصیلي از طریق
نقش میانجيگري خودکارآمدي تحصیلي در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرمآباد بود.
روش پژوهش ،توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري شامل کلیه دانشآموزان دختر متوسطه
دوم شهر خرمآباد به تعداد  3318نفر بود که  042نفر به روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي نسبي
انتخاب شدند .براي جمعآوري دادههاي مورد نیاز از پرسشنامههاي درگیري تحصیلي زرنگ؛ اخالق
تحصیلي حسینينژاد و همکاران ؛ خودکارآمدي تحصیلي مورگان و جینکز و تقلب تحصیلي علیوردي
نیا ،جانعلي زاده و عمراني استفاده شد .ماتریس همبستگي ،مدل معادالت ساختاري و شاخصهاي
نکویي برازش با نرم افزار  Lisrel 8.5جهت تحلیل دادهها استفاده شد .نتایج حاصل از مدل معادالت
ساختاري نشان داد که اخالق تحصیلي بر تقلب تحصیلي اثر مستقیم و با میانجيگري خودکارآمدي
اثر غیرمستقیم بر تقلب دارد ،اما درگیري تحصیلي بر تقلب تحصیلي اثر مستقیم ندارد ،ولي با
میانجيگري خودکارآمدي اثر غیرمستقیم بر تقلب تحصیلي دارد .همچنین خودکارآمدي تحصیلي
اثر مستقیم بر تقلب تحصیلي دارد .نتایج پژوهش از اثر مستقیم اخالق تحصیلي بر تقلب تحصیلي و نقش
میانجيگري خودکارآمدي در رابطه ساختاري بین درگیري تحصیلي و اخالق تحصیلي با تقلب
تحصیلي دانشآموزان حمایت ميکند.
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مقدمه
تقلب تحصیلي یک مشکل شایع و هشدار دهنده در محیطهاي آموزشي است.
توجه بسیاري از پژوهشهاي تجربي و نظري به منظور بررسي عوامل ،پیامدها و
راهکارهاي جلوگیري از تقلب ،ميتواند گواهي بر اهمیت و گستردگي این مسأله
باشد (خامسان8932 ،؛ دي آندریا ،کارپنتر ،شولمن و لوین .)0223 ،8در واقع با
توجه به کارکرد ،اهداف و ضرورت وجود مدارس ،یکي از مسائلي که ميتواند در
کارکرد این نهادهاي آموزشي اختالل ایجاد کند و مانع رسیدن آنها به
اهدافشان باشد تقلب تحصیلي 0و یا عدم صداقت علمي است .تقلب تحصیلي به
لحاظ ماهیت ،مجموعه رفتارهاي مبتني بر نیرنگ و فریب براي دستیابي به پیامدها
و نتایجي است که فرد شایستگي آن را ندارد (چوجیدسکا ،لوپینا ،بورتر ،هاپون،9
 .)0289بخش وسیعي از پژوهشگران بر این باورند که تقلب در آموزش و پروش و
آموزش عالي مسألهاي جدي و پراهمیت است (میلر ،شوپتاوق و ولدریدج،4
 .)0288مطالعات نشان داده است 02 ،درصد نوجوانان حداقل یک بار در آزمونها
تقلب کرده و  91درصد آنها بیش از دو بار به این امر مبادرت ورزیدهاند؛
تحقیقات دیگري که در این زمینه انجام شده ،حاکي از آن است که آمار تقلب
دانشآموزان ،از  12سال گذشته تا به امروز سیر صعودي داشته است (خیرآبادي،
 .)8932خدایي ( )0288با توجه به نتایج تحقیق خود بیان ميکند که  31درصد از
دانش آموزان به تقلب در طول سال تحصیلي اعتراف کردهاند و موفقیت 51
درصد آنان در تقلب گزارش شده است .تقلب تحصیلي انواع گوناگوني داشته و
تقسیم بنديهاي متعددي براي آن پیشنهاد شده است .رتینگر و کرامر 1ضمن
1. DeAndrea, Carpenter, Shulman & Levin
2 .cheating
3. Chudzicka, Lupina, Borter & Hapon
4. Miller, Shoptaugh & Wooldridge
5. Rettinger, Kramer
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انواع تقلب تحصیلي ،به تقلب در آزمونها و تقلب در تکالیف درسي (دزدي
ادبي) اشاره نمودند (رتینگر و کرامر .)0223 ،عالوه بر این ،دستهبنديهایي بر پایه
تعریف عملي نیز ارائه شده است .این نوعشناسي رایج را ميتوان در مطالعات
کلزبلیکر ،)0225( 8سادل مایر ،)0221( 0وایتلي و اسپیگل ،)0220( 9آکبولوت،
سنداج ،برینسي ،کلیسر و ساهین )0221( 4و الث راپ و فاس )0221( 1یافت که
همگي زیر مجموعه تقلب یا عدم صداقت علمياند و شامل تقلب و تسهیل تقلب
براي دیگران بودهاند .تقلب ،سنجش دقیق توانایيهاي افراد را مشکل ميسازد و
حتي ميتواند به شکل یک عادت در بیاید .مطالعات نشان ميدهد افرادي که
مرتکب تقلب تحصیلي مي شوند احتمال بیشتري دارد که در مقاطع تحصیلي باالتر
و یا دوره هاي شغلي نیز تقلب نمایند (بالدوین ،دوفرتي ،روولي و شوارتز8330 ،0؛
هاردینگ ،مایهو ،فینلي و کارپنتر .)0225 ،5از این رو شناسایي متغیرهاي مرتبط با
تقلب تحصیلي ضروري به نظر ميرسد.
بر اساس مرور یک دهه پژوهش و نظریهپردازي در عرصه فریبکاري و تقلب در
محیطهاي دانشگاهي توسط مک کابي ،تروینو و بوترفیلد ( ،)0228گرایش به
ارزشهاي اخالقي ماهیتأ از پیشبینيکننده اجتناب از تقلب در محیطهاي
آموزشي و رفتارهاي مثبت هستند.
یکي از عرصههاي خاصي که در آن اخالق و ارزشهاي اخالقي از اهمیت
ویژه و به سزایي برخوردار است ،عرصه تحصیل علم و دانش است .بر اساس
نظریات و پژوهش هاي صورت گرفته ،اخالق تحصیلي ،به شکلي کامالً اختصاصي،
Clos-bleeker
Saddlemire, Marie
WhitIey
Akbulut, Şendağ, Birinci, Kılıçer, Şahin
Lathrop & Foss
Baldwin, Daugherty, Rowley & Schwartz
Harding, Mayhew, Finelli & Carpenter
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پايبندي و پیروي از ارزشهایي نظیر عدم تقلب ،تکیه بر تالش و کوشش شخصي
در کسب دست آوردهاي تحصیلي ،رعایت صداقت ،درستکاري و پیروي از
آموزه هاي انساني و اخالقي براي کسب دانش و علم را شامل ميشود (اسمیت،
کودالک و فرا0289 ،8؛ بالدگود ،ترنلي و مودراک ،0282 ،0لوثي ،پاکت و تونر،9
 .)0223جديترین تبعات باواسطه یا بيواسطه ،پايبندي به ارزشهاي اخالقي
برشمرده شده ،بازداري بيصداقتي و تقلب علمي و تحصیلي است (آلین و
فیلیپس0288 ،؛ گل پرور .)8913 ،بر اساس مرور یک دهه پژوهش و نظریهپردازي
در عرصه فریبکاري و تقلب در محیط هاي دانشگاهي توسط مک کابي ،تروینو و
بوترفیلد ،)0228( 4گرایش به ارزشهاي اخالقي ماهیتاً از پیشبیني کننده اجتناب
از تقلب در محیطهاي آموزشي و رفتارهاي مثبت است.
از سوي دیگر پژوهشها نشان دادهاند که فراگیراني که درگیري تحصیلي
خوبي دارند ،خودمختارند ،بهطور منظم در کالس درس حضور ميیابند ،روي
یادگیري مطالب متمرکز ميشوند ،به مقررات مؤسسه آموزشي متعهد هستند،
نمرات باالتري کسب ميکنند و در آزمونهاي استاندارد عملکرد بهتري از خود
بروز ميدهند (مارتین و دوسون .)0223 ،1با توجه به اظهارات مارتین و دوسون
( )0223مي توان چنین فرض کرد که از جمله عوامل مؤثر بر تقلب ،درگیري
تحصیلي است  ،درگیري تحصیلي بیانگر ورود فعال فرد در یک تکلیف یا فعالیت
است (ریو؛ جانه؛ کارل؛ جیان و بارچ .)0224 ،0نیومن ( ،8330به نقل از اپلتون،
چستنسون ،کیم و اسچلي )0220 ،5،و مارکس )0222( 1در پژوهشهاي خود
1. Smith, Kudlac & Fera
2. Bloodgood, Turnley & Mudrack
3. Luthy, Padgett & Toner
4. McCabe, Trevino & Butterfield
5. Martin & Dowson
6. Reeve, Jane, Carrell, Jean, & Barch
7.Appelton, Chestenson, Kim & eschly
8. Marks
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معتقدند که درگیري از سه جزء تشکیل ميشود .جزء رفتاري که شامل متغیرهایي
مانند رفتار مثبت ،تالش و مشارکت است .جزء شناختي که شامل متغیرهایي مانند
راهبردهاي شناختي و فراشناختي ،اهداف یادگیري ،سرمایهگذاري در یادگیري
است .در نهایت جزء عاطفي که شامل متغیرهایي مانند عالقه ،تعلق و نگرش مثبت
درباره یادگیري است (فردریکس ،بلومینلید و پاریس0224 ،8؛ جیمرسون ،کمپوس
و گریف.)0229 ،0
مبناي نظري پژوهش حاضر نظریه شناختي-اجتماعي بندورا است .بر اساس
نظریه یادگیري اجتماعي بندورا ،رفتار تقلب نه تنها از همکالسيها آموخته
ميشود ،بلکه رفتار آنان نوعي حمایت از رفتار تقلب سایرین است؛ بنابراین ،تقلب
ممکن است به عنوان شیوهاي براي پیشرفت در نظر گرفته شود (رون اکسیان و
اکسیاو پین .)0225 ،بندورا در نظریه خود بر میانجيگرهاي مختلف از جمله
خودکارآمدي به شدت تأکید دارد (داوید و همکاران .)0229 ،باورهاي
خودکارآمدي ،احساس ،فکر ،رفتار و انگیزه فراگیران را تحت تأثیر قرار ميدهند
(نریماني و وحیدي .)8930 ،خودکارآمدي جنبههاي مختلف دارد که در اینجا
خودکارآمدي تحصیلي مد نظر است ،خودکارآمدي تحصیلي مبتني بر نظریه
خودکارآمدي بندورا است که به عنوان قابلیت درک فرد در انجام وظایف الزم
براي رسیدن به اهداف تحصیلي تعریف شده است (اصغري و همکاران8939 ،؛
نریماني ،خشنودنیاي چماچائي ،زاهد و ابوالقاسمي .)8930،در چندین مطالعه
(بونگ0221 ،؛ مارسدن و همکاران )0221 ،مشخص شده است که خودکارآمدي
تحصیلي با رفتارهاي تقلب رابطه منفي دارد .با مطالعه پیشینه تجربي و نظریه
بندورا ،خودکارآمدي تحصیلي در اکثر پژوهشهاي صورت گرفته به صورت
متغیر میانجي در نظر گرفته شده است ،ولي پژوهشي که مستقیماً به نقش
1. Feredricks, Blumenfeld & Paris
2. Jimerson, Campos & Greif
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میانجيگري خودکارآمدي تحصیلي در رابطه با درگیري تحصیلي و خالق
تحصیلي با تقلب تحصیلي دانشآموزان پرداخته باشد ،یافت نشد ،اما پژوهشهایي
در ارتباط با متغیرهاي مذکور صورت پذیرفته است؛ هوجیدسکا ( )0284در
پژوهشي نشان داد که منبع کنترل ،حساسیت به عدالت و فلسفه اخالقي فرد با
پذیرش و انجام رفتارهاي فریبکارانه تحصیلي داراي رابطه معنادار است .یوگون و
همکاران ( )0289همبستگي مثبت و معناداري را بین خودکارآمدي با درگیري
تحصیلي پیدا کردند .کاسوسو -هولگادو و همکاران ( )0289به این نتیجه رسیدند
که میزان درگیري تحصیلي دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است و
دانشجویاني که درگیري تحصیلي آنان باالتر است ،به دستاوردهاي آکادمیک
مطلوبتري نایل ميشوند .برزگربفرویي ( )8939در پژوهشي به این نتایج دست
یافت که نمره متغیرهاي جهت گیري تسلط مدار ،ساختار کالسي تسلط مدار،
خودکارآمدي تحصیلي و فشار تحصیلي با نمره تقلب رابطه معکوس و معنادار و
نیز ،بین نمره جهت گیري عملکرد گرا ،ساختار کالسي عملکرد گرا ،ساختار کالسي
عملکرد گریز و راهبردهاي خودناتوان سازي تحصیلي با نمره تقلب رابطه مستقیم
و معنادار وجود دارد.
مسألهاي که موجب انجام پژوهش حاضر شد ،این بود که پژوهشهاي علمي
اندکي پیرامون تقلب تحصیلي در جامعه دانشآموزان صورت گرفته است و
همچنین هنوز پژوهشي در جامعه دانشآموزي که انواع مختلف تقلب (تقلب در
امتحانات ،تقلب در تکالیف درسي ،تسهیل تقلب براي دیگران) را به صورت یکجا
بررسي کند یافت نشد .عالوه براین آنچه که در تحقیقات صورت گرفته ،مورد
غفلت واقع شده ،اهمیت متغیر میانجي است که در این پژوهش ،به نقش متغیر
میانجي ،به عنوان یک تنظیمکننده که اثرات دیگر متغیرها را بر متغیر وابسته تحت
تأثیر خود قرار ميدهد ،نیز توجه شده است .از این رو ،پژوهشگر به دنبال پاسخ به
این سؤاالت است که آیا مدل ساختاري فرض شده در مورد تقلب تحصیلي ،با
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توجه به ویژگيهاي دانشآموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم آباد با دادهها
برازش دارد یا خیر؟

روش
روش پژوهش ،همبستگي از نوع مدلسازي معادالت ساختاري است.
جامعهآماري ،نمونه و روش نمونهگیري :جامعه آماري در این تحقیق شامل تمام
دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر خرمآباد در سال تحصیلي 8930-31
بودند که تعداد آنها مطابق با آمار اخذ شده از دفتر برنامه و بودجه آموزش و
پرورش برابر با  3318نفر بود .تعیین حداقل حجم نمونه الزم براي گردآوري
دادههاي مربوط به مدلیابي معادالت ساختاري بسیار با اهمیت است .بر اساس
قاعده سر انگشتي کالین حجم نمونه برابر با  042نفر تعیین گردید (براي جلوگیري
از ریزش حجم نمونه تعداد  002پرسشنامه توزیع گردید) که این نمونه به شیوه
نمونهگیري تصادفي طبقه اي نسبي بر حسب ناحیه و پایه تحصیلي محاسبه و انتخاب
گردید .جهت جمعآوري دادهها از ابزارهاي ذیل استفاده شد:
پرسشنامه درگیري تحصیلي زرنگ ( :)8938این پرسشنامه داراي  91گویه و سه مؤلفه
درگیري شناختي ،عاطفي و رفتاري است .سواالت این مقیاس به صورت طیف
لیکرت پنج درجهاي (کامالً مخالفم= 8تا کامالً موافقم=  )1است .زرنگ ()8938
پایایي کل پرسشنامه را در مرحله نهایي با  91سوال  2/32بدست آورد و همساني
دروني خرده مقیاسهاي درگیري شناختي با  ،2/19درگیري رفتاري ،2/59
درگیري انگیزشي  2/12است که در حد مطلوب و قابل قبول قرار دارند.
پرسشنامه اخالق تحصیلي حسینينژاد و همکاران ( :)8934این پرسشنامه داراي 05
گویه است و داراي  4مؤلفه (احترام به شأن استاد ،حفظ شأن کالس ،احترام و
حفظ شأن هم کالسي و در پي کسب علم و دانش بودن) است .سواالت این
مقیاس به صورت طیف لیکرت پنج درجهاي (کامالً مخالفم= 8تا کامالً موافقم= )1
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است .بخش ارج نهادن به شأن و مقام استاد در محیط آموزشي داراي  5شاخص
(گویههاي  8تا )5؛ حفظ شأن کالس درس  5شاخص (گویههاي  1تا )84؛ احترام و
حفظ شأن هم کالسي  3شاخص ( 81تا )09؛ و یادگیري اخالقمدار  4شاخص
(گویههاي  04تا  )05است .حسیني نژاد و همکاران ( )8934براي احراز روایي
پرسشنامه از روایي محتوایي و روایي سازه (تحلیل عاملي تأییدي) و براي احراز
پایایي پرسشنامه از ضریب همساني دروني (آلفاي کرونباخ) استفاده کردند که
نتایج روایي و پایایي پرسشنامه رضایت بخش بود.
پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلي مورگان و جینکز ( :)8333این پرسشنامه داراي 92
سوال و سه مؤلفه شامل استعداد ،کوشش و بافت است .سواالت این مقیاس به
صورت طیف لیکرت چهار درجهاي (کامالً مخالفم= 8تا کامالً موافقم=  )4است.
حداکثر نمره  802و حداقل نمره  92است .ضریب پایایي کلي براي این پرسشنامه
 2/10و ضریب آلفا براي زیر مقیاسهاي استعداد ،بافت و تالش به ترتیب ،2/51
 2/52و  2/00گزارش شده است .زیر مقیاس استعداد داراي  89گویه  ،بافت 89
گویه و تالش  4آیتم است (الوورث .)5 :0223 ،8کریم زاده و محسني ()8911
ضریب پایایي را براي خودکارآمدي تحصیلي کلي  2/50و براي سازه استعداد
 ،2/00سازه کوشش  2/01و سازه بافت  2/02به دست آوردهاند.
پرسشنامه تقلب تحصیلي :این پرسشنامه توسط علیوردي نیا ،جانعلي زاده و
عمراني ( )8934ساخته شد .داراي شش مؤلفه شامل (تقلب در امتحانات ،تقلب در
تکالیف درسي ،سرقت علمي ،جعل علمي ،تحریف علمي ،تسهیل تقلب براي
دیگران) است .طیف نمرهگذاري پرسشنامه در مقیاس لیکرت  1گزینهاي از اصالً
(نمره  )2تا خیلي زیاد (نمره  )4مورد سنجش قرار ميگیرد .الزم به ذکر است در
این پژوهش از سه مؤلفه (تقلب در امتحانات ،تقلب در تکالیف درسي و تسهیل

1. Ellsworth
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تقلب براي دیگران) استفاده شد .علیوردي نیا ،جانعلي زاده و عمراني ()8934
براي احراز روایي پرسشنامه از روایي محتوایي و براي احراز پایایي پرسشنامه از
ضریب آلفاي کرونباخ استفاده کردند که نتایج روایي و پایایي پرسشنامه ،مطلوب و
رضایت بخش بهدست آمد.

نتایج
میانگین و انحراف معیار افراد گروه نمونه در درگیري تحصیلي (،)899/11±00/98
اخالق تحصیلي ( ،)829/04±89/51خودکارآمدي تحصیلي ( )14/82±1/24و خرده
مؤلفههاي استعداد ( ،)91/51±1/28کوشش ( )88/55±8/11و بافت ()90/11±4/21
است .میانگین و انحراف معیار افراد گروه نمونه در کل مقیاس تقلب تحصیلي
( )80/39±82/20و خرده مؤلفههاي تقلب در امتحانات ( ،)0/41±1/89تقلب در
تکالیف درسي ( )9/03±9/01و تسهیل تقلب براي دیگران ( )0/51±9/51است.
از آنجا که پژوهش حاضر براي تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاري بهره
گرفته است ،ابتدا به بررسي مفروضههاي آماري مدل لیزرل مي پردازیم.8 .
مفروضه فاصلهاي بودن سطح اندازهگیري متغیرها :در این تحقیق کلیه متغیرها در
سطح فاصلهاي اندازهگیري شدهاند .0 .مفروضه نرمال بودن چندمتغیري :هر متغیر
نهفته درونزا نه تنها باید خود داراي توزیع نرمال باشد ،بلکه نسبت به هر ارزش
براي هر یک از دیگر متغیرهاي نهفته نیز باید داراي توزیع نرمال باشد .این
مفروضه با بررسي آماره هاي کجي و کشیدگي بررسي و نتایج نشان داد کلیه
متغیرها داراي آمارههاي کجي میان  -2/201تا  8/55و کشیدگي میان  -2/210تا
 8/83بودند .مقدار کجي و کشیدگي مشاهده شده براي تمام متغیرها در بازه (،0
 )-0قرار دارد؛ یعني از لحاظ کجي و کشیدگي متغیرها متقارن است .9 .مفروضه
خطي بودن متغیرها :هر متغیر نهفته باید با هر یک از دیگر متغیرهاي نهفته داراي
رابطه خطي باشد .این مفروضه با بررسي پس ماندههاي رگرسیون بررسي و
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مشخص شد که میان متغرها انحراف از خطي بودن وجود ندارد .4 .مفروضه
همخطي بودن چندگانه :همخطي بودن چندگانه به همبستگيهاي دروني
متغیرهاي برونزا اطالق ميشود و همبستگيهاي باالتر از  2/1به عنوان همخطي
بودن چندگانه قوي تلقي ميشوند .در این پژوهش هیچ یک از متغیرهاي برونزا
داراي همبستگي باالي  2/1نیست ،ضمن آنکه براي بررسي وجود همخطي بودن
چندگانه باال ،دو شاخص مشخصه تحمل و عامل تورم واریانس براي تعیین میزان
همپوشي متغیرهاي برونزا محاسبه شد کلیه این ضرایب در سطح قابل قبولي
بودند .بهطوريکه شاخص تحمل براي تمام متغیرهاي پیشبین کوچکتر از
 2/114و شاخص تورم واریانس کوچکتر از  8/42بهدست آمد .اگر شاخص تحمل
کوچکتر از یک ( ،)0>collainearity <1شاخص تورم کوچکتر از ده ()vif<10
باشد ميتوان گفت که از مفروضههاي رگرسیون تخطي صورت نگرفته است.1 .
مفروضه یکساني پراکندگي :این مفروضه از طریق نمودار پراکنش تحلیل
رگرسیون چندمتغیري بررسي و مشخص شد که این مفروضه برقرار است.
جدول  : 0نتایج ضریب همبستگي بین درگیري تحصیلي ،اخالق تحصیلي و خودکارآمدي با تقلب تحصیلي

0

4

9

متغیرها

8

 .8درگیري تحصیلي

8

 .0اخالق تحصیلي

**2/955

8

 .9خودکارآمدي تحصیلي

**2/411

**2/000

8

 .4تقلب تحصیلي

-2/913

-2/959

-2/915

**

**

**

8

** p ≥ 0.01
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شکل  .8ضرایب استاندارد مدل پیشنهادي :تأثیرگذاري درگیري تحصیلي و اخالق تحصیلي بر تقلب
تحصیلي با میانجيگري خودکارآمدي در دانشآموزان دختر دوم متوسطه

-

شکل  .0ضرایب  tمدل پیشنهادي :تأثیرگذاري درگیري تحصیلي و اخالق تحصیلي بر تقلب تحصیلي با
میانجيگري خودکارآمدي در دانشآموزان دختر دوم متوسطه

جدول  9شاخصهاي برازش مدل به همراه مقادیر مطلوب را نشان ميدهد.
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جدول  .9شاخصهاي برازش مدل پیشنهادي
شاخص هاي برازش
مطلق

میزان

مالک

تفسیر

کاي اسکوئر ()χ2

889/15

-

-

درجه آزادي ()df

13

-

-

کاي اسکوئر بهینه شده ()df،χ2

 889/15بخش بر

کمتر از 1

برازش

13
شاخص نیکویي برازش ()GFI

2/39

شاخص نیکویي برازش اصالح شده

2/13

()AGFI
ریشه دوم میانگین مربعات خطاي باقیمانده

2/210

مطلوب
بیشتر از

برازش

2/11

مطلوب

بیشتر از

برازش

2/12

مطلوب

کمتر از 2/8

برازش

()RMR
تطبیقي

مقتصد

مطلوب

شاخص برازش نسبي ()RFI

2/30

شاخص برازش افزایشي ()IFI

2/35

شاخص برازش تطبیقي ()CFI

2/35

شاخص برازش تصبیقي ()NFI

2/34

شاخص برازش نرمال نشده ()NNFI

2/30

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

2/200

بیشتر از

برازش

2/32

مطلوب

بیشتر از

برازش

2/32

مطلوب

بیشتر از

برازش

2/32

مطلوب

بیشتر از

برازش

2/32

مطلوب

بیشتر از

برازش

2/32

مطلوب

کمتر از 2/8

برازش

()RMSEA

مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده ()PNFI

2/58

بیشتر از

برازش

2/02

مطلوب

با توجه به جدول باال و شاخصهاي کمي برازش ميتوان نتیجه گرفت که
مدل نظري مربوط به مدل نظري تحقیق مدلي قابل قبول است .پس حال
ميتوان به روابط درون مدل و مقادیر ضریب رگرسیوني بین متغیرهاي پنهان
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پرداخت .براي آزمون فرضیه از شاخص جزئي ( )p-valueاستفاده شده است و
شرط معنادار بودن یک رابطه این است که مقدار این شاخص براي رابطه مورد
نظر کمتر از  2/21باشد.
درگیري تحصیلي به عنوان پیشبین تقلب تحصیلي وارد معادله رگرسیون شد
که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  .4ضرایب رگرسیون درگیري تحصیلي و تقلب تحصیلي
مدل

متغیر

8
0

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

T

p

B

خطاي استاندارد

β

ثابت

90/55

9/82

-

2/228 88/11

درگیري تحصیلي

-2/841

2/209

-2/913

2/228 -0/18

ثابت

11/98

0/84

-

درگیري تحصیلي

-2/823

2/201

-2/010

2/228 -4/90

-2/019

2/210

-2/005

2/21

خودکارآمدي
تحصیلي

2/228

-9/40

همانگونه که در جدول  4مشاهده ميشود ،در گام نخست ،درگیري تحصیلي
به عنوان تنها پیشبین متغیر تقلب تحصیلي در نظر گرفته شد .ضریب مسیر
درگیري تحصیلي به تقلب ،در سطح  p ≥ 2/228معنادار است .در گام بعد ،متغیر
خودکارآمدي تحصیلي نیز به عنوان پیشبین وارد معادله رگرسیون ميشود.
هنگاميکه خودکارآمدي تحصیلي به عنوان متغیر پیشبین دوم به متغیر درگیري
تحصیلي اضافه شد ،مقدار ضریب رگرسیون متغیر پیشبین اول (درگیري
تحصیلي) از  -2/913به  -2/010کاهش یافت ،اما با این وجود هنوز معنادار بود؛
بنابراین ،میانجيگري (غیرکامل) متغیر خودکارآمدي تحصیلي مورد تأیید قرار
گرفت .در گام آخر ،براي بررسي ارزیابي معناداري روابط غیرمستقیم از آزمون
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سوبل ،آزمون آرویان و آزمون گودمن استفاده شد که نتایج آن در جدول 1
آمده است.
جدول  .1آزمون معناداري مسیر میانجي درگیري به تقلب از طریق خودکارآمدي تحصیلي
مسیر

برآورد غیر

خطاي

استاندارد

استاندارد ()S

2/893

2/281

-2/441

2/251

درگیري تحصیلي با
خودکارآمدي تحصیلي
خودکارآمدي تحصیلي
به تقلب تحصیلي

 Zمشاهده شده  Zمشاهده شده از  Zمشاهده شده از
آزمون گودمن

از آزمون سوبل آزمون آرویان

-4/52

-4/01

-4/50

p ≥ 2/228

p ≥ 2/228

p ≥ 2/228

نتایج مندرج در جدول  1نشان ميدهد که  Zمشاهده شده آزمونهاي سوبل،
آرویان و گودمن از مقادیر بحراني  )8/30( Zدر سطح  2/21بزرگتر است؛ بنابراین،
فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید ميشود .از این رو رابطه بین درگیري
تحصیلي و تقلب تحصیلي ،از طریق خودکارآمدي تحصیلي مورد تأیید قرار
ميگیرد.
در گام بعدي ،اخالق تحصیلي به عنوان پیشبین تقلب تحصیلي وارد معادله
رگرسیون شد که نتایج آن در جدول  0آمده است.
جدول  .0ضرایب رگرسیون اخالق تحصیلي و تقلب تحصیلي
مدل

متغیر

8
0

ضرایب غیراستاندارد
B
خطاي استاندارد

ضرایب استاندارد

T

p

β

ثابت

41/23

4/11

-

3/19

2/228

اخالق تحصیلي

-2/050

2/244

-2/959

-0/83

2/228

ثابت

52/94

0/55

-

82/95

2/228

اخالق تحصیلي

-2/004

2/249

-2/921

-1/08

2/228

-2/911

2/259

-2/011

-4/15

خودکارآمدي
تحصیلي
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همانگونه که در جدول  0مشاهده ميشود ،در گام نخست ،اخالق تحصیلي به
عنوان تنها پیشبین متغیر تقلب تحصیلي در نظر گرفته شد .ضریب مسیر اخالق
تحصیلي به تقلب ،در سطح  p≥2/228معنادار است .در گام بعد ،متغیر
خودکارآمدي تحصیلي نیز به عنوان پیشبین وارد معادله رگرسیون ميشود.
هنگامي که خودکارآمدي تحصیلي به عنوان متغیر پیشبین دوم به متغیر اخالق
تحصیلي اضافه شد ،مقدار ضریب رگرسیون متغیر پیشبین اول (اخالق تحصیلي)
از  -2/959به  -2/921کاهش یافت ،اما با این وجود هنوز معنادار بود؛ بنابراین،
میانجيگري (غیرکامل) متغیر خودکارآمدي تحصیلي مورد تأیید قرارگرفت .در
گام آخر ،براي بررسي ارزیابي معناداري روابط غیرمستقیم از آزمون سوبل،
آزمون آرویان و آزمون گودمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  5آمده
است.
جدول  .5آزمون معناداري مسیر میانجي اخالق به تقلب از طریق خودکارآمدي تحصیلي
مسیر
اخالق تحصیلي با
خودکارآمدي تحصیلي
خودکارآمدي تحصیلي
به تقلب تحصیلي

برآورد غیر

خطاي استاندارد

استاندارد

()S

2/890

2/295

-2/441

2/251

 Zمشاهده شده  Zمشاهده شده  Zمشاهده شده
از آزمون

از آزمون

از آزمون

سوبل

آرویان

گودمن

-4/21

-4/20

-4/21

p ≥ 2/228

p ≥ 2/228

p ≥ 2/228

نتایج مندرج در جدول  3نشان ميدهد که  Zمشاهده شده آزمونهاي سوبل،
آرویان و گودمن از مقادیر بحراني  )8/30( Zدر سطح  2/21بزرگتر است؛ بنابراین،
فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید ميشود .از این رو رابطه بین اخالق تحصیلي
و تقلب تحصیلي ،از طریق خودکارآمدي تحصیلي مورد تأیید قرار ميگیرد.

بحث و نتیجهگیري
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هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّي درگیري تحصیلي و اخالق تحصیلي با
تقلب تحصیلي از طریق نقش میانجيگري خودکارآمدي تحصیلي در دانش
آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرمآباد بود.
بررسي نتایج نشان داد که درگیري تحصیلي بر تقلب تحصیلي ،اثر علّي و
مستقیم ندارد .این یافته را ميتوان با یافتههاي دیویس ،شالتر -بروینینگ و
اندرزجوسکي ،)0221( ،8دویي رات و ماریان ،)0221( 0کلم و کونل،)0224( 9
پژوهش (شانک ،8311 ،به نقل از پنتریچ )8333 ،ناهمسو دانست .بر خالف انتظار
درگیري تحصیلي بر تقلب تحصیلي اثر علي و مستقیم نداشت .شاید بتوان یکي از
دالیل آن را شیوه اندازهگیري تقلب تحصیلي دانست .از آنجا که در این
پژوهش مبناي اقدام به تقلب پاسخهاي دانشآموزان به گویههاي مقیاس تقلب
بوده و نه موقعیت عملي ،این امکان وجود دارد که خطاي خوبنمایي اجتماعي
بر نتایج اثر گذاشته باشد؛ بنابراین ،پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي ،طرح
پژوهش به گونهاي سامان دهي شود که در آن اقدام عملي به تقلب مورد سنجش
قرار گیرد .دلیل دیگر این است که رابطه بین این دو متغیر به واسطه متغیرهاي
دیگري مانند ویژگيهاي شخصیتي ،استرسهاي تحصیلي و خودکارآمدي و غیره
صورت ميگیرد که در این پژوهش فقط متغیر خودکارآمدي مورد بررسي قرار
گرفت.
بررسي نتایج نشان داد که اخالق تحصیلي بر تقلب تحصیلي ،اثر علّي و مستقیم
دارد .این یافته با نتایج پژوهشهاي هوجیدسکا ( ،)0284مهجوبي قراماخر ،خضري
مقدم و فضیلت پور ( ،)8934برزگربفرویي ( )8939همسو است .اخالق تحصیلي ،به
شکلي کامالً اختصاصي ،پايبندي و پیروي از ارزشهایي نظیر عدم تقلب ،تکیه بر

1. Davis, Shalter-Bruening & Andrzejewski
2. Dupeyrat & Mariné
3. Klem, & Connell
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تالش و کوشش شخصي در کسب دستآوردهاي تحصیلي ،رعایت صداقت،
درستکاري و پیروي از آموزههاي انساني و اخالقي براي کسب دانش و علم را
شامل ميشود .جديترین تبعات باواسطه یا بيواسطه پايبندي به ارزشهاي
اخالقي برشمرده شده ،بازداري بيصداقتي و تقلب علمي و تحصیلي است (آلین و
فیلیپس0288 ،؛ گل پرور .)8913 ،شواهد به نسبت جدیدتر نیز این ادعا که عدم
رعایت اصول اخالقي و عادالنه در محیطهاي آموزشي ،افراد را به سوي
رفتارهاي فریبکارانه سوق ميدهد به خوبي حمایت شده است (دیویس و
همکاران8330 ،؛ بورکوسکي و یوگاس)8331 ،1؛ بنابراین ،ميتوان گفت که اخالق
تحصیلي مي تواند از طریق اطمینان در دستیابي به نتایج متناسب با شایستگي و
تالش ،موجب تضعیف تمایل به رفتارهاي فریبکارانه شوند.
بررسي نتایج نشان داد که درگیري تحصیلي بر خودکارآمدي تحصیلي ،اثر
علّي و مستقیم دارد .این یافته با پژوهشهاي یوگون و همکاران ( ،)0289کاسوسو-
هولگادو و همکاران ( ،)0289رازمند و خلخالي ( ،)8934ثمره و خضري مقدم
( ،)8934غالمعلي لواساني ،آژهاي و افشاري ( )8915هماهنگ و همسو است .در
تبیین این یافته مي توان گفت درگیري تحصیلي داراي سه بعد (عاطفي ،شناختي و
رفتاري) است .بسیاري از صاحبنظران اعتقاد دارند رشد هیجاني از جمله
متغیرهایي است که در پیشرفت و عملکرد تحصیلي مؤثر است .براي تسهیل در
نحوه یادگیري ،باید به رشد هیجاني یادگیرنده توجه داشت تا رابطه میان عواطف
و یادگیري را بهتر درک کرد (گرین هالک .)0223 ،همچنین در درگیري رفتاري
که در آن دانشجویان به انجام اعمالي مثل حضور منظم در کالس درس ،یادداشت
برداري ،مشارکت در فعالیت ها ،طرح سوال ،پایداري هنگام مواجه با مشکل،
فعالیت مربوط به موضوعي خارج از کالس ميپردازند و بهصورت مستقیم با
1. Borkowski & Urgas
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فعالیتها و تکالیف پژوهي یا پیش نیازهاي الزم براي موفقیت در آن درگیر مي-
شوند (فین )8339 ،و درگیري شناختي که تجارب فرد را در بر ميگیرد و در
موقعیتهاي حل مسأله تفکر فرد را هدایت ميکند و عملکرد بهتر حافظه را به
دنبال دارد (الرکین )0223 ،به افرد کمک ميکنند تا از عملکرد تحصیلي باالتري
برخوردار باشند که نتیجه آن ميتواند خودکارآمدي تحصیلي بیشتري باشد.
همچنین پژوهشها نشان دادهاند فراگیراني که درگیري تحصیلي خوبي
دارند ،خودمختارند ،بهطور منظم در کالس درس حضور ميیابند ،روي یادگیري
مطالب متمرکز ميشوند  ،به مقررات مؤسسه آموزشي متعهد هستند ،نمرات باالتري
کسب ميکنند و در آزمونهاي استاندارد عملکرد بهتري از خود بروز ميدهند
(مارتین و دوسون .) 0223 ،با توجه به آنچه که ذکر شد چنین افرادي مراحل و
گامهاي تحصیل را به صورت عملي به انجام ميرسانند ،از مهارتها ،توانایيها و
ابزارهاي الزم براي توفیق هر چه بیشتر در انجام امر آموزش آگاه ميگردند ،به
نقاط ضعف و قوت خویش در انجام تکالیف پي ميبرند و تصمیمهایي براي ترمیم
نقاط ضعف خویش ميگیرند .تبیین دیگر این است که خودکارآمدي ریشه در
مباحث انگیزشي و شناختي دارد .از آنجا که درگیري تحصیلي بیشترین تأثیر را
در سطح شناختي مربوط به خودکارآمدي دارد ،طبیعي مينماید که درگیري
تحصیلي بر خودکارآمدي تحصیلي دانشآموزان تأثیر مثبت و معناداري داشته
باشد.
بررسي نتایج نشان داد که اخالق تحصیلي بر خودکارآمدي تحصیلي ،اثر علّي و
مستقیم ندارد .با مرور فرآیندها و بروندادهاي پژوهشي ،مطالعهاي که به بررسي
رابطه بین اخالق تحصیلي و خودکارآمدي تحصیلي پرداخته باشد یافت نشد ،اما
این یافته تاحدودي با نتایج پژوهش خیرخواه ،سلطاني عربشاهي و مشکوه ()8931
همسو است .همانطور که ذکر شد جديترین تبعات باواسطه یا بيواسطه
پايبندي به ارزشهاي اخالقي ،بازداري بيصداقتي و تقلب علمي و تحصیلي
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است (آلین و فیلیپس0288 ،؛ گل پرور .)8913 ،در تبیین این یافته که اخالق
تحصیلي اثر علّي و مستقیم بر خودکارآمدي تحصیلي ندارد ميتوان گفت
خودکارآمدي تحصیلي بیشتر ریشه در مباحث شناختي دارد (سیف ،8910 ،به نقل
از صالحي  .)8932از آنجا که اخالق تحصیلي (احترام به شأن استاد ،حفظ شأن
کالس ،احترام و حفظ شأن هم کالسي و در پي کسب علم و دانش بودن) تأثیر
کمتري را در سطح شناختي دارد ،طبیعي مينماید که به طور مستقیم بر
خودکارآمدي تحصیلي تأثیر نداشته باشد.
بررسي نتایج نشان داد که خودکارآمدي تحصیلي بر تقلب تحصیلي ،اثر علّي و
مستقیم دارد .این یافته با نتایج پژوهشهاي تاس و تکایا ( ،)0282نورا و زانگ
( ،)0282برزگربفرویي ( ،)8939گل پرور و خاکسار ( )8915هماهنگ و همسو است.
باورهاي خودکارآمدي تعیین ميکنند که افراد چگونه احساس کنند ،فکر کنند،
خود را برانگیزانند و رفتار کنند (بندورا)8334 ،؛ بنابراین ،هنگامي که دانشجویان
احساس خودکارآمدي و انتظار موفقیت سطح باالیي براي تکالیف تحصیلي داشته
باشند ،تقلب ،احتماال نه راهبردي ضروري و نه مفید خواهد بود (مورداک و
آندرمن .) 0220 ،به عبارتي تحقیقات انجام شده روي تقلب تحصیلي نیز نشان
دادهاند که دانشآموزاني که خودکارآمدي پایین دارند ،تالش کمي براي به
دست آوردن موفقیت کرده ،در نتیجه ممکن است برانگیخته شوند که تقلب کنند؛
زیرا آنها ميخواهند که نمرههایشان افزایش یابد و همچنین افرادي که
خودکارآمدي پایین اما عملکرد خوبي دارند ،نیز ممکن است که بر انگیخته شوند
که تقلب کنند؛ زیرا آنها قصد دارند که نمراتشان را حفظ کنند (فران.)0228 ،
بررسي نتایج نشان ميدهد که درگیري تحصیلي با میانجيگري خودکارآمدي
تحصیلي بر تقلب تحصیلي دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر خرمآباد اثر
علّي و غیرمستقیم دارد .با مرور فرآیندها و بروندادهاي پژوهشي ،مطالعهاي که به
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بررسي نقش میانجيگر خودکارآمدي در رابطه بین درگیري تحصیلي و تقلب
تحصیلي پرداخته باشد یافت نشد؛ اما ميتوان گفت این یافته تاحدودي با نتایج
پژوهشهاي یوگون و همکاران ( ،)0289کاسوسو -هولگادو و همکاران (،)0289
رازمند و خلخالي ( ،)8934ثمره و خضري مقدم ( ،)8934غالمعلي لواساني ،آژهاي
و افشاري ( )8915هماهنگ و همسو است .نقش واسطهاي (میانجي) این باورها این
است که آنان تبیینکننده آن هستند که چرا افراد با داشتن دانش و مهارتهاي
مشابه عملکردهاي متفاوتي دارند (بندورا .)8331 ،اهمیت متغیر میانجيگري مبتني
بر این دیدگاه است که مطالعه ویژگيهاي انساني به صورت مکانیکي صورت
نميگیرد ،بلکه نقش و اهمیت قابلیتهاي خود ارجاعي در انسانها پررنگتر
ميشود  ،متغیر میانجي به عنوان یک واسط و یا اهرم در جهت افزایش یا کاهش
تأثیر دیگر متغیرها بر تقلب تحصیلي عمل کند.
اظهارات باال ميتواند در تببین یافته پژوهش حاضر کلیدي و راهگشا باشد.
همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد هر اندازه که دانشآموزان از نظر
درگیري تحصیلي در وضعیت مناسبي قرار داشته باشند ،نميتواند باعث کاهش
تقلب تحصیلي در آنان شود ،بلکه باید نسبت به توانایيهاي خود در زمینه تحصیل
خودکارآمدي داشته باشند .اگر دانشآموزان این مسأله را باور داشته باشند که در
زمینه تحصیلي موفق خواهند شد ،همواره براي رسیدن به هدف خویش تالش
کرده و احتماالً در آینده با نتایج موفقیتآمیزي مواجه خواهد شد که مجموعه
این عوامل باعث کاهش تقلب تحصیلي ميگردد.
بررسي نتایج نشان داد که اخالق تحصیلي با میانجيگري خودکارآمدي
تحصیلي بر تقلب تحصیلي دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر خرمآباد اثر
علّي و غیرمستقیم دارد .این یافته تاحدودي با نتایج پژوهشهاي هوجیدسکا
( ،)0284مهجوبي قراماخر ،خضري مقدم و فضیلت پور ( ،)8934برزگربفرویي
( ،)8939گل پرور و خاکسار ( )8915هماهنگ و همسو است.
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از محدودیتهاي این مطالعه ميتوان به استفاده از یک روش پژوهش کمي
اشاره کرد؛ زیرا با استفاده از روش تحقیق کیفي از طریق مصاحبههاي
ساختیافته ،نیمه ساختیافته و ناساختیافته ميتوان به یافتههاي عمیق دست
یافت .اگر تغییر در هدفهاي پژوهش این امکان را فراهم ميساخت که از
روشهاي کیفي نظیر مصاحبههاي عمیق و نیمه ساختیافته استفاده شود ،نتایج
کاملتري به دست ميآمد؛ عالوه بر این محدود بودن جامعه آماري نیز از
محدودیتهاي دیگر پژوهش بود .با توجه به نقش میانجيگري خودکارآمدي
تحصیلي پیشنهاد ميشود دانشآموزان از اهمیت باورهایشان بر تقلب تحصیلي
آگاه باشند ،لذا براي ارتقاي این آگاهي برنامهریزي و اجراي آموزش ،با هدف
افزایش خودکارآمدي ضروري است .عالوه بر آموزش ،اجراي اقدام پژوهيها و
مطالعات موردي مربوط در دستیابي بهتر به اهداف مورد نظر مفید است .این مقاله
برگرفته از رسالهي دکتراي نویسنده اول ميباشد.
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پسر .اخالق در علوم و فناوري.19-08 ،)8(0 ،
خیرخواه ،معصومه؛ سلطاني عربشاهي ،سیدکامران و مشکوه ،زهره ( .)8931بررسي ارتباط اخالق
حرفهاي اساتید و خودکارآمدي دانشجویان مامایي دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد.
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي یزد.808-859 ،)0(88 .
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رازمند ،نسیم و خلخالي ،ولي ( .)8934بررسي ارتباط بین درگیري تحصیلي با خودکارآمدي
دانش آموزان دختر دبیرستاني ،دومین کنفرانس ملي توسعه پایدار در علوم تربیتي و
روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمي سروش
حکمت مرتضوي ،مؤسسه آموزش عالي مهر اروند ،مرکز راهکارهاي دستیابي به توسعه پایدار،
http://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0840.html

رمضاني ،زهرا ( .)8913الگوي پیش بیني تقلب تحصیلي :نقش اهداف پیشرفت ،خودکارآمدي و
ابعاد درگیري تحصیلي در دانشجویان دانشگاه پیام نورد شهرستان اسفراین .پایان نامه
کارشناسي ارشد دانشگاه بیرجند.
زرنگ ،رمضانعلي ( .)8938رابطه سبک هاي یادگیري و درگیري تحصیلي با عملکرد تحصیلي
دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد .پایان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي تربیتي ،دانشگاه
فردوسي مشهد ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي.
علیوردي نیا؛ اکبر؛ جانعلیزاده ،حیدر و عمراني دهکهان ،سجاد ( .)8934بررسي نقش یادگیري
اجتماعي در تقلب دانشگاهي .مسائل اجتماعي ایران.58-829 ،)0(0 ،
غالمعلي لواساني ،مسعود؛ آژهاي ،جواد و افشاري ،محسن ( .)8915بررسي رابطه خودکارآمدي
تحصیلي و درگیري تحصیلي با پیشرفت تحصیلي .فصلنامه روانشناسي.013-921 ،)9(89 ،
فراستخواه ،مقصود ( .)8911اخالق علمي رمز ارتقاي آموزش عالي .اخالق در علوم و فناوري،
.89-05 ،)8(8
کریمزاده ،منصوره و محسني ،نیکچهره ( .)8911بررسي رابطه خودکارآمدي تحصیلي با پیشرفت
تحصیلي در دانشآموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایشهاي علوم ریاضي و
علوم انساني) .مجله مطالعات زنان.03-41 ،0 ،

گل پرور ،محسن ( .)8913رابطه اخالق و عدالت آموزشي با پرهیز از فریبکاري علمي .فصلنامه
اخالق در علوم و فناوري 8( 1 ،و .15-00 ،)0
گل پرور ،محسن و سروره ،خاکسار ( .)8915عوامل اخالقي و ارزشي مرتبط با عملکرد تحصیلي
دانشجویان .پژوهشنامه مطالعات روانشناسي تربیتي.59-32 ،1 ،
مهجوبي قراماخر ،محمود؛ خضري مقدم ،نوشیروان و فضیلت پور ،مسعود ( .)8934رابطه هویت
اخالقي فردي با عدم صداقت تحصیلي .اولین کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترویج
علوم تربیتي و روانشناسي ،جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ایران ،تهران ،انجمن علمي
توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
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Presenting a causal model of academic engagement and
academic ethics with academic cheating: The mediating role
of academic self-efficacy
S. Sabzian1, E. Ghadampour2& F. Mirderikvand3

Abstract
This study aimed to provide a causal model of academic engagement and academic
ethics with academic cheating by the mediating role of academic self-efficacy. It is
descriptive and correlational. The population included all female students in senior
high schools in Khorramabad amounting to 9981 among whom through the Kline's
Rules of Thumb, 240 participants were selected through stratified random
sampling. To collect the data, academic engagement, academic ethics
questionnaire, academic self-efficacy and academic cheating were used. The
correlation matrix, structural equation modeling and goodness of fit index in
LISREL 8.5 were used for data analysis. The results of path analysis showed that
academic ethics had direct impact on academic cheating with self-efficacy as
mediating variable but academic engagement had no direct effect on academic
cheating but was mediated by self-efficacy indirectly. Also, academic self-efficacy
had direct effect on academic cheating. The results of the direct effect of academic
ethics on academic cheating and the mediating role of self-efficacy in structural
relationship between academic engagement and academic provides support for
ethics with students' academic cheating.
Keywords: Academic engagement, academic ethics, academic cheating, academic
self-efficacy,
students
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