
 

 

 گرانه جیمیان اثر به توجه با تحصیلی خودکارآمدی اساس بر تحصیلی فریبکاری علی مدل تدوین  

 سقز شهر متوسطه دوم هرود دوازدهم پایه انآموزدانش در تحصیلی کاریاهمال

 2کریمی کیومرث دکتر ،1عبداللهی عثمان

 (.مسئول نویسنده) .ایران ،مهاباد واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد، کارشناسی دانشجوی .1

  .ایران، مهاباد  واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی دانشگاه، استادیار .2
 062-057، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 22/30/1033تاریخ پذیرش:                                              11/30/1033تاریخ وصول: 

 چکیده

تحصیلی با توجه به اثر میانجی گرانه خودکارآمدی  کاریاهمالپژوهش حاضر تدوین مدل علی فریبکاری تحصیلی بر اساس 

ود. تاری به دوم متوسطه شهر سقز بود. روش پژوهش همبستگی از نوع معادالت ساخروان  پایه دوازدهم  دآموزدانشدر تحصیلی 

نفر( مشغول به تحصیل  0011) 0911-0011ان پایه دوازدهم شهر سقز که در سال تحصیلی آموزدانششامل کلیه  آماریجامعه 

مدرسه  0از  ایخوشهتصادفی  گیرینمونهبا استفاده از روش  که ؛انتخاب شد آمارینمونه  عنوانبه هاآننفر از  001. تعداد اندبوده

، مقیاس (0100فارنسه و همکاران )تحصیلی  کاریفریبانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه  رشته تحصیلی 9و 

 وتحلیلتجزیههمچنین ود. ( ب0111) جینکز-ورگانمو خودکارآمدی تحصیلی ( 0100سولومون و راثبلوم )تحصیلی   کاریاهمال

 آماری افزارهاینرم( انجام و با استفاده از SEMمعادالت ساختاری ) سازیمدلو آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و  هاداده

SPSS-23  وSMART PLS-2  تحصیلی بر  یکه خودکارآمدصورت گرفت. نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان داد

، شودمی ناآموزدانش یاندر م یلیتحص یبکاریسبب کاهش و عدم فر و دارد یو معنادار یممستق تأثیرتحصیلی  یفریبکار

 یکاراهمالباال از  خودکارآمدی با انآموزدانشو  دارد یو معنادار یممستق تأثیرتحصیلی  کاریاهمالتحصیلی بر  یخودکارآمد

 کاراهمال انآموزدانشو  دارد یو معنادار یممستق تأثیرتحصیلی  یتحصیلی بر فریبکار کاریاهمال چنینهمبرخوردار هستند  یینیپا

 .باشندمی یلدر تحص یبکاریفر دنبال به

 .خودکارآمدی تحصیلی تحصیلی، کاریاهمالفریبکاری تحصیلی، کلیدواژه: 

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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  069                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

 اریتأثیرگذمختلف است. بنیان  هاین در عرصههای انساواکنشاخالقی سرچشمه بسیاری از رفتارها و کنش و  هایارزشاخالق و 

در  ویژهبه قرار دارد. به همین جهت است که در ادیان مختلف، هاانساناخالقی بر رفتارهای انسانی در فطرت خداجوی  هایارزش

اخالقی  هایرزشاشمول  (.0901 )جمشیدی، شودمی تأکیداخالقی در جامعه  هایارزشتقویت  بردین مبین اسالم تا این اندازه 

 هایعرصه. یکی از گیردمیاجتماعی و روابط خانوادگی، ماهیتی خاص به خود  روابط ،تحصیل مختلف نظیر کار، هایعرضهدر 

نظریات  بر اساستحصیل علم و دانش است.  عرصه اخالقی از اهمیت ویژه برخوردار است، هایارزشاخالق و  آنخاصی که در 

کاری، ی نظیر عدم فریبهایارزش، پایبندی و پیروی از اختصاصی کامالًاخالق تحصیلی به شکلی  صورت گرفته، هایپژوهشو 

 .(0109 ،0و فرا کوالک اسمیت،) شودمیرعایت صداقت و تکیه بر تالش و کوشش شخصی در کسب دستاوردهای علمی را شامل 

ه اقدامی غیرقانونی و غیرمنصفانه برای کسب امتیاز یا نمر عنوانبهتحصیلی برای اولین بار در فرهنگ آکسفورد،  کاریفریبسازه 

 دسته از رفتارهای آنفریبکاری تحصیلی بیانگر  دیگربیانبه (.0100 ،9و دراس دیکاک رنسبرگ،؛ 0110 ،0)بولین شده استتعریف

 ؛0100 و چاو، هاگی جاردی، ؛0112مک کابی، ) گزینند -دستیابی به یک منفعت برمی باهدفرفتارها را  آنتعمدی است که افراد 

مبتنی بر نیرنگ و فریب برای دستیابی به  مجموعه تحصیلی به لحاظ ماهیت، فریبکاری (.0910 به نقل از شکری و عباس زاده،

( فریبکاری 0101) 2و تکایا تاس (.0109 ،0هاپون ،بورتر ،لوپینا چوجیدسکا،) نداردرا  آناهداف و نتایجی است که فرد شایستگی 

 نشان دادن خود با حیله و کلک تعریف کرد. توانمند به غلط، یا تدلیس، عنوانبهرا 

( 0110) 6اهللاست. مک کیب، فگالی و عبد پیشنهادشده آنمتعددی برای  هایبندیتقسیمفریبکاری تحصیلی انواع گوناگونی داشته و 

 7کرامر . رتینگر وافتدمیدر کارهای نوشتاری اتفاق مهم و تقلب  هایآزمونمعتقدند تقلب تحصیلی در دو زمینه کلی تقلب در 

و تقلب در تکالیف درسی )دزدی ادبی( تقسیم  هاآزمون( فریبکاری تحصیلی را به تقلب در 0911) خامسان و امیری، ( و0111)

رف نمود. را برط آن را شناخت و تالش کرد عوامل ایجادکننده آنبرای به حداقل رساندن فریبکاری تحصیلی بایستی علل  .اندکرده

اره دالیل فریبکاری تحصیلی اش عنوانبه)فردی و بافتی(  متغیر دودستهمحققان بر اساس اصول نظری و چهارچوب تجربی به 

انگیزشی و صفات شخصیتی نیز با فریبکاری تحصیلی مربوط  هایویژگیفردی دیگری چون  متغیرهای(. 0912 فرید،) اندنموده

بافتی از قبیل محیط کالس درس، همساالن  متغیرهایاست که  شدهدادهتحقیقات نشان  در (.0911 علبازی،است )ایجی، شهابی و 

 همکاراندر پژوهش دیگری فراهانی و  (.0119 ،0مک کابی وتریوینو) داردمعلم با فریبکاری تحصیلی ارتباط  هایروشو  هاویژگیو 

                                                           
1. Smith, kudlac & Fera 
2. Bolin 
3. Rensburg, de Kock & Derous 
4. Chudzicka, Lupina, Borter & Hapon 
5. Tas  & Tekkaya 
6. McCabe, Feghali, Abdallah 
7. Rettinger & Kramer 
8. McCabe & Trevino 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 14

http://ijndibs.com/article-1-616-fa.html


 همکار و عبداللهی ......                                                                                             تحصیلی خودکارآمدی اساس بر تحصیلی ریبکاریف علی مدل تدوین    

  

 

  060                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ان، عدم آموزدانشناصحیح بین  هایرقابت والدین، ازحدبیش توقع طراب،ان اضآموزدانش( نشان دادند که دالیل تقلب 0910)

 توانایی فرد در یادگیری و عدم تعهد بود. 

اهمیت دارد که بر اساس ادبیات پژوهشی، افرادی که به تقلب تحصیلی  جهتازآنپرداختن به رفتار فریبکارانه تحصیلی  درواقع

 ،0توارت)اوگیلوی و اس دهندمیشغلی خود انتقال  هایمحیطرا پس از فراغت از تحصیل، به  ، اغلب این رفتار ناشایستکنندمیاقدام 

 تواندمیبا توجه به کارکرد، اهداف و ضرورت وجود مدارس یکی از مسائلی که  طورکلیبه(. 0910 به نقل از خیامی آبیز،؛ 0101

 ستابه اهدافشان باشد فریبکاری تحصیلی و عدم صداقت علمی  هاآنایجاد کند و مانع رسیدن  اختالل آموزشیدر کارکرد این نهاد 

 ینیبپیش تواندمیلحاظ که  آنتحصیلی از  هایمحیطبنابراین مطالعه این نوع رفتارها در  ؛(0910 ،میردریکوند و پور قدم سبزیان،)

در حال  فریبکاری تحصیلی سریعاً پدیده هاپژوهش(. بر طبق 0110 ،0الوسون) استرفتارهای غیراخالقی در آینده باشد هم مهم 

(. منابع 0910، نقل ازفرید به؛ 0111 ،9فینبرگ) استاز ابتدایی گرفته تا دانشگاه در جریان  آموزشیگسترش است و در همه سطوح 

لی باالتر یکه این پدیده در سطوح تحص شوندمیان ابتدایی درگیر تقلب آموزدانش سومیککه حدود  دهندمیتحقیقی معتبر نشان 

( فریبکاری تحصیلی ارزش و جایگاه اصلی 0111) 0(. طبق نظر ویلکینسون0101 تاس و تکایا،) رسدمیتحصیلی و دبیرستان به اوج 

و همچنین، رفتار فریبکارانه ممکن است از مدرسه به دانشگاه  دهدمیتقلیل  را شوندتجهیز  آنتخصصی که محصالن قرار است برای 

 (. 0112 ،2لودوینگسن و دیویس) کندفرد نیز ادامه پیدا  ایحرفهو زندگی 

( در پژوهشی نشان دادند که هرچه 0101بر فریبکاری تحصیلی است. تاس و تکایا ) مؤثرتحصیلی یکی از عوامل  خودکارآمدی

تری روی بیش یارانهفریبکدانشجویان احساس کنند دارای خودکارآمدی پایینی هستند به همان میزان نیز ممکن است به رفتارهای 

 بیشتری دست احتمالبهانی که خودکارآمدی دارند آموزدانشباان دارای خودکارآمدی پایین در مقایسه آموزدانش چنینهمبیاورند. 

ان آموزدانشعاطفی  هایویژگیمدل آموزشگاهی خود شواهدی ارائه داده است که  در 7(. بلوم0101 ،6نورا و زانگ) زنندمیبه تقلب 

(. درنتیجه مفهومی که 0970 سیف، ترجمه ؛0170 بلوم،) کندمینقش علت و هم نقش معلول را ایفا  هم ر جریان تدریس،د

این رابطه مفهومی که افراد از توانایی خود  در .دهدمیقرار  تأثیرآنان را تحت  هایپیشرفتو  هاکوشش خوددارندان از آموزدانش

در  هایشتوانایی(. بندورا خودکارآمدی را قضات فرد از 0177 ،0بندورا) نامندمیودکارآمدی دارند خ و فعالیتبرای انجام کار 

اجتماعی مطرح کرد. -که در قالب نظریه شناختی داندمیمطلوب  ینتیجهدستیابی به  برای انجام یک عمل مشخص، یزمینه

تحقق اهداف  برای رااجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان شناختی،  هایمهارتاست که  ایسازندهخودکارآمدی توان  دیگربیانبه

                                                           
1. Ogilvie & Stewart 
2. Lawson 
3. Feinberg 
4. Wilkinson 
5. Davis & Ludvigson 
6. Nora & Zhang 
7. Bloom 
8. Bandura 
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  062                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

مختص  هاویژگیو دارای  چندبعدی ایسازه( زیمرمان خودکارآمدی را 0110 بندرا،) کندمی دهیسازماناثربخش  ایگونهبه مختلف،

 (. 0911 به نقل برزگربفرویی، ؛0111زیمرمان، ) استبه فرهنگ تعریف کرده 

ت. استیل تحصیلی اس کاریاهمال با فریبکاری تحصیلی ارتباط معناداری داشته باشد. رودمیکه انتظار  متغیرهایییکی دیگر از 

بر  گذارتأثیرعوامل  ازجملهتحصیلی  کاریاهمالرا یافته است.  کاریاهمالمربوط به  منابع سال پیش از میالد، صدهشت( تا 0117)

انداختن وظایف  تأخیررا به  آن( 0100) سولومون و راثبلوم، که ؛(0100 و اسچرز،نیرمان  ؛0117 استیل،) استان آموزدانشعملکرد 

 ستامشکالت در سطوح مختلف تحصیلی است که در عصر تکنولوژی در حال گسترش  ترینشایع و از .کنندمیتحصیلی تعریف 

یرمنطقی در شروع یا اتمام یک تکلیف ( تمایل غ0111از نظر فراری ) که ؛(0919 به نقل از المعی و همکاران، ؛0100 اسیف،)

از  رست به اضطراب و وابستگی، توانمیکه اند شدهمطرح کاریاهمالعلل یا پیشایند  عنوانبهتحصیلی است. عوامل گوناگونی 

بفرویی و  برزگر) گناه(، احساس شرم و 0110 (، ترس از شکست )اسکونبرگ،0111 پایین )فراری، نفسعزتارزیابی منفی و 

 درماندگی (،0101 کاگان و همکاران،) گراییکمال (،0100 وم،لسولومون و راثب) انرژی(، تنفر از کار و فقدان 0911 مکاران،ه

به  ؛0117 بودن سطح تحمل و عصبانیت )الیس و نال، پایین بینی، خودکم (،0906 به نقل از جوکار، ؛0110 مک کین،) شدهآموخته

 .( اشاره کرد0917 همکاران، مهدی زاده و ؛0101 گرف،) پایینودکارآمدی همچنین خ و ؛(0912 نقل از فرید،

ست. ا شدهانجاماست که اغلب بر مبنای مشاهدات بالینی  شدهبندیطبقهمتعددی  هایشیوهبه  کاریاهمالمختلف  هایپژوهشدر 

مضطرب، طغیانگر و  کاراهمالخود سه نوع  ( طی مشاهدات بالینی0902 نقل از شهینی ییالق و همکاران، به ؛0109بورکا و یان  )

فعال و منفعالنه )چو و  کاریاهمال دودستهسازگارانه و ناسازگارانه به  هایصورتبرحسب  و ؛معتقد به شانس را معرفی نمودند

 (. 0916 ،همکارانزیان و به نقل از سب ؛0112 ،چوی

به  وانتمی که ؛اندبرشمردهتحصیلی را  کاریاهمالفی را در پیدایش مختل عوامل ،متغیرمتعدد از این  هایپردازیمفهومبر اساس 

 ،روو بشرپ محمدی نقل از عطادخت، به ؛0111 بالکیس و دورو،) تحصیلیعوامل جمعیت شناختی نظیر سن، جنسیت و رشته 

( 0910قاز و همکاران،به نقل از پور ؛0100 نظیر هوش هیجانی و خودکارآمدی )هن و گروشیت، شناختیروان( و عوامل 0911

 اشاره کرد.

شور در داخل و خارج از ک یقاتیتحق هاآنو جوانب  یلیتحص کاریاهمالو  یلیتحص یخودکارآمد یلی،تحص یبکاریدر رابطه با فر

 یمدل ساختار ینتحت عنوان تدو پژوهشی( در 0911و همکاران ) یصف یرزا: مگرددمی مورداشارهاست که به چند  شدهانجام

 یگاه بوعلدانش یاندانشجو خودکارآمدیوعدم  یلیتحص یبکاریفر ی،فرسودگ آموزشی عدالتیبیبر اساس  یلیتحص یزگارناسا

و  یعدم خودکارآمد ،فریبکاری ،یدر جهت کاهش فرسودگ یگام مؤثر تواندمی ،آموزشی عدالتیبیهمدان نشان که کنترل  ینایس

بر تقلب  یلیاخالق تحص در پژوهش خود نشان دادند که (، 0910) یردریکوندمپور و  قدم یان،سبز .باشد یلیتحص ناسازگاری

 یماثر مستق یلیحصبر تقلب ت یلیتحص یریبر تقلب دارد، اما درگ یرمستقیمخودکارآمدی اثر غ گریمیانجیو با  یماثر مستق یلیتحص

باور به " عنوانتحت  ی(، در پژوهش0101رفت )دارد. گ یلیبر تقلب تحص یرمستقیمخودکارآمدی اثر غ گریمیانجیندارد، ولی با 

د. مالکوک باش یلیتحص کاریاهمال .کنند بینیپیش تواندمی یخودکارآمد که یافتدر " تحصیلی کاریاهمالدر فرد و  یخودکارآمد
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  066                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

را  لییتحص یکاراهمالو  یلیتحص یخودکارآمد ینرابطه ب یتا حد یلیتحص یزهانگ که یافتنددر ی(، در پژوهش0100) 0و موتلو

 یگرییانجبا م یلیتحص یبر اساس خودکارآمد یلیتحص یبکاریفر یمدل مفهوم یینتعاصلی پژوهش  هدف .کندمی یانجیم

ومی است که آیا مدل مفه سؤالاین پژوهش درصدد پاسخگویی به این  شدهمطرحبه مطالب  توجه با. باشدمییلی تحص کاریاهمال

 دارد؟ تحصیلی با مدل تجربی برازش کاریاهمال میانجیگریخودکارآمدی تحصیلی با  اسبر اسفریبکاری تحصیلی  بینیپیش

 روش پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. روش توصیفی همبستگی یک طرح غیرآزمایشی است که در این نوع  تحقیق 

این پژوهش کلیه  آماری(. جامعه 0910 و حجاری، بازرگان سرمد،) .گرددمیرابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل 

. برای برآورد باشندمینفر  0011به تعداد   0911-0011ان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهر سقز در سال تحصیلی آموزدانش

در این پژوهش  ریگینمونهنفر  برآورد شد. روش  001، %2 آلفایاستفاده شد که با توجه به  0جی پاور افزارنرمحجم نمونه از 

دبیرستان پسرانه( و از هر مدرسه  0دخترانه و  دبیرستان 0) مدرسه 0است. به این صورت که در شهر سقز  ایچندمرحله ایخوشه

نفر  001 درمجموعتجربی و معارف و علوم انسانی( وارد پژوهش شدند و   علوم ریاضی فیزیک،) تحصیلی یرشتهنفر در سه   91

  پژوهش پاسخ دادند. سؤاالتبه ان آموزدانشاز 

 ابزارهای پژوهش

 یلیتحص یبکاریسنجش فر منظوربه( 0100توسط فارنسه و همکاران  )  یلیتحص یبکاریپرسشنامه فرمقیاس فریبکاری تحصیلی: 

 انیدر دانشجو یلیتحص یبکاریسنجش فر منظوربه( 0910و عباس زاده ) یهم توسط شکر یراناست در ا شدهتدوینو  یطراح

ز ا هاییبخشکردن  یکپ) مانند سؤاالتیبا  یکرتل یفبر اساس ط و باشدمیسوال  0 یدارا نامهپرسش ینشده است. ا یابیاعتبار

 .پردازدمی یلیتحص یبکاریمنبع ارجاع داده شود( به سنجش فر آنبه  ینکهبدون ا ینترنتیمقاالت ا یامتون 

سرمد و ) کنیممیکه ما فکر  گیردمیتا چه حد چیزی را اندازه  گیریاندازهه یک ابزار دارد ک سروکاراعتبار یا روایی با این مسئله 

 شدهارزیابی( روایی محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه مناسب 0910(. در پژوهش شکری و عباس زاده )0911همکاران،

زار یعنی  اینکه اب گیردمیهر آنچه اندازه  گیریاندازهدر  آناست. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات 

( 0100(. سولومون و راثبلوم )0911سرمد و همکاران،) دهدمیدر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست  گیریاندازه

د. ضریب آلفای کرونباخ گزارش کردن 60/1با روش آلفای کرونباخ  آنو پایایی  00/1روایی ابزار را با روش همسانی درونی 

 برآورد شد. 7/1( برای این پرسشنامه باالی 0910در پژوهش شکری و عباس زاده ) شدهمحاسبه

است که از سطوح  ایسیاهه ترینگسترده( 0111) ینکزج-مورگان  یلیتحص یپرسشنامه خودکارآمدمقیاس خودکارآمدی تحصیلی: 

است: استعداد، کوشش و  یاسخرده مق 9سوال و  91 یپرسشنامه دارا ین. اکندمی وابسته استفاده یرمتغ یک عنوانبهگزارش خود 

 ایچهارگزینه هایپاسخ صورتبه یکرتل یاساستفاده از مق باپرسشنامه مشتمل بر استعداد، بافت و کوشش  ینا یها یهبافت. گو

                                                           
1. Malkoç, & Mutlu 
2. G power 
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  067                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 0و  9، 0، 0نمرات  یدارا یبکه به ترت اندشدهاحیطرموافقم  کامالًموافقم و  یتا حدود مخالفم یتا حدود مخالفم کامالً شامل:

استعداد، کوشش  هایمقیاس خردهاز  یکهر  یاییپا یبو ضر 00/1پرسشنامه را  یاییپا یب( ضر0111) جینکز. مورگان و باشندمی

 01/1پژوهش  یندر ا اسیمق ینکرونباخ( ا یآلفا) پایایی یبضر ین. همچناندکردهگزارش  71/1و  66/1، 70/1 یبو بافت را به ترت

 عاملعوامل، سه  یلعوامل بهره گرفتند. تحل یلاز تحل ینکزمورگان و ج یلیتحص یپرسشنامه خودکارآمد ییروا یبررس منظوربهبود. 

 ینمو سو یعامل بافت یها یهعامل با گو ینمربوط به استعداد، دوم یها یهعامل گو ین. اولقرارداد تأکیدمورد  یاسرا در مق یاصل

و  مطلوب یپرسشنامه را در سطح ینها با نمره کل ا یهگو یمحققان همبستگ ینعامل کوشش هماهنگ بودند. ا یها یهامل با گوع

و  یبلصورت گرفته ق هایپژوهشنشده است، با توجه به  یینپرسشنامه نقطه برش تع ینا یبرا ازآنجاکه. اندکردهمعنادار گزارش 

کم،  لییتحص یخودکارآمد) طیفان به سه آموزدانش یلیتحص یخودکارآمد یاسپژوهش مق ینمشورت با متخصصان در ا ینهمچن

 یخودکارآمد دهندهنشان 61تا  91نمرات  کهطوریبهشد.  بندیتقسیم( یادز یلیتحص یمتوسط و خودکارآمد یلیتحص یخودکارآمد

 یادز یلیتحص یخودکارآمد دهندهنشان 001 تا 10متوسط و نمرات  یلیتحص یمعرف خودکارآمد 11تا  60کم، نمرات  یلیتحص

 (.0911 ی،است )فاتح

را دهقان  یاسمق ین( ساخته شد. ا0100وم )لتوسط سولومون و راثب  یلیتحص کاریاهمالپرسشنامه تحصیلی:  کاریاهمالمقیاس 

آماده شدن  مؤلفهسه  که ؛است یهگو 07 یدارا یلیتحص کاریاهمال یابیارز مقیاس .اندکاربردهبه یرانبار در ا یناول ی( برا0907)

در ادامه هر  که ؛باشدمی( 02تا 01) ترمپایان هایمقاله یشدن برا آماده( و 07تا 1) تکالیف یشدن برا آماده (،6تا 0) امتحانات یبرا

و سه  کاریاهمالد را در مور آموزدانش( احساس و عاطفه 06و 7،00) اولسه سوال  که ؛است شدهارائهدو سوال  هامؤلفهاز  یک

به نقل از مطیعی و  ؛0907در پژوهش دهقان ) .سنجدمیرا  شانکاریاهمالعادات  ییرتغ یرا برا هاآن یل( تما07و 0،01) دومسوال 

 10/1( 0910) آبیزشده است. پایایی پرسشنامه در پژوهش خیامی  00/1( پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 0910همکاران 

 00/1و  60/1به ترتیب  آنو اعتبار و روایی  شدهترجمه(، به فارسی 0906. این پرسشنامه توسط جوکار و دالور پور )محاسبه شد

آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از  دست به( برای 0910) آبیزاست. در پژوهش خیامی  آمدهدستبه

بودن  همفقابلدر مورد مربوط بودن سؤاالت، واضح بودن و  هاآناز  و ؛است شدهفادهاستدیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان 

شد و  نظرخواهی، دهدمیقرار  موردسنجشرا  هاآنتحقیقاتی مناسب است و  هایپرسشسؤاالت و اینکه آیا این سؤاالت برای 

 در پرسشنامه اعمال گردید.   موردنظراصطالحات 

توصیفی تقسیم  آماریهای استنباطی و روش آماریهای روش دودستهتوان به در این پژوهش را می همورداستفاد آماریهای روش

های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی و میانگین دهندگان از روشهای عمومی پاسخکرد. برای بررسی و توصیف ویژگی

اری معادالت ساخت سازیمدلن فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و و آزمو هاداده وتحلیلتجزیهاست. همچنین برای  شدهاستفاده

(SEM استفاده )با چولگی و  هادادهبا استفاده از آزمون نرمال بودن  هادادهآماری، نرمال بودن  هایآزمون. پیش از انجام شودمی

با استفاده از  هآمددستبههای داده تحلیلوتجزیهکشیدگی و ارتباط بین متغیرها با آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد. همچنین 

 صورت گرفت.  SMART PLS2و  SPSS23 آماری افزارهاینرم
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  060                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

  هایافته

 . وضعیت توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 متغیر هامؤلفه میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین

 استعداد 60/90 06/9 09 01

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 کوشش 01/90 91/0 09 01

 بافت 91/90 90/0 00 01

 کل 00/16 09/00 90 000

 آماده شدن برای امتحانات 22/09 20/2 0 91

 تحصیلی کاریاهمال
 آماده شدن برای تکالیف 72/00 00/6 00 22

 ترمپایانهای آماده شدن برای مقاله 00/07 91/2 0 01

 کل 00/69 01/02 92 007

 سرقت ادبی 00/0 61/0 0 1

 کمک غیرمجاز 01/01 11/0 6 91 ری تحصیلیفریبکا

 کل 00/00 11/0 0 96

 آنهای شده است، همچنین میانگین مؤلفه 00/16دهد که میانگین خودکارآمدی تحصیلی بر اساس جدول فوق، نتایج نشان می

شده است، همچنین میانگین  00/69تحصیلی  کاریاهمالشده است. میانگین   91/90و بافت  01/90، کوشش 60/90شامل: استعداد 

 00/07 ترمپایانهای و آماده شدن برای مقاله 72/00، آماده شدن برای تکالیف 22/09شامل آماده شدن برای امتحانات  آنهای مؤلفه

و کمک غیرمجاز  00/0شامل سرقت ادبی  آنهای شده است، همچنین میانگین مؤلفه 00/00شده است. میانگین فریبکاری تحصیلی 

 شده است. 01/01

 نتایج آزمون نرمال بودن .2دولج

 متغیر هامؤلفه چولگی کشیدگی

 استعداد -20/0 111/1

 خودکارآمدی تحصیلی
 کوشش -11/0 12/0

 بافت -00/0 201/1

 کل -90/0 711/1

 آماده شدن برای امتحانات 200/1 621/1

 تحصیلی کاریاهمال
 آماده شدن برای تکالیف 201/1 107/1

 ترمپایانهای آماده شدن برای مقاله 271/1 627/1

 کل 002/1 101/1

 سرقت ادبی 200/1 -071/1

 کمک غیرمجاز 96/0 971/1 فریبکاری تحصیلی

 کل 92/0 710/1
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  061                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ر کشیدگی در سطح خطای و مقدا 060/1های مربوط به مقدار چولگی در سطح خطای بر اساس نتایج جدول  فوق؛ توزیع داده

نابراین ب ؛باشدنرمال می هاآنهای تحصیلی و فریبکاری تحصیلی و مؤلفه کاریاهمالمتغیر خودکارآمدی تحصیلی،  9برای  907/1

 شود.از آزمون پارامتریک استفاده می

 است. شدهگزارشنتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول زیر 

 سوننتایج آزمون همبستگی پیر .3جدول

 9 0 0 متغیر ردیف

   0 خودکارآمدی تحصیلی 0

  0 -700/1** تحصیلی کاریاهمال 0

 0 002/1** -966/1** فریبکاری تحصیلی 9

 10/1** سطح خطای 

تحصیلی  و فریبکاری  کاریاهمالدهد که خودکارآمدی تحصیلی با نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق  نشان می

 رد.ی مثبت و مستقیم داتحصیلی با فریبکاری تحصیلی رابطه کاریاهمالنفی و معکوس دارد. همچنین تحصیلی ارتباط م

 2Rیا  R Squaresمعیار    ساختاری برازش مدل

عنوان به 67/1و  99/1، 01/1زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونیک متغیر برون تأثیرمعیاری است که نشان از  2Rمقدار   

 شود.در نظر گرفته می 2Rدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی مق

 زادرون برای سازه 2Rنتایج معیار  .4جدول

2R تغیرم هامؤلفه 

 استعداد 010/1

 خودکارآمدی تحصیلی
 کوشش 770/1

 بافت 007/1

 کل -

 آماده شدن برای امتحانات 009/1

 تحصیلی کاریاهمال
 ای تکالیفآماده شدن بر 000/1

 ترمپایانهای آماده شدن برای مقاله 006/1

 کل 009/1

 سرقت ادبی 971/1

 کمک غیرمجاز 100/1 فریبکاری تحصیلی

 کل 077/1

است که با توجه به سه  شدهمحاسبهفریبکاری تحصیلی  جزبههای پژوهش برای سازه 2Rفوق مقدار  با توجه به نتایج جدول

مدل ساختاری در حالت ضرایب مسیر و سطح معناداری در ادامه  سازد.برازش مدل ساختاری را تأیید می ودنقوی بمقدار مالک، 

 است. شدهگزارش
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  071                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 
 PLSافزار ساختاری پژوهش با نمایش ضرایب مسیر در نرممدل . 1شکل 

 

 PLSافزار در نرم ساختاری پژوهش با نمایش سطح معناداریمدل  .2شکل 

 پژوهش ی اصلیضیهبررسی فر .5جدول 

 ی اصلیفرضیه
 عدد معناداری (β) تأثیرضریب 

(t-value) نتیجه 

 غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم مستقیم

خودکارآمدی تحصیلی بر فریبکاری تحصیلی با نقش میانجی  تأثیر

 تحصیلی کاریاهمال
 تأیید 200/9 009/00 990/1 -622/1

 ی فرعی پژوهشبررسی فرضیه .6جدول 

 (β) تأثیر ضریب ی یهفرض
 معناداری سطح

(t-value) 

 نتیجه

 رد 000/1 -016/1 خودکارآمدی تحصیلی بر فریبکاری تحصیلی تأثیر

 تأیید 009/00 -622/1 تحصیلی کاریاهمالخودکارآمدی تحصیلی بر  تأثیر
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  070                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گیریبحث و نتیجه

 . شد انجام لیتحصی کاریاهمال یحصیلی با میانجیگرت یتحصیلی بر اساس خودکارآمد یفریبکار بینیپیشپژوهش باهدف  ینا 

 بخشیاتح هایافتهیبا  یجنتا ینامستقیم و معناداری دارد.  تأثیر تحصیلی فریبکاری بر تحصیلی دهد که خودکارآمدینتایج نشان می

. باشدمیهمسو  (0101) 0یزیگلوو ریک (، آلبر0917) زابلیو  ی(، خرمائ0910) میردریکوندقدم پور و  یان،(، سبز0911و همکاران )

. شودمی انآموزدانش یاندر م یلیتحص یبکاریسبب کاهش و عدم فر یلیتحص یداشت که خودکارآمد یانب توانیم یجنتا بییندر ت

 روی ،یابندمیمنظم در کالس درس حضور  طوربهخودمختارند،  خوبی دارند؛ یلیتحص یو خودکارآمد یریکه درگ یرانیفراگ

 ستانداردا هایآزمون در ،کنندمی کسب باالتری نمرات هستند، متعهد آموزشی مؤسسه مقررات به ،شوندمی مرکزمطالب مت یادگیری

ظار هستند و انت یبندندارند و در کل به مقررات مدرسه و کالس درس پا تحصیلی تقلب و دهندمی بروز خود از بهتری عملکرد

 ییباال لییتحص یکه از خودکارآمد انیآموزدانشگفت که  توانمی ینبنابرا ؛ندبند باش یمقررات پا ینبه ا یزدارند دوستانشان ن

 یرقلب و سات یشهو کمتر در اند دهندمیاز خود نشان  یلیتحص یبکاریکمتر فر بینندمی یکنزد یتبرخوردارند و خود را به موفق

و  روان سالمت یبرا یخوب کننده بینییشپ تواندمیو شده  مشباعث آرا ،یخودکارآمد یهستند چراکه باورها یبکارانهفر یکارها

 باشد. یبکاریبه فر یشهعدم اند

 هاییافتهبا  جینتا ینامستقیم و معناداری دارد.  تأثیر تحصیلی کاریاهمال بر تحصیلی دهد که خودکارآمدینتایج نشان میهمچنین 

پور،  ییزاده، رجا ی(، مهد0917) زابلیو  ی(، خرمائ0911) حاجبیو زرقام  نییحس یرزام ی،(، رازق0911) همکارانو  بخشحیات

 یجنتا یین. در تبباشدیهمسو م(  0100) موتلو(، مالکوک و 0101) ریزیگلوو  یک(، آلبر0101) 0(، گرفت0917) آبادیوسلم  یداهو

راد درباره به قضات اف یلیتحص یاکه خودکارآمداثر مستقیم دارد چر یتحصیل کاریاهمالتحصیلی بر  یگفت، خودکارآمد توانیم

تخاب بر ان یخودکارآمد یباورها یهنظر ینخاص مربوط است. طبق ا یتموقع یکانطباق با  یا یفهوظ یکدر انجام  هایشان یتوانا

ام دارند که از انج ییارهابه  انجام ک یشگرا د،ان خودکارآمآموزدانش. گذاردمی تأثیر کنندمیاز عمل که دنبال  یانافراد، رشته و جر

 ی. باورهانمایندمی یرا ندارند دور آنانجام  ییتوانا  کنندمیکه احساس  یو از کارها کنندمی ینانو اطم یتاحساس قابل آن

.  کندیمموانع مقاومت  رابرو چه مقدار در ب کنندمیخود  هایفعالیتصرف   یکه افراد تا چه اندازه انرژ کنندمی یینتع یخودکارآمد

. دهندمیرا انجام  یفکار و وظا آنخود  ییو توانا واستهورزند چون مطابق خ کاریاهمال یشاندر انجام کارها یستپس الزم ن

نه  یابند تسلط هاآنبر  یدکه با بینندیم یفیرا چالش و وظا یفدارند تکال ییباال یلیتحص یکه خودکارآمد انیآموزدانش درواقع

ر ب یلیتحص یگفت که خودکارآمد ینچن یدپس با کنند. کاریاهمال آنو در انجام  یندنما یدور هاآنکه از  یداتیعنوان تهدبه

برخوردار هستند و در  یینیپا کاریاهمالباال از  خودکارآمدی با انآموزدانشاست و  تأثیرگذار انآموزدانش یلیتحص کاریاهمال

 .نندکمیو تعلل ن  یسست وظایفشانو  یفانجام تکال

                                                           
1. Albayrak, & Reisoğlu 
2. Graff 
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  070                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ،هاییافتهبا  جینتا ینامستقیم و معناداری دارد.  تأثیر تحصیلی فریبکاری بر تحصیلی کاریاهمالدهد که نتایج نشان میهمچنین 

( همسو 0100) 0یدسکا(، هوج0912) همکارانو  ی(، محرر0910) میردریکوندپور و  قدم یان،(، سبز0911) همکارانو  یصف یرزام

 ینه چن. چراکباشندمی یلدر تحص فریبکاری دنبال به کاراهمال انآموزدانشگفت که  ینچن توانمی یجنتا یین. در تبباشدمی

ر مجبو درنهایتو  اندازندیم یررا به تأخ آنو  کنندمیو تعلل  انگاریسهل یفشانو وظا یفانجام کارها و تکال رد یآموزاندانش

  برسانند.  انیبه نفع خود به پا یحرکت ینآورده و کارها را با چن یرو یلیتحص رییبکامانده به فرعقب یجبران کارها یبرا شوندمی

 یبکاریبر فر یلیتحص کاریاهمال ینبنابرا ؛است تأثیرگذار آندر ارتباط است و بر  یلیتحص یبکاریبا فر یلیتحص کاریاهمال پس

 غیراستانداردراه  به منافع خود از یابیو دست یلیتحص یبکاریفر و تعلل ورز به دنبال کاراهمالان آموزدانشاست و  تأثیرگذار یلیتحص

 با انتشار ویروس کرونا در کشور آن یزمانهمو  ترین محدودیت در پژوهش حاضر، زمان انجام پژوهشمهم. هستند یراخالقیو غ

ها را از طریق پرسشنامه ادهآوری دشود و جمع روروبهدسترسی به نمونه پژوهش با محدودیت  نهیدرزمکه باعث گردید محقق 

محدودیت دیگر این پژوهش استفاده صرف از پرسشنامه بود و محقق به دلیل شرایط  آنالین و با حجم نمونه محدودی انجام دهد.

اجرای  محدودیت زمان .داشت یبستگ موردمطالعه آموزاندانش به سؤاالت پرسشنامه به قضاوت ییپاسخگوای که حاکم بود و ویژه

توان در انجام این پژوهش هایی بود که میپژوهش از محدودیت و تحقیق زمینه در آموزاندانش برخی ضعیف ش و همکاریپژوه

هایی در آغاز شود تا ترتیبی اتخاذ کنند که راهبرد خودکارآمدی به شکل کارگاهپیشنهاد می وپرورشآموزشبه مسئوالن نظام  نام برد.

 آموزان آموزش داده شود.ساده و کاربردی به دانش کامالًوسط مشاوران و معلمان به روشی سال تحصیلی و یا در طول سال ت

ود ان پرداخته شآموزدانشی باورهای خودکارآمدی به تقویت معقوالنه شودیمبه نقش خودکارآمدی تحصیلی پیشنهاد  با توجه

و  ابدییمآموزان افزایش ریق روحیه و انگیزه در دانشو فریبکاری تحصیلی شود، به این ط کاریاهمالباعث کاهش  کهینحوبه

 باشد انآموزدانشتوانایی  با متناسب که هایموقعیت کردن فراهم با والدین و دبیران موفقیت تحصیل در پی داشته باشد. تیدرنها

 آموزانانشد خودکارآمدی افزایش آن جهنتی که آیند فائق  مشکالت بر توانندمی کوشش و تالش با که کنند ایجاد هاآن در را باور این

 در را خودکارآمدی افزایش بستر تواندمیهایی که مهارت بهبود زمینه را تدارک دید که آموزشی هایباید برنامه بود. خواهد

 بین در هک مشکلی از بتوان تا شود تحصیلی و فریبکاری تحصیلی کاریاهمال زمینه کاهش همچنین و کند فراهم ان راآموزدانش

 جلوگیری شودمی متحمل انآموزدانش مردودی جهت وپرورشآموزش هرساله که گزاف هایهزینه و دارد زیادی رواج انآموزدانش

 شده و در یرساناطالعو فریبکاری تحصیلی به والدین  کاریاهمالان و آموزدانشدر زمینه خودکارآمدی  شودمیپیشنهاد   .کرد

 در این رابطه به والدین داده شود. ییهاآموزشصورت امکان 

 نابعم

 ،تقلب  با دانشگاه شدهگزارش شخصی و شخصیتی هایویژگی بین رابطه(. 0911) هوشنگ علبازی،؛ اهلل روح شهابی،؛ جواد یجی 

 .000-000 (،0)02، روانشناسی مجله دبیرستان، انآموزدانش در

                                                           
1. Chudzicka 
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  079                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ،باورهای بر شناختی دلسوزی خود آموزش اثربخشی(. 0911) صورمن منشادی، دهقان؛ یاسر حیدری،؛ کاظم برزگربفرویی 

 .79-06(، 9) 01، یزد بهداشت دانشکده  پژوهشی علوی اهناههپسر. م انآموزدانش اجتماعی وکفایت تحصیلی خودکارآمدی

 دانشگاهی نشر: انتهر ،0970 سیف، اکبر علی ترجمه آموزشگاهی، یادگیری و آدمی هایویژگی(. 0170)  سمیوئلبنجامین، بلوم. 

 ،یشناخت مسائل حل بر شناختی خستگی و تحصیلی خودکارامدی تأثیر(. 0910) مرضیه دوستی، امین؛ محمدی، عبدالوهاب؛ پورقاز 

 60-06 ،(02)1، تربیتی روانشناسی مطالعات مجله. انآموزدانش

 ،پژوهشکده انتشارات: تهران اوّل، چاپ  صدر  دشهی خمینی، امام فارابی، دیدگاه از عدالت نظریه .(0901) محمدحسین جمشیدی 

 .اسالمی انقالب و )ره( خمینی امام

 ،(0و 9)9 تربیتی، نوین هایاندیشه مجله. پیشرفت اهداف با آموزشی کاریاهمال رابطه(. 0906) محمدآقا پور، دالور و بهرام جوکار، 

01-60. 

 اخالق بر گروهی مسأله حل های شیوه آموزش اثربخشی(. 0911) دمسعو حجازی، و غالمحسین انتصارفومنی،؛ سحر ،بخشحیات 

 .90-01(، 0)1 پرستاری، آموزش نشریه .انآموزدانش تحصیلی خودکارآمدی و تحصیلی

 اوریفن و علم در اخالق مجله. پسر و دختر دانشجویان بین در تحصیلی تقلب بررسی .(0901) اصغر، محمد امیری و ، احمدخامسان، 

6(0)، 60-29 

 ،دبیرستانی انآموزدانش تحصیلی کاریاهمال و مسأله حل سبک های  بین رابطه بررسی(. 0917مصطفی ) زابلی، فرهاد؛ خرمایی: 

 .00-90(، 01)6، یادگیری در شناختی یراهبردها دوفصلنامه. تحصیلی خودکارآمدی میانجی نقش

 دارش کارشناسی نامه پایان متوسطه، انآموزدانش تحصیلی کاریلاهما بر خودکارآمدی آموزش اثربخشی .(0910) حمزه آبیز، خیامی 

 .مشاوره

 ،باورهای و پیشرفت اهداف بین رابطه  سازی مدل (.0911) مجید حاجبی، زرقام و حسن حسینی، میرزا ؛السادات فاطمه رازقی 

-921(، 9)00، شاپور جندی آموزش ی عهتوس فصلنامهخودتنظیمی.  یادگیری راهبردهای ای واسطه نقش: آموزشی تأخیر با انگیزشی

990. 

 ،با خانواده پذیری انعطاف عاطفی جو از ادراک علی مدل ارائه(. 0916) اهلل فضل میردریکوند، و اهلل عزت پور، قدم؛ سعیده سبزیان 

 .90-09، (9) 7، اجتماعی مددکاری فصلنامه. تحصیلی خودکارآمدی میانجیگری نقش: تحصیلی تقلب

 ،تقلب با تحصیلی اخالق و تحصیلی درگیری علّی مدل رائه(. ا0910) اهلل فضل میردریکوند، و اهلل عزت پور، قدم؛ هسعید سبزیان 

 .022-090(، 0)0. روانشناسی مدرسه، تحصیلی خودکارآمدی گریمیانجی نقش: تحصیلی

 ،آگاه انتشارات: تهران دوازدهم، چاپ رفتاری، علوم در تحقیق هایروش .(0907) لهها حجازی، و باسع بازرگان، ؛هرهز سرمد. 

 ،فصلنامه  .دانشجویان در تحصیلی کاری فریب مقیاس فارسی نسخة روانسنجی حلیل(. ت0910) سمانه زاده، عباس؛ امید شکری

 .60-76(، 91)0روانسنجی، 

 شناختی درمان تأثیر و عللت شیوع بررسی .(0912) جمال حقیقی، و مهناز زاده، مهرابی ؛سیدعباس سالمتی، منیجه؛ ییالق، شهینی 

 شهید اهدانشگ شناسی روان و تربیتی علوم مجله .اهواز شهرستان دبیرستانی انآموزدانش در آن کاهش بر رفتار مدیریت و رفتاری

 .0-91، (9)09 ،اهواز چمران
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  070                                                                                                                    1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ،رابطه و شناختی جمعیت متغیرهای اساس بر تحصیلی کاریاهمال بررسی(. 0910سجاد ) بشرپور، و عیسی محمدی،؛ اکبر عطادخت 

 .60-22 ،(0) 0 مدرسه، روانشناسی مجله .انآموزدانش تحصیلی عملکرد و پیشرفت انگیزش با آن

 ،انزآمودانش در مطالعه های عادت و تحصیلی خودکارآمدی با آن ارتباط و تحصیلی کاری اهمال شیوع بررسی(. 0911) یونس فاتحی 

 .مشهد فردوسی دانشگاه، ارشد کارشناسی نامه پایان. شیراز شهر متوسطه مقطع

 ،بتقل در فشارتحصیلی و تحصیلی خودکارآمدی شخصی، هدفی های گیری جهت انگیزشی عوامل نقش(. 0912ابوالفضل ) فرید 

 009-000، (6) 1 ،پزشکی علوم در آموزش راهبردهای پژوهشی -علمی دوماهنامه. داروسازی دانشجویان تحصیلی

 ،هاآن تقلب و انآموزدانش اضطراب میزان بین رابطه .(0910) جالل آجیرلو، فرهادی؛ سیامک آجیرلو، تخوشبخ؛ زاهد فراهانی .
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