
 

 

 از استفاده با (OACS-BF) آنالین تحصیلی تقلب کوتاه مقیاس سنجیروان هایویژگی بررسی 

 (91-کووید) ویروس کرونا شیوع دوران در مطالعه یک: اکتشافی عاملی تحلیل

 6ترابیان سارا ،5نیری دهقان مرضیه ،4وند معارف اکرم ،3سلوک سمانه ،2ایمانی صدف ،1ویسی سعید

 (.مسئول نویسنده). ایران همدان، همدان، سینا بوعلی دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی .1

 .ایران همدان، همدان، سینا بوعلی دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی .2

 .ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد روانشناسی، گروه روانشناسی، ارشد کارشناس .3

 ایران تهران، الکترونیک، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بخشیانتو مشاوره ارشد کارشناس .4

 .ایران تهران، شمال، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .5

 .ایران تهران، شمال، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی، گروه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .6

 122-133، صفحات 1441 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 25/12/1411تاریخ پذیرش:                                                    11/11/1411تاریخ وصول: 

 چکیده

 نینالآمقیاس کوتاه تقلب تحصیلی  سنجیروانهای ژگیاستفاده از تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی ویهدف پژوهش حاضر، 

(OACS-BF یک مطالعه در دوران شیوع کرونا :)و تحلیل عاملی اکتشافی است.  کّمیبود. این مطالعه از نوع ( 91-کووید) روسیو

( OACS-BF) نینالآکوتاه تقلب تحصیلی  مقیاسانتخاب شدند و  آنالین() دسترسدر گیری با استفاده از روش نمونهنفر  044

( 9191) روزنبرگ( RSEs) نفسعزت( و مقیاس 9491) یمالک( کالرک و AGS) یلیتحص(، مقیاس استقامت 9911) ساختهمحقق 

نجام ا و ساختار عاملی اکتشافی همگرا، افتراقیها با استفاده از روش همسانی درونی، روایی را تکمیل کردند. همچنین تحلیل داده

و  «تقلب گروهی آنالین»نتایج تحلیل عاملی دو عامل ها استفاده شد. برای تحلیل داده 90نسخه  AMOSو  SPSS افزارنرمشد. 

 . همچنین، نتایجکردندرا تبیین  مقیاس تقلب تحصیلی آنالیناز واریانس  911/71 درمجموعرا نشان داد که « تقلب فردی آنالین»

ضریب همبستگی آن با و  94/4ضریب آلفای کل مقیاس و  17/4تا  17/4از  یاسمقعامل  دونشان داد که دامنۀ ضرایب آلفا برای 

 (P<49/4و  r= 790/4) یمنف نفسعزتو  (P<49/4و  r= -709/4) مثبت نفسعزت(، P<49/4و  r= -740/4) یلیتحصاستقامت 

ن جه به روایی و پایایی مطلوب ایا توروایی همگرا و افتراقی مقیاس تقلب تحصیلی آنالین است. ب دهندهنشانبه دست آمد که 

 .استفاده کردآموزان دانشجویان و دانشدر بین جامعۀ تقلب تحصیلی آنالین سنجش  جهتازآنتوان مقیاس، می

 . نفسعزت تحصیلی، استقامت روایی، پایایی، عاملی، تحلیل آنالین، تحصیلی تقلبکلیدواژه:  

 
 1441 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمه ی نوین در علوم رفتاری، دورهاشرفتیپمجله 
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 999                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

د. شدن( پنومونی) هیالرذات مبتالبهچین متوجه موارد غیرمعمولی از بیماران  9پزشکان بیمارستانی در شهر ووهان 9491دسامبر  91در 

ی نشان داد که منشأ این بیماری از های بعدمشاهده گردیده بود. بررسی 9491دسامبر  99البته، اولین مورد از این بیماری در تاریخ 

 غیرمعمول، شیوع ازآنپس. (9911نیا و همکاران، کاظمی) استبازار غذاهای دریایی، طیور و حیوانات زنده شهر ووهان چین بوده 

بسته و تحت بازار مذکور  ،9494در تاریخ یکم ژانویه  .گزارش شد 9دسامبر به سازمان بهداشت جهانی 99الریه در تاریخ موارد ذات

 ماریبخش چینی مرکز کنترل و پیشگیری بی درنهایتهای وسیع درباره عامل این بیماری، زنیزدایی قرار گرفت. بعد از گمانهآلودگی

جدید  9کرونا ویروسعامل این بیماری را یک  ،9494ژانویه  1ژورنال را تأیید و در تاریخ  استریتوالتوسط  منتشرشدهگزارش 

ویسی و سو )یکدر دنیا که با هراس و ترس همگانی از ( 91-کووید) روسیوکرونا روز بیماری . بکرداعالم  91-کووید بانام

 زوایایها و هم در بین مردم نمود پیدا کرد از و سردرگمی در نحوه تعامل با آن از سوی دیگر هم در بین دولت (9911همکاران، 

است که بر  تأثیراتی، ن(. یکی از زوایای آن یعنی کرونا ویروس و شیوع آ9911صحرایی و همکاران، ) است بررسیقابلمختلف 

نالین آ صورتبهامتحانات خود را  هاآنبا تعطیلی مدارس،  کهیطوربهفرآیندهای تحصیلی و آموزشی یادگیرندگان داشته است، 

 (.9494و همکاران،  0گاماگی) استکنند، که این امر سبب تقلب تحصیلی در یادگیرندگان شده برگزار می

ر وضعیت تقلب علمی دو  کشور است وپرورشآموزشیکی از مشکالت شایع در نظام  امتحانات و مدرسهدر  یادگیرندگانتقلب 

ذر، آفعلی، صفرپور و رسولی) استو به مرحله بحران رسیده  شدهخارجاز مرحله آسیب  کهیطوربهاست،  دهندهتکانکشور بسیار 

بدیل شده تو تحصیلی های آموزشی های مؤسسهترین نگرانیهای بدرفتاری است که به یکی از بزرگی از شکلتقلّب یک(. 9911

؛ به 9441، 7ویلکینسون) است شدهفیتعرعنوان جعل دانش، یا باهوش نشان دادن خود از روی نیرنگ  به تقّلبکه  طوریبه؛ است

برای  دکنندهیتهدهای آموزشی معضلی جهانی است که عالوه بر اینکه عاملی ط(. تقلب تحصیلی در محی9919نقل از برزگر بفرویی، 

 باشندهای اخالقی اعتنا به ارزشکننده وجود متخصصانی با شایستگی پایین و بی بینیپیشتواند باشد؛ میکیفیت آموزش می

یوه ش ترینرایجاه کردن و نوشتن روی کاغذ، و شیوه انجام تقلب در جلسات امتحان، نگ ترینرایج (.9911فر و همکاران، صادقی)

خامسان و ) تاسآموزان که شیوه سنتی تقلب تحصیلی در دانش باشدمی کالسیهمگرفتن تکلیف از  و تقلب در تکالیف درسی

غیرمجاز  ایهداشتدهای تقلب تحصیلی به روش سنتی مشاهده برگه دیگر یادگیرندگان و استفاده از یاروش ازجمله(. 9914امیری، 

 (.9911فر و همکاران، صادقی) استدر سر جلسه امتحان 

یکی دیگر از نمودهای تقلب تحصیلی، شیوه آنالین است. تقلب تحصیلی آنالین یک رفتار غیراخالقی و تخلف از هنجارهای 

تیابی به یرنگ و فریب برای دسبه لحاظ ماهیت، مجموعه رفتارهای مبتنی بر نتحصیلی در هنگام برگزاری امتحانات آنالین است که 

                                                           
1. Wuhan 
2. World Health Organization 
3. Coronavirus (Covid-19) 
4. Gamage 
5. Wilkinson 
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 990                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

د تحت توانتقلب در ایام امتحانات مجازی می گونهازایناست.  شدهفیتعر پیامدها و نتایجی است که فرد شایستگی آن را ندارد

( نقش 9494، 9وودوارد) غیر شناختیاست. استقامت به عنوان یک ویژگی  9استقامت تحصیلی هاآنعواملی باشد که یکی از  تأثیر

در جهت رسیدن به اهداف بلندمدت  هاآنهستند که فرد از  غیر شناختیمهمی در مقابله افراد با مشکالت و تحت عنوان راهبردهایی 

 (.9494و همکاران،  9کند )زامارواستفاده می

دمدت در هداف بلنها و اآوری و تمرکز بر پیگیری چالش، تابیگر نییتعهای فردی یا مهارت استقامت تحصیلی به عنوان ویژگی

است. لذا استقامت تحصیلی به عنوان عالئق و استقامت مربوط به تالش فرد برای رسیدن به  شدهفیتوصحوزه آموزش و تحصیل 

 تواند درمی نفسعزتبر اساس نتایج تحقیقات استقامت با  (.9491، 0است )کالرک و مالکی شدهفیتعراهداف بلندمدت تحصیلی 

دهد تا دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت نوعی نگرش است که به فرد این فرصت را می نفسعزت (.9499همکاران،  و 7لی) باشدارتباط 

 گریدیعبارتهبهای خود اعتماد کرده و احساس کنترل بر زندگی خود داشته باشد. شود فرد به تواناییبه خود داشته باشد و سبب می

 شدهفیرتعکند د درباره خودشان و روشی است که فرد خود را بر اساس ارزیابی میبه عنوان نگرش منفی یا مثبت افرا نفسعزت

های قبلی مطالعات فراوانی در راستای سنجش تقلب (. با توجه به آنچه گفته شد در پژوهش9494و همکاران،  7روزنتال) است

قرار نداده  یموردبررسآموزان را یان و دانشتقلب تحصیلی آنالین در دانشجو تاکنونتحصیلی صورت گرفته است، اما پژوهشی که 

ی تقلب گیرتحقیقاتی، پژوهشگران پژوهش حاضر، اقدام به ساخت یک مقیاس برای اندازه خألاست و لذا در راستای پر کردن این 

 داکردهیپت ( به دلیل مجازی شدن امتحانا91-کووید) روسیوتحصیلی آنالین نمودند که شیوع فراوانی در دوران پاندمی کرونا 

آموزان و دانشجویان ( در دانشOACS-BF) نیآنالمقیاس کوتاه تقلب تحصیلی است که  نیپژوهش حاضر ا یاصل سؤالاست. لذا 

 توان با تحلیل عاملی اکتشافی عوامل موردنظر را در آن کشف کرد؟ایرانی از روایی و پایایی مناسب برخوردار است؟ یا می

 روش پژوهش

آوری اطالعات در این انجام شد. برای جمع سنجیروانیشی و از نوع اکتشافی بود که بر اساس اصول رایج پژوهش حاضر پیما

ای هدر صفحات شبکهآنالین طراحی و لینک آن  صورتبهاست. به این صورت که مقیاس  شدهاستفادهپژوهش از روش آنالین 

آموزان قرار داده شد، تا یادگیرندگانی که مایل به شرکت در و دانشاجتماعی مجازی )اینستاگرام، واتساپ و تلگرام( دانشجویان 

ن ها پس از تکمیل شدهای خود را برای پژوهشگر ارسال کنند. پاسخ آزمودنیپژوهش بودند به سواالت مقیاس پاسخ دهند پاسخ

های آماری مناسب آوری گردید و به روشنفر گرد 044ها که به تعداد خودکار در گوگل درایو ذخیره و در پایان تمامی داده طوربه

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای داده لیوتحلهیتجزشدند. جهت  لیوتحلهیتجز

در سطح استنباطی جهت بررسی روایی همگرایی و افتراقی از ضریب همبستگی پژوهش از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 

                                                           
1. academic grit 
2. Woodward 
3. Zamarro 
4. Clark & Malecki 
5. Li 
6. Rosenthal 
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 997                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 یااست. همچنین برای بررسی برازش مقیاس از برازش مقایسه شدهاستفادهیرسون و برای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ پ

(CFI) یانطباقیا  شدهلیتعد، نیکویی برازش (AGFI) بیتقری مجذور میانگین و خطای ریشه (RMSEA)  استفاده شد. همچنین

 بود. 90نسخه  AMOSو  SPSSها برنامه تحلیل داده افزارنرم

 ابزار پژوهش

صداقتی تحصیلی از مقیاس بی سؤال 7این مقیاس شامل  :(BF-OACS) 1مقیاس کوتاه محقق ساخته تقلب تحصیلی آنالین

؛ تقلب فردی با 0و  9، 9، 9که دو خرده مقیاس شامل تقلب گروهی با سواالت ( اقتباس شده است 9494) همکارانو  9ویترسپون

 باریکنمره،  4شود به این صورت که هرگز ای انجام میدرجه 0گذاری مقیاس در طیف نمرهکند. گیری میرا اندازه  7و  7سواالت 

 گیرد.نمره تعلق می 9نمره و بیش از پنج بار  9نمره، دو تا پنج بار  9

نقطه 7طیف لیکرت  صورتبهو سوال است  94این مقیاس شامل  :(9112) مالکی( کالرک و AGS) 3مقیاس استقامت تحصیلی

 0نمره، اغلب شبیه من است  9نمره، تا حدی شبیه من است  9، زیاد شبیه من نیست 9شبیه من نیست نمره  اصالًباشد که ای می

 هشدبررسیآن  سنجیروانهای گیرد. در پژوهش توسط سازندگان مقیاس ویژگینمره تعلق می 7نمره و خیلی زیاد شبیه من است 

واند تکه نتایج بیانگر آن بود که استقامت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد و استقامت تحصیلی میاست 

روایی مالکی مقیاس استقامت تحصیلی است. همچنین روایی همگرایی  دهندهنشانکند که بینی میدرصد از پیشرفت را پیش 9/91

است که ضرایب در  شدهاستفاده( از همبستگی پیرسون 9441) کوینداکوورث و  0قامتمقیاس استقامت تحصیلی با مقیاس است

 شدهاستفاده(. همچنین برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 9491کالرک و مالکی، ) است آمدهدستبه 79/4تا  94/4دامنه 

(. در داخل ایران نیز پایایی آن در یک پژوهش بر 9491کالرک و مالکی، ) است شدهمحاسبه 19/4است که ضریب کل سواالت 

ب(. در پژوهش حاضر آلفای  9911ویسی و همکاران، ) است آمدهدستبه 14/4روی دانشجویان بررسی و ضریب آلفای کرونباخ 

 است.  آمدهدستبه 11/4کرونباخ 

 0، 9، 9، 9با سواالت  7مثبت نفسعزت همؤلفسوال و دو  94این مقیاس شامل  :(1292) 5( روزنبرگRSEs) نفسعزت مقیاس

گذاری مقیاس در (. نمره9491، 9کیلکیویکز و همکاران) کندگیری میرا اندازه 94و  1، 9، 1، 7با سواالت  1منفی نفسعزت؛ 7و 

 9ره، مخالفم نم 9نمره، موافقم  0موافقم  (، به این صورت که کامال9494ًو همکاران،  1سونمز) باشدای میدرجه 0طیف لیکرت 

(. در یک پژوهش برای بررسی همسانی درونی مقیاس از 9491و همکاران،  94گارسیا) گیردنمره تعلق می 9نمره و کامال مخالفم 

                                                           
1. Online Academic Cheating Scale- Breif Form (OACS-BF) 
2. Witherspoon 
3. Academic Grit Scale (AGS) 
4. short Grit scale (GRIT–S) 
5. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 
6. self-esteem positive  
7. self-esteem negative  
8. Kielkiewicz 
9. Sønmez 
10. García 
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 997                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

فر، احراری، نجفی و محمدی) است شدهگزارش 91/4است که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت  شدهاستفادهضریب آلفای کرونباخ 

 نفسعزتپژوهش دیگر در داخل ایران نیز پایایی آن بر روی دانشجویان بررسی و ضریب آلفای کرونباخ  (. همچنین در یک9911

ب(. در خارج از کشور نیز برای  9911ویسی و همکاران، ) است آمدهدستبه 19/4و کل مقیاس  97/4منفی  نفسعزت، 99/4مثبت 

(. 9491و همکاران،  9اکسین) است شدهمحاسبه 19/4است که ضریب  دهشاستفادهبررسی قابلیت اعتماد مقیاس از آلفای کرونباخ 

و  01/4( ضریب همبستگی 9199) 9فارلی و زیمت داهلم، روایی همگرایی مقیاس با استفاده از مقیاس حمایت اجتماعی زیمت،

 0)ماریکوتویو97/4ای کرونباخ های دیگر ضریب آلف(. در پژوهش9499و همکاران،  9لی) است آمدهدستبه 49/4داری در سطح معنی

 7یوبا) است آمدهدستبه 71/4( و ضریب آلفای کرونباخ 9491همکاران،  و 7)بورنته19/4(، ضریب آلفای کرونباخ 9491و همکاران، 

 است.  آمدهدستبه 17/4در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  (.9494و همکاران، 

  هایافته

 تحصیلی آنالین اطالعات توصیفی مقیاس تقلب .1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل سواالت ردیف

 744/4 97/4 9 4 تحویل دادن برگه امتحان به یک نفر دیگر برای پاسخگویی به سواالت امتحان 9

 497/9 91/9 9 4 ال امتحانیسویککمک گرفتن از یک فرد دیگر برای رسیدن به جواب درست  9

 917/4 70/4 9 4 ام در طول امتحان آنالینتحانی به همکالسیهای امپیامک کردن پاسخ 9

ام در یک مکان مشخص و با همفکری در موقع امتحان، جمع شدن با دوستان همکالسی 0

 هم به سواالت پاسخ دادن

4 9 71/4 104/4 

 194/4 19/4 9 4 باز کردن کتاب در موقع امتحان و استفاده از آن برای پاسخ دادن به سواالت  7

 919/4 79/4 9 4 جستجو در اینترنت در جریان امتحان برای دستیابی به پاسخ سواالت  7

، اطالعات توصیفی گروه نمونه شامل حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار سواالت مقیاس تقلب تحصیلی آنالین 9در جدول 

 اعتباریابی اکتشافی عاملی روش تحلیل بود، با کمک سوال 7 دارای تقلب تحصیلی آنالین که مقیاس حاضر پژوهش آمده است. در

 آن باالبودن از و بررسی سؤاالت مقیاس نمرات بین ضرایب همبستگی که بود الزم عاملی تحلیل روش از استفاده از شد. قبل

واالت مقیاس که در شود با توجه به باال بودن ضریب همبستگی بین سمی مشاهده 9جدول  در که گونههمانشود.  حاصل اطمینان

توان نتیجه گرفت که انجام تحلیل عاملی نشان داده شده است، می« 9کرویت بارتلت»و آزمون  «1اولکین-مایر-کایرز» آزموننتایج 

 اکتشافی بر روی این مقیاس قابل توجیه است. 

 

 

                                                           
1. Xin 
2. Zimet 
3. Li 
4. Maricuțoiu 
5 Burnette 
6. Uba 
7. Kaiser – Meyer – Olkin Test 
8. Bartlett’s test of sphericity 
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 991                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ی انتخاب شده برای تحلیل عاملیآزمون تاییدپذیری تعداد نمونه .9جدول 

 179/4 تعیین بسندگی تعداد نمونه برای KMO ضریب

 917/14 (BTS) بارتلتآزمون کرویت 

 97 درجه آزادی

 449/4 معناداری

باشد. مقدار آماره خی دو ی انتخاب شده میاست که نمایانگر میزان مطلوب نمونه 179/4برابر  KMOشاخص  9در جدول 

ل عاملی اکتشافی برای اعتباریابی مقیاس تقلب تحصیلی آنالین توان از روش تحلیآن است که می دهندهنشاناست که  917/14

 استفاده نمود.

 
 نمودار سنگریزه مقادیر ارزش ویژه هر یک از سواالت -1نمودار 

 سواالت مقیاس تقلب تحصیلی آنالین شدهاستخراجمقادیر  .3جدول 

استخراج عمومی مجموع مجذورات بارهای  استخراج اولیه های آماریشاخص

 املیع

 چرخش مجموع مجذورات بارهای عاملی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

 411/97 411/97 977/9 077/01 077/01 979/9 077/01 077/01 179/9 عامل اول

 911/71 419/99 977/9 911/71 199/91 470/9 911/71 199/91 470/9 عامل دوم

 411/97 دارد تقلب گروهی نام که اول شد. عامل استخراج عامل دو اکتشافی، عامل تحلیل در شود،می مشاهده 9 جدول در کهچنان

 عامل دو این و کندمی تبیین واریانس را از درصد 419/99دارد  نام تقلب فردی که دوم عامل و کندمی تبیین را واریانس درصد

 کنند. تبیین می تقلب تحصیلی آنالین را مقیاس یانسوار 911/71 اً مجموع
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 999                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 درصد مقیاس تقلب تحصیلی آنالین 121/71مجموع واریانس(  ) دقتمدل دوعاملی با  .4جدول 

 خرده مقیاس تقلب فردی خرده مقیاس تقلب گروهی عوامل سواالت 

  109/4 9سوال 

  999/4 9سوال 

  144/4 9سوال 

  774/4 0سوال 

 791/4  7سوال 

 979/4  7سوال 

تقلب تحصیلی مقیاس  دوم عامل اول و یدر حالت چرخش یافته برا یعامل یبارها شود،یمالحظه م 0طور که در جدول همان

 گذارینام تقلب گروهیمقیاس  خرده آن یمحتوا به است که با توجه 0و  9، 9، 9 است. عامل اول شامل سؤاالت ذکرشده آنالین

 . شد گذارینام تقلب فردیمقیاس  سؤاالت، خرده یتوجه به محتوا با که باشدیم 7و  7یز شامل سؤاالت شد. عامل دوم ن

 نفسعزتضریب مقیاس آلفای کرونباخ مقیاس تقلب تحصیلی آنالین، استقامت تحصیلی و  .5جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت عامل

 179/4 0 تقلب گروهی آنالین

 179/4 9 تقلب فردی آنالین

کل سواالت تقلب تحصیلی 

 آنالین

7 944/4 

 119/4 94 استقامت تحصیلی

 197/4 7 مثبت نفسعزت

 979/4 7 منفی نفسعزت

 179/4 94 نفسعزتکل مقیاس 

است که میزان مناسبی از همسانی درونی مقیاس تقلب تحصیلی آنالین را نشان  آمدهدستبهضریب آلفای کرونباخ  0در جدول 

 دهد. می

 های همگرا و افتراقی آنهای آن، فرمتقلب تحصیلی آنالین با خرده مقیاس نتایج همبستگی درونی مقیاس .7جدول 

 7 7 0 9 9 9 متغیرهای پژوهش

      - تقلب گروهی آنالین -9

     - 117/4** تقلب فردی آنالین -9

    - 997/4** 970/4** مقیاس کل تقلب تحصیلی-9

   - -019/4** -009/4** -740/4** تحصیلیاستقامت -0

  - 910/4* -791/4** -771/4** -709/4** مثبت نفسعزت-7

 - -799/4** -099/4** 007/4** 077/4** 790/4** منفی نفسعزت-7

  49/4مقدار احتمال در سطح         47/4مقدار احتمال در سطح 

 حصیلیتدهد که ضریب همبستگی بین تقلب تحصیلی آنالین با استقامت ان مینش 7مطابق با مقادیر نمایش داده شده در جدول 

(740/4- =r  49/4و>P) روایی افتراقی مقیاس تقلب تحصیلی آنالین است. ضریب همبستگی  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه

روایی افتراقی مقیاس تقلب  دهندهاننشاست که  آمدهدستبه (P<49/4و  r= -709/4) مثبت نفسعزتبین تقلب تحصیلی آنالین با 
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 991                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

است  آمدهدستبه (P<49/4و  r= 790/4) منفی نفسعزتتحصیلی آنالین است. ضریب همبستگی بین تقلب تحصیلی آنالین با 

 روایی همگرای مقیاس تقلب تحصیلی آنالین است. دهندهنشانکه 

 برازش مدل مقیاس تقلب تحصیلی آنالین هایشاخص .7 جدول

 حد مجاز آمدهدستبهمقدار  رازش مدلشاخص ب

 - 997/79 (9χ) یمجذور کا

 - 97 (DF) یدرجه آزاد

χ2/df 94/9  9کمتر از 

  1/4بیشتر از  107/4 (CFI) ایسهیشاخص برازش مقا

  1/4بیشتر از  199/4 (AGFI) یانطباق ای شدهتعدیلبرازش  ییکویشاخص ن

  49/4کمتر از  477/4 (RMSEA) بیتقر نیانگیمجذور م یشهیر یخطا

این  7باشد که طبق جدول شماره  9سنجش برازش مدل، نسبت به مجذور خی به درجه آزادی باید کمتر از  منظوربهیابی در مدل

برازش  ییکویشاخص ن( و CFIای )سهیبرازش مقا شاخصبه دست آمد و نشانگر برازش مناسب مدل است.  94/9مقدار برابر با 

به دست  107/4و  199/4تر است که در مطالعه حاضر به ترتیب ( به میزانی که به عدد یک نزدیکAGFIی )انطباق ای هشدلیتعد

است؛ بنابراین،  49/4باشد که نقطه رد آن می 477/4برابر  (RMSEA) بیتقر نیانگیمجذور م یشهیر یخطاآمد. همچنین مقدار 

 باشد. نتایج بیانگر برازش مناسب مدل می یطورکلبهها مشکلی ندارند و در این مورد، نیز داده

  یریگجهینتبحث و 

الین: مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آن سنجیروانهای استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی ویژگیهدف پژوهش حاضر، 

 تقلب فردی آنالینو  قلب گروهی آنالینتبود. نتایج تحلیل عاملی دو عامل ( 91-کووید) روسیویک مطالعه در دوران شیوع کرونا 

. همچنین، نتایج نشان داد که دامنۀ کردندرا تبیین  مقیاس تقلب تحصیلی آنالیناز واریانس  911/71 درمجموعرا نشان داد که 

لی، استقامت تحصیضریب همبستگی آن با و  94/4ضریب آلفای کل مقیاس و  17/4تا  17/4از  مقیاسعامل  دوضرایب آلفا برای 

روایی همگرا و افتراقی مقیاس تقلب تحصیلی آنالین است. در تبیین  دهندهنشانمنفی به دست آمد که  نفسعزتو  مثبت نفسعزت

فیت فردی برای عنوان ظر بهمانند استقامت تحصیلی  غیر شناختیعوامل توان گفت روایی افتراقی مقیاس با استقامت تحصیلی می

 تحصیلی ضروریزندگی های گسترده در مسیر در مواجهه با موانع و چالش پایداریو  باالو سطح  در جهت اهداف بلندمدت تالش

لی حصیدرازمدت ت اهدافعنوان پایداری و شکیبایی در راه رسیدن به استقامت تحصیلی به  (.9499و همکاران،  9شچمن) هستند

 و ها و پستیشکست باوجودها، در طول سال عالقهو  تالشها و نگهداشت شامل کار شدید روی چالشاست و آن  شدهفیتعر

آموزان برای رسیدن به اهداف خودشان پایدار (. لذا وقتی دانشجویان یا دانش9441داکوورث، پترسون، متیوس و کلی، ) استبلندی

نالین مجازی و آ صورتبهباشند و در راه رسیدن به آن شکیبا باشند مشخص است که در هنگام امتحانات و انجام تکالیف درسی 

                                                           
1. Shechtman 
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 994                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

صیلی کنند. لذا منطقی است که تقلب تحکنند و برای رسیدن به اهداف خود تالش بیشتری بدون انجام تقلب میتقلب کمتری می

 آنالین با استقامت روایی افتراقی داشته باشد. 

 است تیشناخروانای پدیده فسنتوان گفت که عزتنفس میهمچنین در تبیین روایی همگرایی تقلب تحصیلی آنالین با عزت

و کارکرد آن در مقابله ( 9494و همکاران،  9ولز) داردکه تأثیر قاطعی بر ابعاد عاطفی و شناختی انسان  (9494روزنتال و همکاران، )

و  نقش مهمی در سالمت نفسعزت .(9494و همکاران،  9تام) شودو مهم شناخته می مؤثربا فشارهای زندگی به عنوان یک منبع 

و  اختیشنروانبرخوردار هستند، مشکالت هیجانی،  نفسعزتتری از که افرادی که از سطح پایین طوریبهبهزیستی افراد دارد، 

نقش  نفسعزتهمچنین  (.9491و همکاران،  9آدامسون) دیآپیش می هاآنباال برای  نفسعزتجسمانی بیشتری نسبت به افراد با 

توان گفت می درمجموع(. 9494، 7شروت و ویگل) دارد( و مقابله با مشکالت 9494و همکاران،  0آگانه) استرسمهمی در کاهش 

 زیرابه ؛کنند شود که تقلبتواند مانع از آن میباال می نفسعزتباالیی برخوردار هستند، به دلیل اینکه  نفسعزتیادگیرندگانی که از 

متر کنند و کبرای رسیدن به نمره مطلوب و کسب موفقیت درسی تالش میهایی خود نفس و اعتقاد به تواناییخاطر وجود عزت

 کنند. تقلب می

 روسیوکاغذی به دلیل شیوع کرونا -مداد صورتبهها های اصلی این پژوهش مهیا نبودن شرایط اجرای پرسشنامهیکی از محدودیت

 دگانرنیادگیشانس همه  روازاینماعی مجازی پرداخته شد. های اجتها از طریق شبکه( بود که به اجرای مجازی پرسشنامه91-کووید)

ی به اند که دسترسآموزان و دانشجویان( برای شرکت در پژوهش یکسان نبود و تنها کسانی قادر به شرکت در پژوهش بودهدانش)

نتایج پژوهش همچون  اند، که این خود یک محدودیت عمده خارج از اختیار پژوهش بوده است.اینترنت و فضای مجازی داشته

 کنندگانمشارکتممکن است  (به جای مطالعه رفتار واقعی) یدههای دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارشبسیاری از بررسی

های یابی به یافتهبرای دست. کفایتی فردی ترغیب کندهای کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی ناشی از بیرا به استفاده از شیوه

ای ههای پژوهش حاضر و توسعه این ابزار با ارزیابیاین مقیاس و از میان برداشتن محدودیتاعتبار، روایی و ساختار  در زمینه ترقیدق

جتماعی ا-اقتصادی -فرهنگیشرایط )امع آماری متفاوت وو ج هااین ابزار در سایر کشور سنجیروانتر، انجام کمّی در سطحی وسیع

ینه مشکالت زمدر  توانند به گسترش دانشمی دستاوردها و پیامدهای این پژوهش در سطح نظری. شودمیو پیشنهاد توصیه  (متفاوت

نه عوامل در زمی شناختیروانگسترش دانش  منظوربههای جدیدتر راهگشای پژوهشو  کمک کندمربوط به تقلب تحصیلی آنالین 

ر جامعه د مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آنالیناین پژوهش نشان داد که  نتایج شود.تقلب تحصیلی آنالین گیری مؤثر بر شکل

اخت و شن تقلب تحصیلی آنالینمطلوب را دارد و ابزار مناسبی برای شناخت  سنجیروانهای ویژگی آموزانو دانش دانشجویان

                                                           
1. Wells 
2. Tam 
3. Adamson 
4. Angane 
5. Shrout & Weigel 
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لی، از در سطح عم. لذا کندکمک میدر سنجش تقلب تحصیلی آنالین است که به پژوهشگران  مشکل در یادگیرندگانبهتر این 

 قرار گیرد.  همورداستفادسنجش تقلب تحصیلی آنالین در جامعه ایرانی توان در های این پژوهش مییافته

 منابع

 ای حرمت هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه رابطه (.9911فر، محمد. )احراری، عمادالدین؛ نجفی، محمود؛ و محمدی

 .9-99(، 94)97مجله علمی و پژوهشی مطالعات روانشناسی تربیتی، . یخود و حمایت اجتماع

 هروانشناسی مدرس. مجله ی پنجم ابتداییآموزان پایه(. ارتباط عوامل فردی و موقعیتی با تقلّب دانش9919کاظم. ) ،برزگر بفرویی ،

9(9 ،)94-7. 

 ( .بررسی تقلب تحصیلی در 9914خامسان، احمد؛ و امیری، محمداصغر .) .مجله اخالق در علوم و میان دانشجویان دختر و پسر

 . 79-79(، 9)7فناوری، 

 (9911محمودی، محسن. )و  ؛ساجده ،زادهطهرانی ؛ناصر ،صابر ؛مرضیه، رجبی ؛شبنم ،قاسمیانی ؛خلیل ،مومنی ؛جمیل ،صادقی فر .

. 9917-9910وم پزشکی ایالم در سال تحصیلی های تقلب تحصیلی و علل آن در بین دانشجویان دانشگاه علبررسی فراوانی، شیوه

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

 91-اهتمام به علوم پایه در پزشکی راهگشای درمان بهتر در کووید(. 9911)هدایت.  ،صحراییو  ؛رضا ،کاظمی ؛محمد ،صحرایی .

 .999-990(، 1)99، مجله طب نظامی

 فصلنامه های دانشگاهیآزمون عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان در (.9911آذر، سلیمان. )عید؛ صفرپور، سعد؛ و رسولیفعلی، س .

 .71-11(، 9)19ریزی در آموزش عالی، پژوهش و برنامه

 و صباغچی، مریم.  ؛مسعود ،محمدی ؛نادر ،ساالری ؛بهنام، خالدی پاوه ر؛اکبیعل ،ویسی رایگانی ؛رستم، جاللی ؛محسن ،نیاکاظمی

 .919-949(، 9)99 ،متاآنالیز. مجله طب نظامی: 91-تب و سرفه دو عامل مهم در شناسایی بیماران مبتال کووید (.9911)

 مقیاس کوتاه ترس از  سنجیروانهای ارزیابی ویژگیالف(.  9911)سارینا.  ،ایمانی ؛ وبهزاد، بهروز ؛صدف ،ایمانی ؛سعید ،ویسی

 .9-94(، 09)7، ای نوین در علوم رفتاریهپیشرفتمجله علمی و تخصصی (. 91-کرونا ویروس )کوویدابتال به بیماری 

 ( .ساخت و  9911ویسی؛ سعید؛ ایمانی، صدف؛ بواسحاقی، منیژه؛ ترابیان، سارا؛ دهقان نیری، مرضیه؛ و امیرارسالنی، فرناز .)ب

: تحلیل عاملی ( در دانشجویان ایرانیATS-BF) یلیتحص ایان نامهمقیاس کوتاه اضطراب دفاع از پ سنجیروانهای بررسی ویژگی

 ، زیر چاپ.ای نوین در علوم رفتاریهپیشرفتمجله اکتشافی. 
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