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 چکیده
  ت یرضاهای تحصیلی شامل  متغیربینی تقلب تحصیلی در دانشجویان بر اساس  تبیین و پیش پژوهش    نیاهدف  

انجام توصیفی همبستگی  پژوهش با روش   ی است.لیتحص  یسازو خودناتوان  ی لیتحص  زشیانگ  ،لیاز تحص
نفر بودند. نمونه آماری  12215جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد  شد و  

بندی جامعه بر  ای، با خوشهای خوشهگیری طبقهنفر انتخاب شد که با استفاده از روش نمونه  300  به حجم
دانشکده و سپس طبقه به  اساس  نمونه  انتخاب  و  اساس جنسیت  بر  انجامبندی آن  . گردید  نسبت جنسیت 

و    زجون  زیساخودناتوان(،  1981نگیزش تحصیلی هارتر ) اهای  نامههای مورد نیاز با استفاده از پرسشداده
( گردآوری  1392)  فراست( و نگرش به تقلب تحصیلی  1389)  محسنی رضایت از تحصیل  (،  1982)  رودولت

ها نشان داد که متغیرهای  زمان تحلیل شد. نتایج تحلیلو با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه خطی هم
را تبیین  درصد گرایش دانشجویان به تقلب تحصیلی    15طور مجموع به میزان  ه، بشده  گرفته  ردر نظ تحصیلی  

و انگیزش تحصیلی   درصد  39تواند به میزان  می   تنهایی به  سازی تحصیلی خودناتوانعالوه بر این    نمایند،می 
توان گفت ی مها  بر اساس این یافتهبینی کند.  دانشجویان را به تقلب تحصیلی پیشگرایش    درصد  17به میزان  

اتوان نخود  هچ   هر  زین  ، دهد  می را کاهش    انیدانشجودر    تقلب  گرایش به  زانیم، افزایش انگیزه تحصیل  که
 . افتیکاهش خواهد  ی نیزلیتقلب تحصبه  آنان گرایش،احتمال  ابد،ی اهشک انیدانشجو سازی

-خودناتوانی،  لیتحص  زشی انگ  ،لیاز تحص  ت یرضای،  لیبه تقلب تحص  شیگرا:  واژگان کلیدی
 ی.لیتحص یساز
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 مقدمه

سالمت  های حفظ و ارتقای  ترین راه رعایت اصول اخالقی در همه ابعاد زندگی، یکی از مهم
)ساکی،   است  نظام1390اجتماعی  فرایند  آموزشی،  نهادهای  جامعه(.  را یافته  افراد    پذیری 

در واقع نهاد رسمی آموزش و پرورش  (.  1393اقوتی،  یخواه، بوالغی و  ند )علیهست   دار عهده
انتقال   و  جامعه  نیروی جوان  تربیت  و  آموزش  وظیفه  خانواده  دوشادوش  عالی  آموزش  و 

 (. 1396ی، خندق  ن یام و مهرام ،فراستانین جامعه را برعهده دارند )ها و قو ارزش 
یکی از  عنوان  ههای آموزشی، خود ب شوند نظاماما در این میان برخی عوامل باعث می

بعوامل   باشند.  مطرح  مشکالت جامعه  ساز  عوامل  یک  1ی لی تحص  یصداقت یزمینه  این  از  ی 
-ان و دانشیاز فرهنگ دانشجو  یکه به جزئ  ،است  یآموزش  یهاط ی ع در مح یو شا  یراخالق ی غ

(. این موضوع به یک نگرانی جهانی  1395ار و حق نگهدار، کو آموزان تبدیل شده است )ج
اند  درصد گزارش کرده  80ها میزان شیوع آن را حتی باالتر از  تبدیل شده و برخی از پژوهش

برنا،   و  تحصیلی 1394)سواری  تقلب  م هب  2(.  از  یکی  نمونهعنوان  بی صداقتی  همترین  های 
 علمی قابل بررسی است.  

-تواند به زمینه های آموزشی گستره قابل توجهی دارد. این پدیده حتی میتقلب در نظام
که روحیه تقلب تحصیلی در امتحان، قابل    های فراتر از جلسات امتحان نیز گسترش یابد. چرا

در  های جدید  با پیشرفت فناوری  (.1395)فرید،  ی دیگر زندگی نیز هست  هاری به زمینهست
گیر  به حدی رو به افزایش بوده که اکنون به معضلی همهتقلب تحصیلی  ،  سال گذشته  چهل

   (.1390تبدیل شده است )خامسان و امیری، 

بر    .استابی به یک هدف  یاخالقی برای دستروش غیرتعریف کلی،  یک  در    تقلب
است    علمی  یابی به یک هدفبرای دستاخالقی  یک رفتار غیراین اساس تقلب تحصیلی،  

تقلب تحصیلی کار    ارائه تعریف کاملی از  (.2011،  3چلیک   و  )کچسی، یرلسکسی، اورک
  4. طبق نظر جونز استپرداز به زوایای خاصی از این پدیده پرداخته  ست. هر نظریهدشواری 

یا جعلی برای فرار از قوانین، استانداردها،  ( تقلب تحصیلی ه2011) ر گونه تالش فریبنده 
دست آوردن مزایای ناعادالنه یا محافظت از کسی  ها، آداب و رسوم و هنجارها برای بهشیوه 

 
1. academic dishonesty 

2. academic cheating 

3. Keҫeci, Yerleskesi, Oruc & Ҫelik 

4. Jones 
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رصادقانه از  ی و غ   یراخالقی غ   یارائه رفتار  به عنوان  یلی تقلب تحص  باشد.که تقلب نموده؛ می
تبار،    یمهد و پشم  ی )بن تعریف شده است  یل ی تحصت  ی سب موفقکان به منظور  یدانشجو  یسو

دانشجو    (.1393 اقدام  هرگونه  اساس  این  دانش یبر  کار  ا  نمودن  قلمداد  منظور  به  آموز 
، به نقل  2002و همکاران،    1وب می شود )جانسون س، تقلب محدگران به جای خوید  یتحصیل

تقلب مهمترین عامل است،   عنوان نگردد که اگر  .( 1393از رستمی، زرافشانی و سعدوندی، 
از مهم به طور جدی کیفیت  حتما یکی  و  را نقض  علمی  است که صداقت  ترین مواردی 

را تضعیف   عالی  آموزش  در  اعتماد عمومی  و  ارزیابی  فرایند  در  اطمینان  قابلیت  تدریس، 
تقلب تحصیلی به تدریج نظام    (.1395، سادات هاشمی و طاطاری،  حسینی ن،  چیا)آهن   کندمی

 (. 2016، 2نامنگو  و برد )استارویتواآموزش عالی را از بین می
مانندتقلب   ابزار،    مواردی  اطالعات،  از  استفاده  یا  کردن  برقرار  ارتباط  تصرف، 

های آموزشی یا سایر ابزارهایی که توسط استاد هنگام انجام کار علمی،  ها، کمکیادداشت
بر این   (.2017،  3می شود )هادجر   ، را شاملامتحان یا سایر موارد غیر مجاز اعالم شده است

های دیگران  های کوچک، نگاه کردن به یادداشت تواند به صورت یادداشت تقلب میاساس  
بین   یا هر گونه اشتراکات ممنوعه  امتحان    دانشجویاندر طول امتحان  یا  در حین تمرینات 

   (.2010، 4انجام شود )لوتوسکی 
ای و فردی  زمینههای موقعیتی،  به عنوان یک رفتار پیچیده تحت تاثیر ویژگیاین رفتار  

)استارویتوا  پژوهش(.  2016،  5نامنگو   و  است  را  بیشتر  تحصیلی  تقلب  گرفته،  های صورت 
،  هنسلی)  عملکرد تحصیلیاند.  متغیری وابسته به متغیرهای محیطی و موقعیتی درنظر گرفته

انگاری ، عدم جرم(2013،  7، چراو، ندلسون، کروالدآلفسونو    2013،  6برگون  ،کریکپاتریک
)فدای  )   و (2017،  8تقلب  والدین  متغیرها  (  2015،  9رانجیداهیا جلب رضایت  این  از  برخی 

تحصیلی  از بین عوامل    .هستندگذار  تقلب تحصیلی تأثیرگرایش دانشجویان به  بر  هستند که  

 
1. Johnson  

2. Starovoytova& Namango 

3. Hadjar 

4. Lutovsky 

5. Starovoytova &  Namango 

6. Hensley, Kirkpatrick, K & Burgoon 

7. Olafson, Schraw, Nedelson, Nedelson & Kehrwald 

8. Feday 

9. Rajni Dahiya 
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تحصیلی تقلب  به  گرایش  بر  تحصیلی می  ،موثر  انگیزش  متغیرهای  به  از   ،  1توان  رضایت 
 اشاره کرد.   3سازی تحصیلی خودناتوان و 2تحصیل 

دانش  که  است  درونی  انرژی  تحصیلی،  جهت  انگیزش  در  را  دانشجویان  و  آموزان 
یادگیری    های ضرورتکند و یکی از  تالش برای موفقیت هدایت می   و  ارزیابی عملکرد خود

طور که هاکان و  (. همان2017  ،5باشد )رابینوردهای تحصیلی میآو دست(  2007،  4)پالمر 
اشاره می2014)  6مونیر فعالیتن کن(  است که  انگیزش تحصیلی یک حالت درونی  های  د، 

می حفظ  و  هدایت  فعال،  را  یادگیری  با  تحصیلی  کند.مرتبط    استانداردهای   با  انگیزش 
  ایزوچی عالقه به یادگیری )  و  (2017،  7ژنگ   و   )لی  ها و پافشاری برای رسیدن به آن  تحصیلی 

 شود. مشخص می  (2017، 8اونیکورا  و
اثر می انگیزش تحصیلی  بر  عامل کلیدی که  معلم،    شامل  ،گذارندپنج  دانشجو،  خود 

یادگیری محیط  و  روند  یا  روش  است  دانشجو    .باشدمی  محتوا،  برای    توانایی الزم  کافی 
به خوبی آموزش دهد، بر فرآیند    باید  و معلم نیز  داشته باشد  مندی به یادگیری و عالق  آموختن 

، 9دهد )لی اختصاص    افرادگویی به  آموزشی نظارت داشته باشد و زمان کافی را برای پاسخ
(. محتوا دقیق، به موقع، تحریک کننده و مرتبط با نیازهای فعلی و آینده دانشجویان  2010

و محیط یادگیری باید باشد. روند و روش باید نوآورانه، دلگرم کننده، جالب، سودمند باشد  
توا به  ممکن  حد  تا  و  مثبت  امن،  دسترس،  )ویلیامزدر  کند  کمک  فردی   و  نمندسازی 

 (. 2011، 10ویلیامز 
خودناتوان تحصیلی،  انگیزش  بر  تحصیلی عالوه  گرایش    تواندمینیز    11سازی  بر 

سازی تحصیلی عبارت است از هر دانشجویان به تقلب تحصیلی تاثیر داشته باشد. خودناتوان

 
1. academic motivation 

2. academic satisfaction  

3. academic self-handicapping 

4. Palmer 

5. Rubin 

6. Hakan & Münire 

7. Li & Zheng 

8. Izuchi & Onyekuru 

9. Lei 

10. Williams   & Williams 

11. Educational Self-handicapping 
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سبت  دهد که شکست خود را به عوامل بیرونی )بهانه( نای که به فرد امکان میعمل یا زمینه
لمر  ورثوین،  )سوئیچینگر،  خودناتوان(.  2014،  1استینمر  و  دهد  در  تحصیلی  رفتارها  سازی 

ه نیتی  گون کند بدون هیچریزی شده است که فرد وانمود میکننده یک عمل برنامهنعکس م
 ایجاد مانع   تواند بامیسازی  خودناتوان(.  2010،  2دوریک  درگیر آن شده است )الوجوی و

صورت  کرد پایین  از عمل  ذهن خود و دیگران   انحراف  با هدفو  کرد موفق  عمل  در مسیر
اکسا  گیرد این 2017،  3آزبوی   و  )تادیک،  در  خودناتوان(.  یک  صورت  عنوان  به  سازی 

منظور دست به  کمبود  استراتژی  آشکار شدن  از  برای جلوگیری  دیگران  ادراکات  کاری 
-میسازی  خودناتوان  نمونهبه عنوان چند  (.  2014،  4واکر   و رود )استوارتتوانایی به کار می

ی کم قبل از امتحان، کمبود خواب و درگیری  عویق انداختن، مطالعه به ت  وان به مواردی مانندت
 (.  2004، 5نارد ا) اشاره نمود با دوستان

تاثیر داشته باشد  دیگر متغیری که انتظار می رود بر گرایش دانشجویان به تقلب تحصیلی  
-ارزیابی مدت ناشی از  رضایت تحصیلی، به عنوان یک نگرش کوتاهرضایت تحصیلی است.  

(. رضایت تحصیلی وضعیت  2012،  6لو   شود )چن وهای یک تجربه آموزشی تعریف می
باشد )جارادین،  می آموزان یا دانشجویاندانش انتظارات  شناختی است که حاصل تاییدروان

 (. 2012تارانه،  جارادات، سافی و
مربوط می یادگیری دانشجویان  به کیفیت  به شدت    )کانتک و شود  رضایت تحصیلی 

م،  گیرد )ئیردلی میهای آموزشی قرار  (، فرآیندی پویا که تحت تاثیر ویژگی2015،  7کازانسی 
زمینه2013،  8آیکول   کلیچ و به  میزان رضایت تحصیلی  و  (.  تئوری  بین  ارتباط  کلی،  های 

برنامه درسی، مدیریت  با استادان، محتوای  عمل، کیفیت آموزش، سیستم ارزیابی، ارتباط 
وابدانشگ آن  منابع  و  امکانات  و  واه  راموس  النداری،  )باریلم،  است  بارلم،  سیلویرا  سته   ،

 (.  3201، 9اماندس

 
1. Schwinger, Wirthwein, Lemmer & Steinmayr 

2. Lovejoy & Durik 

3. TADIK, AKCA, AZBOY 

4. Stewart   & Walker 

5. Urdon  

6. Chen & Lo 

7. Kantek & Kazanci 

8. Yildirim Y, Kilic & Akyol 

9. Barlem, Lunardi, Ramos, Silveira, Barlem & Ernandes 
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-تقلب تحصیلی بیشتر از آن  کنندهبینیپیش های صورت گرفته در زمینه عوامل  پژوهش 
ویژگی به  شخصیتیکه  تحصیلی  های  و    و  محیطی  عوامل  به  بیشتر  بپردازند،  دانشجویان 

داشته توجه  عوامل  آموزشگاهی  تاثیر  میان  این  در  عوامل  اند.  از  یکی  عنوان  به  تحصیلی 
دانشجویی که در پاسخ    در واقعنسبت به عوامل محیطی پایدارتر باشند.  تواند  شخصیتی می

در هر    این نیاز در او باشدمی که  کند، مادامبادرت به تقلب می   درونی و پایداربه یک نیاز  
-پژوهش که تا کنون  براین اساس و با توجه به ایندهد.  کار را انجام میشرایط محیطی نیز این

  زش ی و انگ   لی از تحص   تیرضا  یرابطهعوامل تحصیلی شامل  ارتباط  به بررسی    های معدودی
،  ندرداخته اپی  ل ی به تقلب تحص  ان یدانشجو  ش ی با گرا  ی لی تحص  یساز و خودناتوان  ی لی تحص

این پژوهش ضمن تالش برای پر کردن خال پژوهش موجود در پی یافتن پاسخ این پرسش  
  ی لی تحص   زش ی انگ  ،لی از تحص   تیرضاشامل    توان از عوامل تحصیلی به چه میزان میکه  است  

 ؟ استفاده نمودتحصیلی در دانشجویان بینی تقلب برای پیش  یل ی تحص  یسازو خودناتوان

  شیپ( در پژوهشی به  1393) نژاد  اهللض ی ف   ی وواحد:  داخل کشورهای انجام شده در  پژوهش 
  ی اخالق  تیو هو  یلی تحص  زشی انگ   یهامؤلفه بر اساس    یکارشناس  انیتقلب در دانشجو  ین ی ب

تبر دانشگاه  داشتن    زیدر  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  باال  لی تحص   زشی انگ پرداختند.  ی 
منفی دارد. هم ی را بهکارشناس   انیتقلب در دانشجوبینی  توانایی پیش  چنین هویت  صورت 

 تواند منجر به کاهش گرایش به تقلب تحصیلی گردد.اخالقی نیز می
  ی درون  زش ی انگ  یاز رو  یلی تقلب تحص   ینی ب ش ی پ پژوهشی در ارتباط با    ( در1395)پروار  

دبآموزدانش   بیرونیو   ب  هی اروم  یرستانی ان  انگ   یلی تقلب تحص   ری متغ   ن ینشان داد که    زش ی با 
دختران    ن ی. برابطه مثبت و معنادار وجود دارد  یرونی ب   زشی و معنادار و انگ  ی رابطه منف   یدرون

دختران و پسران   ن ی دار وجود دارد. بیتفاوت معن  یلی آموز از نظر تقلب تحص و پسران دانش 
  رات یی از تغ  درصد  48دار وجود دارد.  یتفاوت معن  یرونی و ب  ی درون  زشی انگ  ظرآموز از ندانش 

  نییقابل تب  یرونی ب  زشی و انگ  یدرون  زشی انگ  ری دو متغ   لهی ان به وسآموز دانش   یل ی تقلب تحص
 .است

آموزان  با تقلب دانش   یتیو موقع  یارتباط عوامل فرد( در بررسی  1393یی )برزگر بفرو
ابتدا  یهیپا میپنجم  نشان  نمرهی بدهد  یی  ساختار  تسلط  یری گجهت   یرهای متغ  ین  مدار، 

معکوس    یتقلب رابطه  یبا نمره  ی لی و فشار تحص   یلی تحص   یکارآمدمدار، خودتسلط  یکالس 



 81 /                                                                      .. تدوین مدل پیش بینی گرایش به تقلب در دانشجویان.

 

عملکردگرا، ساختار    یعملکردگرا، ساختار کالس   یری جهت گ  ین نمرهی ز، ب ی و معنادار و ن
راهبردهایعملکردگر  یکالس  و  ساز  یز  ناتوان  نمره  یل ی تحص  یخود  رابطه  یبا    ی تقلب 
مذکور    یرهای ون نشان داد که متغیل رگرسی ج تحلین، نتای چنم و معنادار وجود دارد. هم یمستق 

 ن کند. ییرا تب  یلی ر تقلب تحص ی انس متغ یدرصد از وار 24تواند درمجموع یم
وافشان  ان،ی زندوان بررسی  1391)  یمنشاد   یلباف   ی  منظور  به  را  پژوهشی    ی علّ  یالگو ( 

ی  لی تحص   ی سازو خودناتوان  یخودکارآمد  یانقش واسطه  با  ساختار هدف کالس و تقلب
معادالت   یبا استفاده از الگوساز انجام شده در این پژوهش  آزمون برازش مدلانجام دادند. 

نگرش به    ری از متغ  ری ها دارد. به غ با داده  ینشان داد که مدل مفروض برازش مناسب  یساختار
نگرش و رفتار تقلب    یرا بر رو  ری تأث   ن ی شتری ب  یو ساختار هدف تبحر  یتقلب، خودکارآمد

 یو خودکارآمد  یساختار هدف عملکرد  ،یساختار هدف تبحر  ی رهای متغ   نیدارند. همچن 
ساختار هدف    یرهای متغ   کهیبر نگرش و رفتار تقلب دارند در حال   یمعکوس  ری تأث   یلی تحص
 بر نگرش و رفتار تقلب دارند. یمی مستق ری تأث  یلیتحص  یساز وانو خودنات  یاجتناب

شبان یش  یهاشم  و  انینجار  ،شکرکن  بررسی 1384)  یخ  منظور  به  را  پژوهشی  رابطه    ( 
خودناتوان  یندهای آش ی پ  یبرخ با  مربوط  و  پ  یل ی تحص  یسازمهم  با  آن  رابطه    ی امدهای و 

تحصیلی  ده یبرگز تقلب  جمله  دانش   از  پژوهش  آموزان  در  این  در  دادند.  رابطه  انجام 
، نگرش نسبت به تقلب و  یبعد   یلی ر عملکرد تحص ی ش، نظ یامدها یپ  یبا برخ   ی سازخودناتوان

  ی سازامد، آشکار ساخت که خودناتوانی پ  یرهای ج مربوط به متغینتا.  شد  یاقدام به آن بررس
، و با نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن رابطه مثبت  یرابطه منف   یبعد  یلی با عملکرد تحص 

 دارد. 
( خضری  و  عنوان  2012برزگر  با  پژوهشی  در  تقلب  (،  بینی  میان    تحصیلیپیش  در 

، به این نتیجه رسیدند  تحصیلی  سازیناتوان آمدی و خودکاران پنجم: نقش خودآموزدانش 
استراتژی بین  و  معنادار  و  معکوس  ارتباط  تقلب  و  تحصیلی  خودکارآمدی  بین  های  که 

 سازی و اقدام به تقلب ارتباط مستقیم ومعنادار وجود دارد.خودناتوان
تدوین مدل علّی تقلب    تحت عنوان (2018) پور و میردریکونددر پژوهش سبزیان، قدم

واسطه نقش  با  بافتی  و  فردی  عوامل  اساس  بر  تحصیلی تحصیلی  تایج  ن،  ای خودکارآمدی 
تقلب   و  خودکارآمدی  بر  فردی  عوامل  که  داد  نشان  ساختاری  معادالت  مدل  از  حاصل 
اما عوامل   بر تقلب دارد  اثر غیرمستقیم  با میانجیگری خودکارامدی  اثر مستقیم و  تحصیلی 
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گری خودکارآمدی  ر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی اثر مستقیم ندارد ولی با میانجیبافتی ب
اثر غیرمستقیم بر تقلب تحصیلی دارد. همچنین خودکارآمدی تحصیلی اثر مستقیم بر تقلب  
تحصیلی ندارد. نتایج پژوهش از اثر مستقیم عوامل فردی بر خودکارآمدی و تقلب تحصیلی  

با تقلب  و نقش میانجی گری خودکارآم  بین عوامل فردی و بافتی  دی در رابطه ساختاری 
 . کندمی آموزان حمایتتحصیلی دانش 

( در پژوهشی با عنوان  2017) 1آندرمن و کوئنکا :کشور های انجام شده در خارج از پژوهش 
تحصیلرابطه انگیزش  با  تحصیلی  تقلب  بین  با  ی  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  افزایش  ی 

سیاست طریق  از  تحصیلی  شیوه انگیزش  یا  و  آموزشی  مناسب  های  تدریس  توان  میهای 
   کاهش داد.گرایش به تقلب تحصیلی در دانشجویان را  

آویلز-مونز و  ابعاد  2014)  2هررا -گارسیا  و  تحصیلی  تقلب  بررسی  به  پژوهشی  در   )
دانش  در  تحصیلی  دانشگاه آمرضایت  از  یکی  دانشجویان  و  متوسطه  دوم  مقطع  های  وزان 

اسپانیا پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که تقلب تحصیلی با رضایت تحصیلی در هر  
-داشتند که تقلب تحصیلی در دانشجویان بیشتر از دانش  راظهادو گروه رابطه دارد. همچنین  

   آموزان است.
آموزان را  ( در مطالعات خود عوامل فردی مرتبط با تقلب دانش 2010)  3تاس و تکایا 

های  از استراتژی که  دست آمده نشان داد که دانشجویانی  همورد بررسی قرار دادند. نتایج ب 
سازی استفاده نمودند بازده تحصیلی پایینی نشان داده و در نتیجه تمایل بیشتری به  خودناتوان

 تقلب تحصیلی داشتند. 

  انداز انگیزشی را بر تقلب تحصیلی دانشجویان ( در مقاله خود چشم2006)  4مرا و اریک تا
دست آمده نشان داد بین تقلب تحصیلی و انگیزش تحصیلی  ه مورد بررسی قرار دادند. نتایج ب 

ن  ی معناداری وجود دارد همچنین گرایش به تقلب تحصیلی در دانشجویاآموزان رابطهدانش 
 ران بیشتر است. پسر نسبت به دخت 

 
1. Anderman & Koenka 
2. Muñoz-García, & Aviles-Herrera 

3. Tas & Tekkaya 

4. Tamera & Eric 
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(، در پژوهشی در ارتباط با تقلب و انگیزه در  1998)  3و وسترفایلد   2، گرایسینگر 1آندرمن 
چنین  دارد و هم  نوجوانان، دریافتند که بین انگیزه تحصیلی و اقدام به تقلب ارتباط منفی وجود

 آنان تایید شد. سازی و تقلب در پژوهش های خودناتوانارتباط مستقیم میان استراتژی 
نقش خودناتوانسازی تحصیلی، رفتارهای  ( در پژوهش خود که در ارتباط با  2017)  4فرید 
داد به این نتیجه  ادراک تز ساختار هدفی کالس در تقلب تحصیلی دانشجویان انجام    ایذایی و

ایذایی، خودناتوانسازی تحصیلی، ادراک عملکردگرا    ابطهررسید که   متغیرهای رفتارهای 
، 13/0،    -66/0  تقلب تحصیلی به ترتیب  کالس با   دن، عملکردگریز بودن و تبحری بودنبو

پیشبین در مجموع   تحلیل رگرسیون نشان داد که پنج متغیر یجنتا .ودب 61/0و  43/0،  -17/0
 .واریانس تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی را تبیین کنند 37/0توانستند 

است که اگرچه پیشینه تحقیقاتی تقلب تحصیلی در کشورهای  نهایتا ذکر این نکته مهم 
قابل قبول است، ولی از یک سو پژوهش  این  هااروپایی و آمریکایی  ی صورت گرفته در 

زمینه در ایران بسیار کم است؛ و از سوی دیگر نتایج همین تعداد اندک پژوهش نیز از شیوع 
عالوه بر این،   .(1395ت دارد )فرخی،  باالی تقلب تحصیلی در بین دانشجویان ایرانی حکای

  ، ل ی از تحص   تیرضا  نقش دهد هیچ پژوهش مدونی به بررسی  مطالعه پیشینه پژوهشی نشان می
تقلب تحصیلی مبادرت نداشته    بینیدر پیش ی  لی تحص   یسازخودناتوان  و  یل ی تحص  زشی انگ

 رسد. است. لذا انجام این پژوهش به منظور پر کردن خال پژوهشی ضروری به نظر می

 روش 
تدوین مدل   با هدفوش توصیفی همبستگی  راین پژوهش از نظر رویکرد کمی و ازنظر  

آماری    ،استبینی  پیش  تعداد  جامعه  به  همدان  سینای  بوعلی  دانشگاه  دانشجویان  کلیه  آن 
-گیری طبقه ب شد که با استفاده از روش نمونهنفر انتخا   300نفر بودند. نمونه آماری   12215

با خوشهخوشه  -ی  ا طبقهای،  سپس  و  دانشکده  اساس  بر  جامعه  اساس  بندی  بر  آن  بندی 
بدین منظور از بین  انجام شد.    1جنسیت و انتخاب نمونه به نسبت جنسیت بر اساس جدول  

 

1. Anderman 

2. Griesinger 

3. Westerfield 

4. Farid  
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موجود  دانشکده شامل    4های  علوم    و  اقتصاد   علوم  دانشکدهدانشکده  دانشکده  اجتماعی، 
انسانی، دانشکده علوم پایه و دانشکده کشاورزی به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با  

شجویان دختر و  نچنین نسبت داها به کل جامعه و هم این دانشکده توجه به نسبت دانشجویان
ی  ها، نسبتی از حجم نمونه به آن اختصاص یافت. سپس با توجه به سهمیهپسر در این دانشکده

های دانشکده در مقاطع مختلف چند کالس به صورت تصادفی و  هر دانشکده از بین کالس
یابی  تا زمان دستها  در کالس د. توزیع پرسشنامه  بر اساس لیست اداره آموزش انتخاب گردی

 ادامه یافت. ،به حجم نمونه مطلوب

 نمونه آماری  .1جدول  
 تعداد نمونه  تعداد جامعه  دانشکده

 مجموع نمونه 
 مرد  زن مرد  زن عنوان 

 62 23 39 504 855 اجتماعی  و اقتصاد علوم  دانشکده 
 91 27 64 590 1402 علوم انسانی 

 72 21 51 467 1100 دانشکده علوم پایه
 75 31 44 664 960 دانشکده کشاورزی 

 300 102 198 6465 4317 جمع کل 

شامل    1هارتر   ی لی تحص   زشینامه استاندارد انگ پرسش   :( 1981)  مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر 
ابزار شکل   ن یباشد. ایم  آموزاندانش   ن یدر ب  یل ی تحص  زشیانگ   یو هدف آن بررس   هیگو  33

  است.   یلی تحص   زش ی ابزار سنجش انگ  کیبه عنوان    (1981،1980)  هارتر  اسی اصالح شده مق 
( مورد  5اد )نمره  یز  یلی ( تا خ 1از اصاًل )نمره    ی انهیگز  5کرت  ی اس ل ی در مقنامه  این پرسش 

استفاده از  ها را با  اس ی مق   خرده  یی ایپا  بیضرا  ن یچن ( هم1981)  هارتر  .می گیردسنجش قرار  
  ی دوره  ینمونه ط  کیرا در    ییبازآزما  بیو ضرا  84/0تا  54/0  ن یب  چاردسونیر  20فرمول  

گزارش کرده    76/0تا    58/0  نی ماه ب   5به مدت    یگری و در نمونه د  63/0تا    48/0ماهه از    9
به    اس ی مق   ن یا(  1394)  زاهد بابالن  و  فیشر  ییرضا،  خواهخالق   ی، هاشمدر پژوهش    .است

ساو   گی و ج ی آزمون در هر دو کالس سنت آزمون و پس ش ینامه در دو نوبت پشکل پرسش 
این پرسش   بدست آمد.  87/0اعتبار    بیو ضر  دیاجرا گرد پایایی  پژوهش  ضریب  نامه در 

 بدست آمده است.  79/0حاضر 

 
1. Harter 
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  1982سازی در سال  مقیاس خودناتوان  (: 1982)  لتو رودو  زجون  یزساخودناتوان  اسی مق 
-ساخته شد. این مقیاس گرایش افراد به خودناتوان سازی را می  1توسط جونز و رودولت

( 5اد )نمره یز  یلی ( تا خ 1از اصاًل )نمره   یانهیگز 5کرت ی اس لی در مقنامه سنجد. این پرسش 
قرار   با سازه  .می گیردمورد سنجش  مقیاس خودناتوان سازی  با آن  همبستگی  مرتبط  های 

و همسانی    60/0تا    27/0نفری از    245مانند عذرتراشی و کمی سعی و تالش در یک نمونه  
( نتایج 1388گزارش شده است. در پژوهش حیدری و همکاران )  0/ 70تا    38/0درونی آن از  
گیرند؛ عامل  سازی روی سه عامل جای میماده مقیاس خودناتوان  25ماده از    23نشان داد که  

ماده    7گر تالش و عامل سوم با  ماده نشان  7دهنده خلق منفی، عامل دوم با  ماده نشان  9اول با  
روی   (1990  )دست آمده با نتایج پژوهشی که رودولت  هگر عذرتراشی است. نتیجه بنشان

خودناتوان مقیاس  عاملی  همساختار  داد،  انجام  حیدری،    خوانیسازی  پژوهش  در  دارد. 
( دهقانی  و  معنی1388خداپناهی  و  باال  همبستگی  مقیاس(  زیر  عوامل،  کل  دار  نمره  و  ها 

ضریب    سازی است.دهنده روایی توافقی مقیاس خودناتوانخودناتوان سازی عزت نفس نشان
 دست آمده است.هب 73/0نامه در پژوهش حاضر پایایی این پرسش 

تحصیل  نامهپرسش  از  پرسش   : رضایت  دارای  این  است    18نامه  رضایت  گزینه  میزان  که 
این   دهد.  می  قرار  مورد سنجش  را  آنان  تحصیلی  و رشته  از وضعیت تحصیل  دانشجویان 

کاماًل مخالفم( است که    ای لیکرت )از کاماًل موافقم تا بر اساس مقیاس پنج درجه نامه  پرسش 
تحصیل است.   ازمندی  میزان باالی رضایت  گرهای باالتر بیاناست. نمره  5تا    1دامنه آن از  

  سانی درونی و محاسبه آلفای کرونباخ پایایی با روش هم(  1395اصغری نوین )  در مطالعه 
دست آمده هب  73/0نامه در پژوهش حاضر  ضریب پایایی این پرسش بر آورد گردید.    86/0

 است.
سوال است    34که شامل    نامهن پرسش یا  :(1392)  فراستنگرش به تقلب تحصیلی  نامه  پرسش 

ساخته    یادگیرندگان به تقلب تحصیلی به منظور سنجش میزان گرایش  (  1392توسط فراست )
اد )نمره  یز  یلی ( تا خ 1از اصاًل )نمره    ی انهیگز  5کرت  یاس لیدر مقنامه  شده است. این پرسش 

( مورد تایید قرار  1392نامه توسط فراست )روایی این پرسش   .گیردمی( مورد سنجش قرار  5

 
1. Jones & Rhodewalt 



 1399تابستان    ،56  ، شمارةشانزدهمتربیتی، سال    شناسیروانعلمی  فصلنامة                                / 86

 

پایایی   نیزگرفته است.  با    آن  برابر  ضریب   محاسبه شده است.   86/0در پژوهش ذکر شده 
 بدست آمده است. 84/0نامه در پژوهش حاضر پایایی این پرسش 

 هایافته
جد شماره  در  جمعیت   2ول  بر  اطالعات  مشتمل  نمونه،  تحصیلیشناختی  اساس    مقطع  بر 

 جنسیت ارائه شده است. 
 وضعیت مقطع تحصیلی افراد نمونه بر اساس جنسیت   .2جدول  

 مدرک تحصیلی 
 جنسیت

 کل
 پسر  دختر

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 93 279 84 84 50/97 195 کارشناسی
 34/5 16 11 11 50/2 5 کارشناسی ارشد 

 66/1 5 5 5 0 0 دکتری
 100 300 100 100 100 200 کل

نمونه مورد بررسی، اکثریت دختران یعنی    300، از مجموع  2با توجه به اطالعات جدول  
درصد است.    84درصد دانشجوی کارشناسی هستند. این مقدار برای پسران    98نزدیک به  

درصد هستند و در مقطع دکتری هیچ دانشجوی دختری    3ارشد کمتر از  دختران در مقطع  
اما   ندارد.  حضور  نمونه  د  11در  پسران  از  و  درصد  ارشد  کارشناسی   درصد  5انشجوی 

 دانشجوی دکتری بودند.

 آمار توصیفی نمرات متغیرهای تحقیق .  3جدول  

 میانگین  بیشترین کمترین تعداد  متغیر
انحراف  
 استاندارد 

 واریانس

 51/177 32/13 75/16 144 72 300 انگیزش تحصیلی 
 88/78 88/8 66/60 85 38 300 رضایت تحصیلی 
خودناتوان سازی  

 تحصیلی 
300 45 81 99/64 17/8 87/66 

 65/143 98/11 46/98 122 71 300 تقلب تحصیلی 
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انگیزش تحصیلی  ، میانگین و انحراف معیار برای  3با توجه به اطالعات مندرج در جدول  
  88/8)  (، میانگین و انحراف معیار برای رضایت تحصیلی برابر با75/106  ±  32/13)  برابر با

(،  99/64  ±  17/8)  سازی تحصیلی برابر با(، میانگین و انحراف معیار برای خودناتوان66/60  ±
  ( محاسبه شده است. 46/98  ±  11/ 98)  میانگین و انحراف معیار برای تقلب تحصیلی برابر با

 –از آزمون کولموگروف    ه با استفاد  هانرمال بودن توزیع داده  نپس از مشخص شد  در ادامه
جدول  1اسمیرنوف در  آزمون    4،  از  استفاده  با  پژوهش،  متغیرهای  همبستگی  ماتریس 

 ها بررسی شد. ون به منظور بررسی رابطه بین آنهمبستگی پیرس

 بین و مالک بستگی پیرسون بین متغیرهای پیشهم  .4جدول  
خودناتوان سازی  

 تحصیلی 
 متغیر انگیزش تحصیلی  رضایت تحصیلی 

 ی همبستگ یبضر - 29/0** - 18/0** 33/0**
 تقلب تحصیلی 

 تعداد  300 300 300
 ی همبستگ یبضر - 34/0** - 31/0** 

 سازی خودناتوان
 تعداد  300 300 
 رضایت تحصیلی  ی همبستگ یبضر 42/0**  
  تعداد  300  

  **معنی داری در سطح %99 

همبستگی  بین تقلب تحصیلی با انگیزش تحصیلی    شددیده    4طور که در جدول  همان
  همبستگی معکوس و   رضایت تحصیلی  (،بین تقلب تحصیلی و  -29/0معکوس و معنادار )  

-هب  (33/0)  معنادار  و   مثبت  رابطه   سازی تحصیلیخودناتوانبا  بین تقلب  و    (-18/0)  معنادار
 ست آمده است.  د

چندگان رابطه  بررسی  منظور  به  ادامه  تحصیلی،تحلیلدر  تقلب  با  مستقل  متغیرهای    ه 
و   5ول شماره  نتیجه این تحلیل در جدا.  شدانجام    زمانبه روش هم  چندگانه خطی رگرسیون

 ارائه شده است.  6

 برای بررسی معناداری مدل تحلیل واریانس جدول  .5جدول شماره 

 منبع تغییر 
مجموع  
 مربعات

درجه 
 یآزاد

ن  یانگیم
 مربعات

آماره 
F 

سطح  
 یمعنادار

2R 2AR 
دوربین  
 واتسون 

 85/1 14/0 15/0 0/ 000 36/17 24/2142 3 73/6426 ون یرگرس
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 - - 39/123 296 86/36525 مانده یباق 

 - - - 299 59/42952 مجموع 

جدول فوق نتایج تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل پیش بینی را نمایش می  
است. همچنین با   01/0آلفای ناداری مدل در سطح عدهد. نتایج تحلیل واریانس نشاندهنده م

تعیین   مقدار ضریب  به  تبیین    مشخص می شود توجه  توانایی  درصد واریانس    15که مدل 
شاخص دوربین واتسون نیز در محدوده مناسبی است  تقلب تحصیلی را دارد. همچنین مقدار  

 است.در متغیرهای مالک  که بیانگر عدم وجود هم خطی چندگانه

در   تحصیلی، رضایت تحصیلی و خودناتوان سازی تحصیلی انگیزش  رگرسیون ضرایب .6جدول  
 تقلب تحصیلی  بینیپیش

 عامل
 ضرایب غیر استاندارد 

Beta  
 t استاندارد 

 سطح 
 B داریمعنی

انحراف  
 استاندارد 

 0/ 000 47/9 - 82/9 93/ 025 مقدار ثابت 
 0/ 002 - 13/3 - 0/ 191 05/0 - 0/ 172 انگیزش تحصیلی 
 0/ 740 - 33/0 - 0/ 020 08/0 - 0/ 027 رضایت تحصیلی 

 0/ 000 57/4 0267/0 08/0 0/ 391 خودناتوان سازی تحصیلی 

ن در معادله پیش  ضرایب رگرسیونی و معناداری هر یک از متغیرهای پیش بی  6جدول  
می نشان  را  نتایجبینی  اساس  بر  رگرسیون    ،دهد  ضریب  با   ( تحصیلی  انگیزش  متغیرهای 

نقش معناداری در پیش    (391/0)با ضریب رگرسیون    و خودناتوان سازی تحصیلی  (-0/ 172
 دانشجویان دارند.  بینی تقلب تحصیلی در

در زیر آمده   پیش بینضرایب غیر استاندارد متغیرهای  مدل نهایی پیش بینی برا اساس   
   :است
تقلب    =  025/93  +(-0/ 172×  + )انگیزش تحصیلی(391/0×  تحصیلیخودناتوان سازی  )

 تحصیلی 
می  مشخص  معادله  خودناتواناین  و  تحصیلی  انگیزش  متغیرهای  تحصیلی  کند  سازی 

-د اما متغیر رضایت تحصیلی نقش معناداری در پیش بینی تقلب تحصیلی را دارنتوانایی پیش 
 بینی تقلب ندارد. 
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 گیری نتیجهبحث و 
متغیرهای  یافته  داد  نشان  پژوهش  نظهای  شامل    ردر  که  شده  تحص  تیرضاگرفته  و    ل ی از 

  درصد   15حدود  به میزان  توانند  در مجموع می  یلی تحص  یسازو خودناتوان  یلی تحص   زشی انگ
-ههمچنین بر اساس آماره ب  .را تبیین نمایند  گرایش دانشجویان به تقلب تحصیلیواریانس  

دست آمده از ضریب همبستگی چندگانه تعدیل شده، درصورت باال بودن همزمان میزان  
تحصیلی،   سازی  خودناتوان  بودن  پایین  و  تحصیلی  انگیزش  بودن  باال  تحصیلی،  رضایت 

 درصد قابل پیش بینی است.   14گرایش دانشجویان به تقلب تحصیلی به میزان 
ر گرفته شده مربوط به  ظرابطه، از بین عوامل در ن ترین  قویدیگر یافته پژوهش نشان داد  

خودناتوانخودناتوانمتغیر   است.  تحصیلی  به  سازی  دانشجویان  گرایش  با  تحصیلی  سازی 
معنادار   و  مستقیم  رابطه  تحصیلی  می  (33/0)تقلب  مشخص  موضوع  این  با  دارد.  که  کند 

ایش آنان به تقلب تحصیلی  در دانشجویان، میزان گر  تحصیلی  سازیافزایش میزان خودناتوان
بین انگیزش تحصیلی دانشجویان با  که  نهایتا آزمون رگرسیون نشان داد    .کندمیافزایش پیدا  

به تقلب تحصیلی   آنان  با  گرایش  معناست که  بدان  این  معناداری وجود دارد.  منفی  رابطه 
می یابد.  افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان، میزان گرایش آنان به تقلب تحصیلی کاهش 

 است.  17/0بر اساس ضریب بتای استاندارد محاسبه شده، این میزان 
سازی با گرایش به تقلب تحصیلی  در مورد رابطه مثبت معنادار بین خودناتواناین یافته  

)  یهاپژوهش با   تکایا  و  بفرو(،  2010تاس  )برزگر  وافشان  ان،ی زندوان(،  1393یی    ی لباف   ی 
ای مشابه نتیجه  نتیجه که  (  1384)  یخ شبان ی ش  یهاشم  و  انینجار  ،شکرکن ( و  1391)  یمنشاد

وافشان   ان،ی زندوان.  راستاستهم  اندپژوهش حاضر گزارش کرده (  1391)  یمنشاد  یلباف  ی 
( 1393یی )برزگر بفرو  بر تقلب دارد.  یم ی مستق   ری تأث  ی لی تحص  ی سازوانخودنات نشان دادند  

ناتوان  یراهبردهابین  نیز نشان داده است که     ی تقلب رابطه   یبا نمره  یل ی تحص  یسازخود 
 م و معنادار وجود دارد. یمستق 

سازی عملکرد نامناسب تحصیلی  عواقب خودناتوانیکی از  در تبیین این رابطه باید گفت  
کرد جبران عمل تواند موجب گرایش دانشجویان به  . همین عامل می(1390  ی، مولو)  است

به   مبادرت  طریق  از  نامناسب خود  تحصیلی شود.  تحصیلی  دتقلب  از  دسته    جویان انشاین 
  کنند، شب قبل یلحظه موکول م  ن یکنند، مطالعه خود را به آخریتالش نمعمدا    وآگاهانه  

کنند  ی استفاده م ی سازخودناتوان  ی راهبردها  گریاز د ایگذرانند و یاز امتحان را به بطالت م
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تاس و تکایا  در این زمینه  (.  2013،  1)سوئیچینگر  دن بکاه  یشکست احتمال  یمنف   حاتیتا از تلو
دانشجویانی2010) که  دادند  نشان  استراتژی  که   (  خودناتواناز  نمودند های  استفاده  سازی 

نتیجه   نشان داده و در  پایینی  این نقص  بازده تحصیلی  بیشتری  برای جبران  به تقلب  تمایل 
داشتند.   خودناتوانرابطه  تحصیلی  تقلب  بین  و  تحصیلی  میزانی  سازی  که  قویبه  ست 

از    رانگرش مثبت به تقلب و اقدام به آن  (  1384)  یخ شبان یش   ی هاشم  و  انینجار  ،شکرکن 
خود    یستگ یشااثبات به دنبال    سازفرد خودناتوانچراکه    .دانندمی  یسازخودناتوان  یامدهای پ

زدن به   دستاز  ممکن است    در این شرایط فرد.  است  یسازدر خودناتوان   یری درگ   قیاز طر
  ب مناس یاوهی ش  زی تقلب را ن ل  ی ن دلی د و به هم خودداری نکن ن هدف  ی ل به ای ن یبرا یهر عمل

   .به هدف بداند لی ن یبرا
نتایج    ، در مورد رابطه منفی و معنادار بین انگیزش تحصیلی و گرایش به تقلب تحصیلی

ی واحد( و  1395)پروار  (،  2006(، تامرا و اریک )2017آندرمن و کوئنکا )های  با پژوهش 
نژاد    ضی ف  و ای  ،(1393)اهلل  تمامی  است.  دادهپژوهش   ن همخوان  نشان  بودن  ها  باال  اند که 

-آموزان به تقلب تحصیلی میانگیزش تحصیلی باعث کاهش گرایش دانشجویان یا دانش 
بیان می2006( و تامرا و اریک )2017آندرمن و کوئنکا )شود.   افزایش انگیزش  (  با  کنند 

( در  2006تحصیلی گرایش به تقلب تحصیلی در دانشجویان کم می شود. تامرا و اریک )
دانشجویان  تقلب تحصیلی  بر  را  انگیزشی  انداز  دادند.    مقاله خود چشم  قرار  بررسی  مورد 

ی باال باعث کاهش مبادرت به  لی تحص   زشی انگادند که داشتن  ( نشان د1393)اهلل نژاد  ض ی ف
 تواند میآموزان  ی دانش درون  زشی انگ ( نیز مشخص کرده که  1395)پروار  شود و  می   تقلب

  باعث کاهش تقلب تحصیلی شود.
ها  انگیزش تحصیلی با تنظیم استانداردهای باال برای تالش و پشتکار برای رسیدن به آن

این استانداردها در مورد صحیح انجام دادن کار نیز  .  (2017ژنگ،    و  )لیشود  مشخص می
عالوه بر این دانشجویانی  تواند بر گرایش دانشجویان به تقلب تحصیلی تاثیرگذار باشد.  می

نمی تالش  نمره  کسب  برای  صرفا  دارند،  باالیی  تحصیلی  انگیزش  آنکه  بلکه    ها کنند، 
بنابراین دور از انتظار نیست  .  (2017اونیکورا،    و  یزوچی )ادانند  مییادگیری دروس را مهم  

اوال آمادگی الزم را برای اخد نمرات    ،که دانشجویانی که انگیزش تحصیلی باالیی دارند

 
1. Schwinger 
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بر این،    هبینند برای کسب نمره از هر طریقی اقدام کنند. عالوکافی دارند و ثانیا لزومی نمی
  مردود و مشروط شدن علل گرایش دانشجویان به تقلب تحصیلی، ترس از   ترین مهمیکی از 

این  پایین برای درس خواندن و کسب موفقیت    خود  است که  پیامدهای انگیزش  از  مساله 
)  .است دانش 1390پروار  بیشترین علت گرایش  انگیزه کافی  (  نداشتن  را  تقلب  به  آموزان 

می موفق شدن  و  میبنابرداند.  برای درس خواندن  انتظار  تحصیلی  این  انگیزه  قدر  هر  رود 
ها به  برای یادگیری دروس بیشتر شده و گرایش آن   انباالتر باشد، میزان تالشش  یاندانشجو

 یابد.تقلب تحصیلی کاهش می
  ی رفتار تقلب  زانی م  میتوان گفت که اگر بخواهی منهایتا از نتایج حاصل از این پژوهش  

ده   انیدانشجو تا    یاقدامات   یست ی با  م،ی را کاهش  داد  انجام  دانشجویان  را  انگیزش تحصیلی 
پیدا کند   گرایشاحتمال    ابد،ی  اهش ک  انیدانشجو  اتوان سازی نخودهرچقدر    زی ن  ،افزایش 

 .افتیکاهش خواهد  نیز یلی تقلب تحص به  آنان

 منابع 
خودمختار(.  1395).  هی سم  ،ن ینو  یاصغر هو   یرابطه  سبک  رضا  تیو  تحص  تیبا    ل ی از 

متوسطه دوم شهر همدانآموزدانش  نامه کارشناسی ارشد روانشناسی  ،  ان دوره  پایان 
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.تربیتی

.  (1395).یونس    ،طاطاری  ؛ فروزان  سادات هاشمی،  ؛مجتبی  ،حسینی  ؛محمدرضا  آهنچیان،
دانشکده   پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.  
 .24-1 ،(22) 2 ،عالی

  ی  هیان پاآموزدانش با تقلب  یتی و موقع  ی. ارتباط عوامل فرد(1393).کاظم یی، برزگر بفرو
 . 20-6( 3) 15، مدرسه یروان شناس. ییپنجم ابتدا

بهمن  مهد،  نگار  ؛  بنی  تبار،  فرصت1393).پشمی  و  تحصیلی  تقلب  رابطۀ  میان  (.  در  طلبی 
 . 8-1 ،(2) 9. اخالق در علوم و فّناوریدانشجویان. 

تحص   ینی ب  ش ی پ  (.1395).  دهی سپ   ،پروار رو  یلی تقلب    بیرونی و    یدرون  زشی انگ  یاز 
ب  ن ی دوم  ه،ی اروم  یرستانی ان دبآموزدانش  انسان  تیریمد  یالملل  ن یکنفرانس   ، یو علوم 

 . هی ترک  ،استانبول
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. رابطه ی هویت اخالقی با بی صداقتی تحصیلی: (1395)مرجان    ،حق نگهدارام؛  بهر،  جوکار
 . 162-143 ،(2) 8، مطالعات آموزش و یادگیریبررسی نقش تعدیلی جنسیت. 

کریم؛حید محمد  خداپناهی،  محمود؛  محسن    ری،  ویژگی1388) .دهقانی،  بررسی  های  (. 
 . 106 -97 ،(2)  7، تحقیقات علوم رفتاریروان سنجی مقیاس خودناتوان سازی، 

. بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان  (1390)محمد اصغر  ،  امیری  و  مدحا،  خامسان
 . 62-54، (1) 6، فناوریاخالق در علوم و دختر و پسر. 

ی متداول  هابررسی شیوه.  (1393).مهسا    ،سعدوندی  ؛کیومرث  زرافشانی،   ؛ فرحناز  رستمی، 
در بین دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریت و کنترل آن )مطالعه   هاتقلب در آزمون

دانشگاه رازی کرمانشاه(.   منابع طبیعی  و  پردیس کشاورزی  نامه  موردی: دانشجویان 
 . 129-125 ،(25) 7، آموزش عالی 

ساختار    ی علّ  یالگو  (.1391)مه  نج  ی، منشاد  یلباف ؛  رضای عل  دی س  ،یافشان  ؛احمد  ان،ی زندوان
بررس تقلب:  و  کالس  ا  یهدف  واسطه  ساز   یخودکارآمد  ینقش  خودناتوان    ی و 

 ی.دانشکده علوم انسان، زدیدانشگاه  ،یو فناور قاتی تحق.  یلی تحص
اخالق در علوم و  ی آن.  هامؤلفهی آموزشی و  ها. اخالق در پژوهش (1390).رضا  ،  ساکی

 .58-47 ،(2) 6، فناوری
قدم، سعیدهسبزیان )فضل  ،میردریکوند؛  الهعزت  ،پور؛  تقلب  2018اله.  علّی  مدل  تدوین   .)

واسطه نقش  با  بافتی  و  فردی  عوامل  اساس  بر  تحصیلی.  تحصیلی  خودکارآمدی  ای 
 . 66-43 ،(3)5, یادگیری آموزشگاهی و مجازیپژوهش در 

مذهبی و اهداف پیشرفت با   های(. رابطه علّی نگرش1394برنا، محمدرضا ) ؛سواری ، کریم
میانجی طریق  از  امتحان  در  تقلب  به  تحصیلی.  گرایش  عملکرد  ی  هاپژوهش گری 

 . 29-38 ،(2) 2،  کاربردی در روانشناسی تربیتی
بررسی رابطه  (.  1384).  سیداسماعیل  ،شیخ شبانی  هاشمی  ؛بهمن  ، نجاریان  ؛حسین   ،شکرکن 

برخی پیشایندهای مهم و مربوط با خود ناتوان سازی تحصیلی و رابطه آن با پیامدهای 
در   دبیرستانآموزدانش برگزیده  اول  سال  پسر  اهوازهاان  و  .  ی  تربیتی  علوم  مجله 

 . 100- 77 ،(3) 12 ، روانشناسی

ن، نگاهی از درون.  . تقلب در امتحا(1393).هدا    ،یاقوتی؛  مهدی   بوالغی،  ؛فردین   علیخواه،
 . 188-161. 27، راهبرد فرهنگ
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-ان به تقلب ونقش مولفهآموزدانش ارتکاب    یزاننگرش و م  یبررس(.  1392).  یممر  ،فراست
 یتی دانشکده علوم ترب ،مشهد یدانشگاه فردوس، اجرا شده بر آن یبرنامه درس  یاه
م(.  1396).مقصود  ی،  خندقنی ام  ز؛بهرو،  مهرام  ؛میمر،  فراست و  ارتکاب    زانی نگرش 

ان به تقلب بر اساس برنامه  آموزدانش نگرش    یریپذ  ینیب  ش یان به تقلب و پآموزدانش 
 . 155-133 ،(17)  7 ی،آموزش  یاب ی و ارزش یری مطالعات اندازه گ. اجرا شده یدرس

و اضطراب امتحان در   ی لی تحص ت ی تقلب بر اساس مشغول ینی ب  ش ی پ(. 1395). هیمرض ی،فرخ
، دانشگاه  پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی.  دانشگاه آزاد همدان  انیدانشجو

 آزاد اسالمی واحد همدان.

جهت  (.1395).  ابوالفضل،  فرید انگیزشی  عوامل  شخصی،  گیرینقش  هدفی  های 
و تحصیلی  داروسازی  فشار   خودکارآمدی  دانشجویان  تحصیلی  تقلب  در  .  تحصیلی 

 . 423-414 ،(6) 9 ،راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

-بینی تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مولفه (. پیش 1393)فیض اهلل نژاد، اسماعیل.  
 ارشد. دانشگاه تبریزپایان نامه کارشناسی ای انگیزش تحصیلی و هویت اخالقی. ه

کمال(.  1390)زهرا    ی،مولو خودناتوان  ی منف   ییگرارابطه  با  مثبت    ی کاراهمال  ،ی سازو 
 نامهان یپا.  آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاهدر دانش   یلی و عملکرد تحص   یآموزش

 . یدانشکده اقتصاد و علوم اجتماع  ، یدانشگاه راز ،ارشد یکارشناس 
  ی کارشناس   انیتقلب در دانشجو  ی ن یب  شی . پ(1393)  .لی اسماع  ،اهلل نژاد  ضیف   ی، شهرام؛واحد

اساس   تبر  یاخالق   تی و هو  ی لی تحص  زش ی انگ  یهامؤلفهبر  دانشگاه  دانشگاه    ،.  زیدر 
 ی. ت ی و علوم ترب یدانشکده روانشناس  ،زیتبر

بابالن؛  یعل  ف، یشر  یی رضا  ی؛ عل،  خالق خواه   ؛زهرا  دهی س   ی، هاشم . (1394)  .عادل  ، زاهد 
ج   یمشارکت  یریادگ یآموزش    یاثربخش   یبررس نوع  خودتنظ   گی از  بر  و    ی می ساو 

 .178-154  (:2)  7  یری ادگ یمطالعات آموزش و  .  ییان ابتداآموزدانش   یل ی تحص  زشی انگ
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