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چکیده

Abstract
The purpose of the recent study is to consider the
effective contextual factors on doing academic
cheating with the approach of the mixed analysis. The
method of this study was exploratory. The study
population consisted of high school third-year teachers
and students of Chaldoran in West Azarbaijan
province. In this research there were 13 teachers for
interviewing and 168 students for collecting the
questionnaire data and they were selected on the basis
of Krejcie and Morgan in the multi-stage cluster
random method. To collect data the teachers were
interviewed and students were tested by a researchmade questionnaire of the effective contextual factors
on the educational cheat that this questionnaire was
obtained by the analysis of done interviews from the
teachers and also in this study Anderman and his
colleague (2010) educational cheat questionnaire was
used that its validity was confirmed by experts and
with the reliability coefficient of Cronbach's alpha,
%77 and %79. To analyze data, the methods of
descriptive population and the model of path analysis
with SPSS18, AMOS 18 were used. The research
findings showed that the teachers believe the kind of
evaluation, conditions of the test implementation and
monitoring, the teacher’s characteristics and methods,
not dealing with dishonest people, the effects of age
group and environmental expectations are effective on
doing the doing educational cheat and the students
believe the kind of evaluation, conditions of the test
implementation and monitoring, the teacher’s
characteristics and methods, not dealing with dishonest
people, the effects of age group and environmental
expectations are effective on doing the doing
educational cheat.
Keywords: educational cheating, mixed analysis,
contextual factors, First grade of high school

 تطضسی ػَاهل ظهیٌِای هؤثط تط اًدام تملة،ّسف پژٍّص حاضط
.تحػیلی تا ضٍیىطز تحلیل آهیرتِ اظ ًَع ضٍش اوتطافی است
خاهؼِ پژٍّص ضاهل هؼلواى ٍ زاًصآهَظاى سال سَم همغغ
زٍضُ اٍل هتَسغِ ضْطستاى چالسضاى استاى آشضتایداى غطتی
، تطای هػاحثِ تا هؼلواى، ضطوت وٌٌسگاى زض پژٍّص.است
 ًفط ٍ تطای گطزآٍضی اعالػات پطسطٌاهِای اظ13 ضاهل
ٍ  ًفط است وِ تط اساس خسٍل وطخسی168  ضاهل،زاًصآهَظاى
.هَضگاى ٍ تِ ضیَُ تػازفی ذَضِای چٌسهطحلِای اًتراب ضسًس
تطای خوغآٍضی زازُّا زض هیاى هؼلواى اظ هػاحثِ حضَضی ٍ زض
 اظ پطسطٌاهِ هحمك ساذتِ ػَاهل ظهیٌِای،هیاى زاًصآهَظاى
ُهؤثط تط تملة تحػیلی حاغل اظ تحلیل هػاحثِّای اًدام ضس
اظ هؼلواى ٍ ًیع پطسطٌاهِ تملة تحػیلی آًسضهي ٍ ّوىاضاى
) تا تأییس ضٍایی تَسظ غاحة ًظطاى ٍ تا ضطیة پایایی2010(
 تطای تحلیل. استفازُ ضس0/79 ٍ 0/77 ، تِ تطتیة،آلفای وطًٍثاخ
SPSS18  اظ ضٍشّای آهاض تَغیفی ٍ هسل تحلیل هسیط تا،زازُّا
 یافتِّای پژٍّص ًطاى زاز اظ ًظط. استفازُ گطزیسAMOS18 ٍ
ٍ  ٍیژگیّا، ضطایظ اخطای آظهَى ٍ ًظاضت، ًَع اضظضیاتی،هؼلواى
ٍُ تأثیطات گط، تطذَضز ًىطزى تا افطاز هتملة،ضٍشّای هؼلن
، ًَع اضظضیاتی،ّوسال ٍ اًتظاضات هحیغی ٍ اظ ًظط زاًصآهَظاى
، ٍیژگیّا ٍ ضٍشّای هؼلن،ضطایظ اخطای آظهَى ٍ ًظاضت
تأثیطات گطٍُ ّوسال ٍ اًتظاضات هحیغی زض السام تِ اًدام تملة
.تحػیلی هؤثط ّستٌس
، ػَاهل ظهیٌِای،ِ تحلیل آهیرت، تملة تحػیلی:واشگاى کلیدی
ِهمغغ زٍضُ اٍل هتَسغ
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مقدمه

تملة اهتحاًی ( )academic cheatingپسیسُای فطاگیط
است وِ هحسٍز تِ هطظ خغطافیایی ٍ یا هسضسِ ٍ زاًطگاُ
ذاغی ًویضَز ٍ تطذی غاحة ًظطاى تا تَخِ تِ فطاٍاًی
آى ،اظ ایي پسیسُ تِ ػٌَاى اپیسهی ٍ تطذی تِ ػٌَاى یه
هطىل هعهي یاز وطزُاًس ( Nakhaee & Seyyedhoseyni,
 )2005وِ ًظامّای آهَظضی اظ سالیاى زٍض تا آى ضٍتطٍ تَزُ
ٍ اظ تاتت آى ّعیٌِّای ظیازی ضا هتحول ضسُاًس .ایي پسیسُ
تِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل هْن تْسیسوٌٌسُ یازگیطی فطاگیطاى
هغطح ٍ اغلة هیاى فطاگیطاى تِ اًساظُای فطاگیط است وِ
اوثط آًْا ًَػی تیغسالتی تحػیلی ضا زض عَل زٍضاى
تحػیل ذَز گعاضش ًوَزُاًس ( Murdock, Beauchamp,
.)Hinton, 2008
تملةِ تحػیلی اًَاع گًَاگًَی زاضتِ ٍ تمسین
تٌسیّای هتؼسزی تطای آى پیطٌْاز ضسُ است .زض زًیای
ضلَهی لطى تیست ٍ یىن ،تملةِ تحػیلی زاهٌِ ٍسیؼی اظ
چاج هماالت زضیافت ضسُ اظ عطیك ایٌتطًت ،تا استفازُ اظ
ٍسایل گًَاگَى الىتطًٍیىی تِ هٌظَض تملة ضا ضاهل
هیضَز .ضتیٌگط ٍ وطاهط ()Rettinger & Kramer, 2009
ضوي تمسین اًَاع تملةِ تحػیلی تِ تملة زض آظهَىّا ٍ
تملة زض تىالیف زضسی (زظزی ازتی) اضاضُ ًوَزُ ٍ تطای ّط
یه ًوًَِّایی ضا شوط وطزُاًس:
 -1تملة زض آظهَى :استفازُ اظ یاززاضتّای غیطهداظ
زض آظهَى تاظ یا آظهَىّای هٌعل ،استفازُ اظ یاززاضت
غیطهداظ زض آظهَى والس ،ضًٍَیسی پاسد آظهَى تاظ ٍ حل
آظهَى زض هٌعل اظ ضٍی ضرع زیگط ،ضًٍَیسی آظهَى
والسی اظ ضٍی ضرع زیگط ،اخاظُ زازى یا اخاظُ گطفتي
تطای ضًٍَیسی پاسدّای آظهَى.
تِ عَض ذالغِ هیتَاى گفت تملة اهتحاًی ػثاضت
است اظ السام زاًصآهَظ یا زاًطدَ تِ هٌظَض للوساز ًوَزى
واض تحػیلی زیگطاى تِ خای ذَز ( & Nakhaee
.)Seyyedhoseyni, 2005
 -2تملة زض تىالیف زضسی :اضائة همالِای وِ اظ خای
زیگط گطفتِ ضسُ (تِ سطلت ضفتِ) ،ضًٍَیسی وطزى تىلیف
هٌعل اظ تىلیف ضرع زیگط ،اخاظُ زازى تِ سایط افطاز تطای
ضًٍَیسی وطزى تىلیف هٌعل ،اًدام تىلیف تَسظ فطز زیگط،

اًدام تىلیف تطای سایط افطاز ،اًدام تىلیف فطزی تا سایط
اضراظ.
هحمماى تِ زٍ زستِ هتغیط تِ ػٌَاى ػلل تملة اضاضُ
وطزُاًس :هتغیطّای فطزی (ضرػی) ٍ هتغیطّای تافتی یا
ظهیٌِای .زض همایسِ تا پژٍّصّای اًدام ضسُ پیطاهَى
ػَاهل تافتی ٍ ظهیٌِای تملة ،تیطتط پژٍّصّا تط
هتغیطّای فطزی هتوطوع تَزُاًس .تطای ًوًَِ تیي سالّای
 1960تا  1990اغلة تحمیمات پیطاهَى تملة زاًطدَیاى،
تط ًمص ػَاهل فطزی هطتثظ تا ضفتاض تملة هتوطوع تَزُ
است .ػَاهل فطزیٍ ،یژگیّایی ّستٌس وِ تِ ٍسیلِ ًسل
یا تِ ٍسیلِ هَلؼیتی وِ فطز زض آى هتَلس هیضَز (هاًٌس
هصّة ٍ هلیت) ،تؼییي هیگطزًس ( Rettinger & Jordan,
,2005 McCabe, Trevino & Butterfield؛ & Brimble
 .)Stevenson 2005هتغیطّای ذػیػِای یا فطزی وِ
تیطتطیي اضتثاط ضا تا اًدام تی غسالتی تحػیلی (تملة)
زاضًس ،ػثاضتٌس اظ :هَفمیت تحػیلی ،سي ،زضگیطی زض
فؼالیتّای اختواػی ،ضضتِ تحػیلی ،ضٍیىطز ضلاتتی،
خٌسیت ،هؼسل ،اذالق واضی ،ضرػیت ًَع  ،Aضٍیىطز
ضلاتتی تِ پیططفت تحػیلی ٍ ػعت ًفس ( & Amiri
.)Khamesan, 2012
هتغیطّای فطزی اظ لثیل خٌسٍ ،یژگیّای اًگیعضی،
ٍ غفات ضرػیتی ًیع تا تملة تحػیلی هطتَط است
( .)Ejeei, Shahabi & Alibazi, 2011زض هماتل ،ػَاهل تافتی
تِ فطاضّای تیطًٍی گفتِ هیضَز وِ تط فطز تحویل ٍ
هَخة تطغیة یا هٌغ تملة هیگطزًس ( & Brimble
 .)Stevenson, 2005زض تحمیمات ًطاى زازُ ضسُ است
هتغیطّای تافتی اظ لثیل هحیظ والس زضسٍ ،یژگیّا ٍ
ضٍشّای هؼلن ٍ ًیع ضٍشّای پیطگیطی تا تملة تحػیلی
هطتثظ است (Houston, 1986؛ McCabe & Trevino1993 ,
ّ .)Quoted from Ejeei, Shahabi & Alibazi, 2011وچٌیي
اظ هْوتطیي ایي ػَاهل هیتَاى تِ تأثیطات گطٍُ ّوسال،
استازاى ٍ هؼلواى ٍ سیاستّای آهَظضی اضاضُ وطز
( .)Gerdeman, 2000ػالٍُ تط ایيًَ ،ع اضظضیاتی تِ غَضت
سٌتی ٍ هتوطوع ًیع اظ ػَاهل اًدام تملة شوط ضسُ است
( Namvar, Rastgoo, Abolgasemi, & Seyf
.)Derakhshande, 2010
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زاًصآهَظاًی وِ هطتىة تملة تحػیلی هیضًَس،
فطغت زضگیط ضسى زض فطایٌس یازگیطی ضا اظ زست هیزٌّس
ٍ لازض ًیستٌس زاًص ٍ هْاضتّای خسیس ضا تَسؼِ زٌّس.
ػالٍُ تط ایي ،تملة ًگطاًیّا زض هَضز تطاتطی ضا افعایص
هیزّس ٍ تط ًظام اذاللی زاًصآهَظاى ٍ هؼلواى تاثیط هٌفی
هیگصاضز .زاًصآهَظاًی وِ تملة هیوٌٌس ،یه تطتطی
غیطهٌػفاًِ تط زیگطاى وسة هیوٌٌس .زاًصآهَظاى زضست
واض ٌّگاهی وِ هیزاًٌس زیگطاى تملة هیوٌٌس ٍ هَفك
هیضًَس ،زلسطز ٍ ًااهیس ذَاٌّس ضس ٍ هوىي است تطای
زضگیط ضسى زض واض تحػیلی غازلاًِ ،هطزز ضًَس .هؼلواى
ًیع تِ عَض هٌفی ،تحت تأثیط تملة لطاض هیگیطًس .هؼلواًی
وِ تاٍض زاضًس زاًصآهَظاًطاى تملة هیوٌٌس ،هوىي است
زض اًگیعُ زازى تِ زاًصآهَظاى تطای یازگیطی واضآهس،
زلسطز ضًَس (.)Whitley & Keith-Spiegel, 2002
تملة ،سٌدص زلیك تَاًاییّای زاًصآهَظاى ضا هطىل
هیساظز ٍ حتی هیتَاًس تِ ضىل یه «ػازت» زضآیس.
زاًصآهَظاًی وِ زض زتیطستاى تملة هیوٌٌس ،احتوال
تیطتطی زاضز وِ زض زاًطگاُ ًیع تملة ًوایٌس ( Harding,
 .)Mayhew, Finelli & Carpenter, 2007ػالٍُ تط ایي،
زاًطدَیاًی وِ زض زاًطگاُ هطتىة تملة تحػیلی هیضًَس،
احتوال تیطتطی زاضز وِ زض هماعغ تحػیلی تاالتط ٍ یا
زٍضُّای ضغلی ًیع تملة ًوایٌس ( Baldwin, Daugherty,
.)Rowley & Schwartz, 1996
اگط چِ زض هَضز هیعاى ضیَع تملة ًویتَاى زضغس
هطرػی ضا تؼییي وطز ،پژٍّصّای هتؼسز زض وطَضّای
هرتلف ًطاى زازُاًس وِ تملة ،ذاظ یه زٍضُ تحػیلی،
یه زاًطگاُ ٍ یه وطَض ًثَزُ ٍ زض تواهی زًیا زیسُ
هیضَز ( .)Amiri & Khamesan, 2011تحمیمات ًطاى زازُ
است  80تا  90زضغس زاًصآهَظاى لثل اظ ایٌىِ اظ
زتیطستاى فاضؽ التحػیل ضًَس ،هطتىة تملة تحػیلی
ضسُاًس ( .)Ejeei, Shahabi & Alibazi, 2011اظ سَی زیگط،
ًطخ تملة زض سی سال گصضتِ تِ عَض هٌظن زض حال
افعایص تَزُ ٍ تا پیططفت فٌاٍضیّای خسیس ،تِ حسی ضایغ
ضسُ وِ هیتَاى آى ضا هؼضلی ّوِگیط زض هطاوع آهَظضی
زاًست (ّ .) Murdock, 2006 &Andermanوچٌیي هوىي
است ایي پسیسُ تِ ایداز تیًظوی زض والس هٌدط ضَز.

الظم است هؼلواى ٍ هسیطاى تطای زضن اساس هطىالت،
خٌثِّای ٍیژُای اظ هسایل اًضثاعی ٍ ضفتاضی ضا هطرع
وطزُ ٍ سپس ضاُ چاضُای تطای آى تیٌسیطٌس ( Ahmamadi,
.)Rajaiepoor & Mohamadi, 2007
اگطچِ ٍخَز تملة تحػیلی تِ ػٌَاى یه هطىل ،تِ
ذَتی هستٌس ضسُ است اها تِ ًظط هیضسس زالیل اًدام آى
ًیاظهٌس هغالؼِ تیطتط است .اظ ایي ضٍ ،ضٌاسایی هتغیطّای
هطتثظ تا «تملة تحػیلی» ،ضطٍضی تِ ًظط هیضسس .اظ ایي
ضٍ ّسف پژٍّص حاضط ،تطضسی ٍ تؼییي ًمص ػَاهل
ظهیٌِای تط اًدام تملة تحػیلی زض هیاى زاًصآهَظاى است.
روش پصوهص
پژٍّص حاضط ،تط اساس ضٍیىطز ضٍش تحلیل آهیرتِ
اًدام ضسُ است .تا تِ واض تطزى عطحّای تحمیمی وِ زض
آًْا فمظ اظ یه ضٍش (ووی یا ویفی) استفازُ ضَز،
ًویتَاى تِ عَض خاهغ تِ سؤالّای هطتَط تِ هَلؼیتّای
ًاهؼیي ًظامّای آهَظضی (یا تِ عَض ولی ،پسیسُّای هطتَط
تِ سیستن اختواػی ـ ضفتاضی) پاسد زاز .تِ عَض ولی سِ
ًَع عطح تحمیك آهیرتِ ضا هیتَاى هَضز ًظط لطاض زاز :الف)
تْن تٌیسُ ،ب) تططیحی ٍ ،ج) اوتطافی .ضٍیىطز هَضز ًظط
زض ایي پژٍّص ،ضٍیىطز عطح آهیرتِ اوتطافی است .زض ایي
عطح ،پژٍّطگط زض غسز ظهیٌِیاتی زضتاضُ «هَلؼیت
ًاهؼیي"» است .یؼٌی پژٍّطگط تط هثٌای یافتِّای حاغل
اظ زازُّای ویفی ،سؼی تط آى زاضز وِ زازُّای ووی ضا
گطزآٍضی وٌس تا تؼوین پصیطی یافتِّا ضا هیسط ساظز
(.)Bazergan, 2012
زض ایي پژٍّص ،خاهؼِ آهاضی ضاهل زٍ ترص است:
هؼلواى ٍ زاًصآهَظاى سال سَم همغغ زٍضُ اٍل هتَسغِ
ضْطستاى چالسضاى استاى آشضتایداى غطتی .تطای سؤال 1
پژٍّطی ،خاهؼِ ضاهل ولیِ هؼلواى سال سَم همغغ زٍضُ
اٍل هتَسغِ ضْطستاى چالسضاى است وِ اظ هیاى آًْا ،تؼساز
ً 13فط هَضز هػاحثِ لطاض گطفتٌسّ .وچٌیي تطای سؤال
پژٍّطی  ،2خاهؼِ ضاهل ولیِ زاًصآهَظاى سال سَم
همغغ زٍضُ اٍل هتَسغِ ضْطستاى چالسضاى است .تؼساز
ول زاًصآهَظاى ،ضاهل ً 302فط است وِ اظ ایي هیاى،
تؼساز ً 168فط تط اساس فطهَل وَوطاى ٍ تا ضٍش
ًوًَِگیطی تػازفی ذَضِای چٌسهطحلِای ،اًتراب ضسًس.
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تطای خوغآٍضی اعالػات سؤال  1پژٍّطی ،اظ هػاحثِ
حضَضی تا پطسص سؤاالت تاظ استفازُ گطزیسّ .وچٌیي،
خوغآٍضی اعالػات هطتَط تِ سؤال  2پژٍّطی تا استفازُ اظ
یه پطسطٌاهِ زٍ ترطی اًدام ضس .ترص اٍل ،ضاهل
پطسطٌاهِ تملة تحػیلی آًسضهي ٍ ّوىاضاى ( Anderman
 )& at all, 2010زض هَضز السام تِ تملة تحػیلی است.
ضٍایی هحتَایی ایي پطسطٌاهِ ،تَسظ غاحة ًظطاى تأییس ٍ
پایایی زضًٍی آى تط اساس ضطیة آلفای وطًٍثاخ 0/77 ،تِ
زست آهس .ترص زٍم ،ضاهل همیاس هحك ساذتِ تطضسی
هیعاى ػَاهل ظهیٌِای اًدام تملة تحػیلی زض هیاى
زاًصآهَظاى است .پس اظ استرطاج ًتایح هػاحثِ ٍ

همَلِ تٌسی زازُّا ،ػَاهل هَثط ضٌاسایی ضس ٍ تط هثٌای
ًتایح هػاحثِ ،پطسطٌاهِ ػَاهل ظهیٌِای هؤثط تط السام تِ
تملة تحػیلی زاًصآهَظاى تْیِ ضس ٍ سپس ،زض هیاى
زاًصآهَظاى تَظیغ ٍ زازُّای الظم خْت تطضسی سؤال
ضواضُ  ،2فطاّن آهس .ضٍایی هحتَایی ایي پطسطٌاهِ ،تَسظ
غاحة ًظطاى تأییس ٍ پایایی زضًٍی آى تط اساس ضطیة
آلفای وطًٍثاخ 0/79 ،تِ زست آهس .تدعیِ ٍ تحلیل زازُّا
زض ترص ووی ،تا استفازُ اظ ًطم افعاضّای  SPSS18زض زٍ
ترص تَغیفی ٍ استٌثاعی ٍ  Amos18تطای اًدام تحلیل
هسیط اًدام ضس .تطای پاسد تِ سؤال ضواضُ  ،2اظ ضٍیىطز
تحلیل هسیط استفازُ ضس.

خسٍل  1ـ ػَاهل ظهیٌِای هؤثط تط تملة تحػیلی اظ زیسگاُ هؼلواى
ردیف

تعداد هَارد

هؤلفِّا

1

ًَع ارسضیاتی

2

ضزایط اجزای آسهَى ٍ ًظارت

3

ٍیژگیّا ٍ رٍشّای هعلن

4

تزخَرد ًکزدى تا افزاد هتقلة

5

تأثیزات گزٍُ ّوسال

6

اًتظارات هحیطی

سیزهؤلفِّا
چْارگشیٌِای یا تطزیحی تَدى آسهَى

اضارُ ضدُ
3

ًَع هزاقثت ٍ رفتار هزاقثاى ،آگاّی اس قَاًیي
هزتَط تِ جلسِ آسهَى ٍ اًجام تقلة ٍ

7

هَقعیت فزد در جلسِ آسهَى
دقیق تَدى در تزرسی تکالیف ٍ ارسش قائل
ضدى تزای تکالیف
ًَع تزخَرد تا افزاد هتقلة

5
11

ارسش ٍ ًَعی تَاًایی تَدى تقلة ،رفتارّای
طزدکٌٌدُ گزٍُ ّوسال تا افزادی کِ در تقلة
ّوکاری ًویکٌٌد ٍ اًجام تقلة در گزٍُّای

6

ّوسال
اًتظار تاالتز اس تَاًایی داًصآهَس تَسط
خاًَادُ ،هعلن ٍ هدیز اس فزد ،اس سَی هعلواى

9
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یافتههای پصوهص
سؤال  .1اظ ًظط هؼلواى ،ػَاهل هؤثط تط اًدام تملة
تحػیلی زض هیاى زاًصآهَظاى وساهٌس؟
تطای پاسد تِ ایي سؤال ،یاززاضتّای حاغل اظ
هػاحثِّای حضَضی ،تِ زلت هَضز تطضسی لطاض گطفت ٍ
همَلِّای هطتَط تِ ػَاهل ظهیٌِای تملة هطرع ٍ
وسوصاضی ضس .سپس ،ػَاهل هطرع ضسُ زستِ تٌسی
گطزیس ٍ زض ًْایت ،ػَاهل وسگصاضی ضسُ زض ضص همَلِ
زستِ تٌسی ضسًس .خسٍل ضواضُ ً ،1تایح حاغل ضا ًطاى
هیزّس.
خسٍل ضواضُ  ،1همَلِّای هطرع ضسُ تطای ػَاهل
ظهیٌِ تملة تحػیلی ضا ًطاى هیزّسّ .واى گًَِ وِ
هطاّسُ هیضَز ،تیطتطیي فطاٍاًی ،هطتَط تِ تی تَخْی ٍ
تطذَضز ًىطزى تا افطاز هتملة ٍ ووتطیي فطاٍاًی هطتَط تِ
ًَع اضظضیاتی است.
زض هَضز همَلِ ًَع اضظضیاتی ،ػَاهلی چَى
چْاضگعیٌِای یا تططیحی تَزى آظهَى ،زض هَضز همَلِ
ضطایظ اخطای آظهَى ٍ ًظاضت ،ػَاهلی چَى ًَع هطالثت ٍ

ضفتاض هطالثاى ،آگاّی اظ لَاًیي هطتَط تِ خلسِ آظهَى ٍ
اًدام تملة ٍ هَلؼیت فطز زض خلسِ آظهَى ،زض هَضز همَلِ
ٍیژگیّا ٍ ضٍشّای هؼلن ،ػَاهلی چَى زلیك تَزى زض
تطضسی تىالیف ٍ اضظش لائل ضسى تطای تىالیف ،زض هَضز
همَلِ تطذَضز ًىطزى تا افطاز هتملة ،ػَاهلی چَى ًَع
تطذَضز تا افطاز هتملة ،زض هَضز همَلِ تأثیطات گطٍُ
ّوسال ،ػَاهلی چَى اضظش ٍ ًَػی تَاًایی تَزى تملة،
ضفتاضّای عطزوٌٌسُ گطٍُ ّوسال تا افطازی وِ زض تملة
ّوىاضی ًویوٌٌس ٍ اًدام تملة زض گطٍُّای ّوسال ٍ زض
هَضز همَلِ اًتظاضات هحیغی ،ػَاهلی چَى اًتظاض تاالتط اظ
تَاًایی زاًصآهَظ تَسظ ذاًَازُ ،هؼلن ٍ هسیط اظ فطز ،اظ
سَی هؼلواى هَضز اضاضُ لطاض گطفتِاًس.
سؤال  .2سْن ّط یه اظ ػَاهل ظهیٌِای هؤثط تط اًدام
تملة تحػیلی زض هیاى زاًصآهَظاى چمسض است؟
اتتسا ،آهاضُّای تَغیفی هطتَط تِ هتغیطّای پژٍّص،
هَضز تطضسی لطاض گطفت .تطای تحلیل زازُّای هطتَط تِ ایي
سؤال ،اظ ضٍیىطز تحلیل هسیط استفازُ ضس .اتتسا ّوثستگی
تیي هتغیطّای حاضط زض تحلیل هَضز تطضسی لطاض گطفت.

خسٍل  2ـ ضاذعّای تَغیفی تطای هتغیطّای پژٍّص
هتغیزّا
ًَع
ارسضیاتی
ضزایط اجزای

آسهَى ٍ ًظارت
ٍیژگیّا ٍ
رٍشّای هعلن
تزخَرد ًکزدى تا
افزاد هتقلة
تأثیزات گزٍُ
ّوسال
اًتظارات
هحیطی

هیشاى
تقلة

فزاٍاًی

حداقل هوکي

حداکثز هوکي

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

168

3/00

15/00

8/56

1/68

168

5/00

25/00

18/47

4/13

168

2/00

10/00

6/60

2/24

168

2/00

10/00

6/28

2/42

168

4/00

20/00

12/69

3/38

168

3/00

15/00

11/88

1/99

168

1/00

21/00

13/22

5/80

آسهَدًیّا
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تا تَخِ تِ ػسم هؼٌازاضی ضطیة ّوثستگی تی تَخْی ٍ
تطذَضز ًىطزى تا افطاز هتملة تا اًدام تملة تحػیلی
( ٍ ) P<0/05 ،r ; 0/09هؼٌازاض تَزى ضطیة ّوثستگی
ًَع اضظضیاتی ،ضطایظ اخطای آظهَى ٍ ًظاضتٍ ،یژگیّا ٍ
ضٍشّای هؼلن ،تأثیطات گطٍُ ّوسال ٍ اًتظاضات هحیغی تا
تملة تحػیلی (، r; 0/48 ، r; 0/12 ،r ;0/35 ،r ; 0/14
 ،)P>0/05 ، r; 0/31هسل هسیط تط اساس ٍخَز هتغیطّای

تا ضطیة ّوثستگی هؼٌازاض عطاحی ضس .تا تَخِ تِ ایٌىِ
ضطایة هطتَط تِ هسیطّای اًتظاضات هحیغی تِ اًدام
تملةٍ ،یژگیّای هؼلن تِ ًَع اضظضیاتیٍ ،یژگیّای هؼلن
تِ ضطایظ اخطا غیطهؼٌازاض تَزًس ( ،)P≤0/05لصا اظ هسل
حصف ضسًس ( .)Meyers, Gamest & Guarino, 2006ضىل
ضواضُ ً ،1وَزاض تحلیل هسیط ضا تؼس اظ حصف هسیطّای
غیطهؼٌازاض تِ ّوطاُ تطآٍضزّای استاًساضز ًطاى هیزّس.

خسٍل  3ـ ضاذعّای تطاظش هسل هسیط تؼییي ًمص ػَاهل ظهیٌِای تط تملة تحػیلی تؼس اظ اػوال اغالحات
ًَع

عالهت

ضاخص

اختصاری

هطلق

CMIN

CFI

هعادل فارسی
کای اسکَئز
ضاخص تزاسش تطثیقی

تطثیقی
IFI

هقتصد

RMSEA

CMIN/DF

ضاخص تَکز ـ لَیس

هالک تزاسش هطلَب
(ّزیٌگتَى)1391 ،

کَچک تَدى ٍ عدم
هعٌاداری
هقادیز ًشدیک تِ  0/95یا
تیطتز
هقادیز ًشدیک تِ  0/95یا
تیطتز

ریطِ هیاًگیي هزتعات خطای

هقادیز ًشدیک تِ  0/06یا

تزآٍرد

کوتز

کای اسکَئز تٌْجار ضدُ

هقادیز تیي  1تا 2

اًداسُ

سطح
هعٌاداری

5/42

0/25

0/99

ــــــ

0/98

ــــــ

0/038

ــــــ

1/36

ــــــ
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خسٍل ضواضُ  ،3ضاذعّای تطاظش هسل تحلیل هسیط ضا
تؼس اظ اػوال اغالح ًطاى هیزّسّ .واى گًَِ وِ هطاّسُ
هیضَز ،همساض ضاذع تطاظش هغلك وای اسىَئط (،)CMIN
تطاتط تا  5/42تَزُ ٍ هؼٌازاض ًیست .همساض ضاذعّای
تطاظش تغثیمی تطای  ،CFIتطاتط تا  ٍ 0/99تطای ضاذع ،IFI
 0/98است.
ّوچٌیي ،همساض ضاذعّای همتػس تطای 0/038 ،RMSEA
ٍ تطای ضاذع  1/36 ،CMIN/DFاست .تٌاتطایي ،هسل
هسیط اغالح ضسُ ػَاهل ظهیٌِای هؤثط تط تملة تحػیلی،
تطاظش تسیاض ػالی ٍ هغلَب ضا تا زازُّای تدطتی ًطاى
هیزّس.
خسٍل ضواضُ  ،4ضطایة ضگطسیَى ضا تطای تؼییي ًمص
ػَاهل ظهیٌِای تط تملة تحػیلی تؼس اظ اػوال اغالحات

ًطاى هیزّسّ .واى گًَِ وِ هطاّسُ هیضَز ،توام ضطایة
هسیط ،اظ لحاػ آهاضی هؼٌازاض ّستٌس ( .)p ≥0/05زض ایي
هیاى ،تیطتطیي ضطیة تاثیط هستمین ،هطتَط تِ گطٍُ
ّوسال است.
خسٍل ضواضُ  ،5تاثیطات ولی ،هستمین ٍ غیطهستمین
هتغیطّای حاضط زض هسل هسیط ًمص ػَاهل ظهیٌِای تط
تملة تحػیلی ضا ًطاى هیزّسّ .واى گًَِ وِ هطاّسُ
هیضَز ،تیطتطیي تاثیط ولی هطتَط تِ گطٍُ ّوسال تط
تملة تحػیلی تِ همساض  0/47استّ .وچٌیي ،تیطتطیي
تأثیط هستمین هطتَط تِ گطٍُ ّوسال تط تملة تحػیلی تِ
همساض  0/47تطآٍضز ضسُ است .زض هیاى تأثیطات غیط هستمین
ًیع ،تیطتطیي تأثیط غیطهستمین هطتَط تِ اًتظاضات هحیغی
تِ همساض  0/28تِ زست آهسُ است.

خسٍل  4ـ ضطایة ضگطسیَى تطای تؼییي ًمص ػَاهل ظهیٌِای تط تملة تحػیلی تؼس اظ اػوال اغالحات
برآورد استاندارد

مسیر

تقلة

گزٍُ ّوسال
تحصیلی

تقلة

ًَع ارسضیاتی
تحصیلی

تقلة

ٍیژگیّای هعلن
تحصیلی

تقلة

ضزایط اجزا
تحصیلی

سطح معناداری

0/47

0/001

0/12

0/002

0/17

0/025

0/21

0/001

توضیح

وزن رگرسیونی گروه همسال بر
تقلب تحصیلی
وزن رگرسیونی نوع ارزشیابی بر
تقلب تحصیلی
وزن رگرسیونی ویژگیهای معلم بر
تقلب تحصیلی
وزن رگرسیونی شرایط اجرا بر
تقلب تحصیلی

خسٍل  5ـ اثطات ولی ،هستمین ٍ غیطهستمین هتغیطّای حاضط زض هسل هسیط اغالح ضسُ تؼییي ًمص ػَاهل ظهیٌِای تط
تملة تحػیلی
استاًدارد

تحصیلی

نوع تاثیر

تقلة

انتظارات

گروه همسال

نوع ارزشیابی

ویژگیهای معلم

شرایط اجرا

کلی

0/47

0/18

0/02

0/28

0/28

مستقیم

0/47

0/12

0/17

0/21

0/00

غیر
مستقیم

0/00

0/06

-0/15

0/07

محیطی

0/28
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خسٍل  6ـ هدصٍض ّوثستگیّای چٌسگاًِ هتغیطّای حاضط زض هسل هسیط اغالح ضسُ تؼییي ًمص ػَاهل ظهیٌِای تط
تملة تحػیلی
هتغیـــــــــــزّا

هجذٍر ّوثستگیّای چٌدگاًِ

تقلة تحصیلی

0/328

خسٍل ضواضُ  ،6هدصٍض ّوثستگیّای چٌسگاًِ
( )squared multiple correlationsهتغیطّای حاضط زض هسل
هسل هسیط تؼییي ًمص ػَاهل ظهیٌِای تط تملة تحػیلی ضا
ًطاى هیزّسّ .واى گًَِ وِ هطاّسُ هیضَز ،هدصٍض
ّوثستگی چٌسگاًِ تطای تملة تحػیلی 0/328 ،است .ایي
تطآٍضز ًطاى هیزّس وِ پیصتیٌی وٌٌسُّای تملة
تحػیلی وِ زض هسل حاضط ّستٌس 32/8 ،زضغس ٍاضیاًس
آى ضا تثییي وطزُاًس .تِ ػثاضت زیگطٍ 63/2 ،اضیاًس تملة
تحػیلی ،تِ ٍسیلِ سایط ػَاهل وِ زض هسل حاضط ًیستٌس،
تثییي هیضَز.
بحث و نتیجهگیری
ًتایح پژٍّص حاضط ًطاى زاز وِ اظ ًظط هؼلواى ػَاهل
تیطًٍی ٍ ظهیٌِای زض اًدام تملة تحػیلی هؤثط ّستٌس.
ّوچٌیي ًتایح تحلیل هسیط ًطاى زاز وِ اظ ًظط
زاًصآهَظاى ،اظ هیاى ػَاهل شوط ضسُ تَسظ هؼلواى،
ػاهلّای ًَع اضظضیاتی ،ضطایظ اخطای آظهَى ٍ ًظاضت،
ٍیژگیّا ٍ ضٍشّای هؼلن ٍ تأثیطات گطٍُ ّوسال زاضای
تأثیط هستمین ٍ ػاهلّای ًَع اضظضیاتی ،ضطایظ اخطای
آظهَى ٍ ًظاضتٍ ،یژگیّا ٍ ضٍشّای هؼلن ٍ اًتظاضات
هحیغی زاضای تأثیط غیط هستمین تط اًدام تملة تحػیلی زض
هیاى زاًصآهَظاى ّستٌس .زض ایي هیاى ،تیطتطیي هیعاى
تأثیط ،هطتَط تأثیط گطٍُ ّوسال تَزّ .وچٌیي ،تیصتیٌی
وٌٌسُّای هغطح ضسُ زض پژٍّص 32/8 ،زضغس ٍاضیاًس
تملة تحػیلی ضا پیصتیٌی ًوَزًس.
ًتایح پژٍّص حاضط ،تا ًتایح پژٍّص ػلی ٍضزی ًیا ٍ
غالح ًژاز ( )1392وِ زض آى تؼسازی اظ ػَاهل ظهیٌِای اظ
خولِ هٌافغ تملة ٍ فطغتّای اًحطافی تط اًدام تملة
تحػیلی زض هیاى زاًصآهَظاى هَثط تَزّ ،وسَ است .ػالٍُ
تط ایيً ،تایح ایي پژٍّص اظ لحاػ تاثیط ًَع اضظضیاتی ًیع ،تا
ًتیح پژٍّص ًاهَض ،ضاستگَ ،اتَلماسوی ٍ سیف ()1390

ّوسَ استّ .وچٌیيً ،تایح پژٍّص حاضط ،تا ًتایح
تحمیماتی اظ هه واب ٍ تطٍیٌَل (َّ )1993ستَى ()1986
زض تحمیمات ًطاى زازُ ضسُ است هتغیطّای تافتی اظ لثیل
هحیظ والس زضسٍ ،یژگیّا ٍ ضٍشّای هؼلن ٍ ًیع
ضٍشّای پیطگیطی تا تملة تحػیلی هطتثظ استّ ،وسَ
است (Houston, 1986؛ McCabe & Trevino1993 ,
ّ .)Quoted from Ejeei, Shahabi & Alibazi, 2011وچٌیي
اظ هْوتطیي ایي ػَاهل هیتَاى تِ تأثیطات گطٍُ ّوسال،
استازاى ٍ هؼلواى ٍ سیاستّای آهَظضی اضاضُ وطز
(.)Gerdeman, 2000
زض هیاى ػَاهل تطضسی ضسُ ،تأثیط گطٍُ ّوسال ،زاضای
تیطتطیي همساض تَز .ایي یافتِ ،تا ٍیژگیّای زاًصآهَظاى زض
سٌیي ًوًَِ تحمیمی(سَم ضاٌّوایی) ّنذَاًی زاضز .چطا
وِ زض ایي سٌیي ،هؼوَالً افطاز تیطتطیي تأثیط ضا اظ گطٍُّای
ّوسال پصیطا هیضًَس ٍ تِ ػٌَاى فطزی اظ گطٍُ ،ذَز ضا
هتؼْس تِ اضظشّای گطٍُ والسی هیزاًٌس .خایی وِ زض آى،
اًدام تملة تحػیلی ٍ ووه تِ آى ،اهتیاظی زض هیاى
اػضای گطٍُ هحسَب ضَز ،هیتَاًس افطاز ضا تِ اًدام تملة
تحػیلی ٍا زاضز.
چٌاًچِ ًتایح تحلیل هسیط ًطاى زاز ،تأثیط گطٍُ
ّوسال تط اًدام تملة ،زاضای ًمص ٍاسغِای زض تاثیط ًَع
اضظضیاتی ،ضطایظ اخطای اًتظاضات هحیغی است .زض ایي
هَضز هیتَاى گفت وِ اگط اًتظاضات هحیغی (ّوچَى
اًتظاض ًوطُ تاال تَسظ ٍالسیي ،هؼلویي ٍ  )...تاال ٍ تیطتط اظ
تَاى زاًصآهَظاى تاضس ،ضطایظ اخطای آظهَى تِ گًَِای
تاضس وِ اخطای تملة ضا تِ لحاػ فیعیىی تسْیل وٌس ٍ ًَع
سؤاالت هغطح ضسُ زض آظهَى ًیع تِ اًدام ضاحتتط تملة
ووه وٌس ،زض ایي غَضت ،زاًصآهَظ تا تطَیك تاثیط گطٍُ
ّوسال هثٌی تط اًدام تملة تطای آٍضزى اًتظاضات هحیغی
زض ظهاًی وِ ضطایظ اًدام تملة فطاّن است ،ضٍتطٍ ضسُ ٍ تا
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تَخِ تِ ٍیژگیّای ضٍاًطٌاسی زض زٍضاى ًَخَاًی ،السام تِ
اًدام تملة هیًوایس.
ضطایظ اخطای آظهَى ٍ ًَ ع اضظضیاتی ًیع اظ زیگط
ػَاهل هؤثط تط اًدام تملة تحػیلی تطریع زازُ ضس.
ظهاًی وِ زض اخطای آظهَىً ،حَُ ًطستي آظهَى زٌّسگاى،
هحل لطاضگیطی هطالثیي خلسِ ٍ ًیع ًَع سؤاالت هغطح
ضسُ ،هاًٌس سؤاالت چْاض گعیٌِای ،اًدام تملة ضا ضاحتتط
وٌٌس ،زاًصآهَظاى السام تِ اًدام تملة هیوٌٌس.
زض هَضز تأثیط ٍیژگیّای هؼلن تط اًدام تملة تحػیلی
ًیع هیتَاى گفت وِ زض غَضتی وِ هؼلن زلیك ًثاضس،
تىالیف زاًصآهَظاى ضا تِ تِ زلت تطضسی ًىٌس ٍ آًْا ضا
غطفا خْت ایٌىِ واضی اظ سَی زاًصآهَظاى اًدام ضسُ
تاضس ،زض ًظط گیطز ،زض ایي غَضت زاًصآهَظاى تِ اًدام
زازى واض اظ ضٍی زیگطاى ٍ تملة اظ آًْا هثازضت هیوٌٌس.
زض هیاى ػَاهل تطضسی ضسُ ،اًتظاضات هحیغی زاضای
تیطتطیي تأثیط غیط هستمین تَز .تا تَخِ تِ هسل تطاظش
ضسُ هیتَاى گفت ظهاًی وِ اًتظاضات هحیغی اظ تَاًایی
زاًصآهَظاى تیصتط تاضس ،زاًص آهَظاى تحت تأثیط گطٍُ
ّوسال ،ضطایظ اخطای آظهَى ٍ ًَع اضظش یاتی اًدام ضس،
تطَیك تِ اًدام تملة هیضَز ٍ سؼی هیوٌس وِ تِ ّط
ضٍضی ،پاسدگَی ایي اًتظاض تاضس.
تا تَخِ تِ ایٌىِ اًدام تملة تحػیلی ،تِ ػٌَاى یه اهط
ًاپسٌس تلمی هیضَز ،اًدام الساهات الظم تطای پیطگیطی اظ
ایي ضفتاض ،ضطٍضی تِ ًظط هیضسس .تا تَخِ ًتایح تحمیك،
تطای خلَ گیطی اظ تأثیط اًتظاضات هحیغی تط اًدام تملة،
هتٌاسة ضسى اًتظاضات تا تَاًایی زاًصآهَظ تِ ػٌَاى َّیت
ٍ اضظش اػتثاض ٍی ضطٍضی تِ ًظط هیضسس .زض ایي ضاستا،
ًثایس واضًاهِ ٍ ًتیدِ زاًصآهَظً ،ثایس تِ ػٌَاى َّیت،
اضظش ٍ اػتثاض ٍی تلمی ضَز .اضظش ًوطُ زض غحثتّا ٍ
اًتظاضات ًیع ًثایس ظیاز ًطاى زازُ ضَزّ .وچٌیي زض ایي
ضاستا پیطٌْاز هیضَز وِ پازاش ٍ تحسیي زاًصآهَظ تِ
فطایٌس سؼی ٍ تالش ٍی تطای ضسیسى تِ ّسف تاضس ٍ ووتط
هتَخِ ًتیدِ ًْایی گطزز .تِ ًظط هیضسس تا تَخِ تِ تأثیط
ًَع اضظضیاتی اًدام ضسُ ،هیتَاى تا تغییط زازى ًَع
اضظضیاتیّا ،اظ ٍلَع تملة خلَگیطی وطز .زض ایي ضاستا
پیطٌْاز هیضَز وِ تؼییي سغح ػلوی زاًصآهَظاى اظ

حالت «حافظِ هحَض» (زض آظهَىّای وًٌَی) تِ حالت
«ذاللیت هحَض» تغییط یاتس .تِ گًَِای وِ هیتَاى تا زض
اذتیاض لطاض زازى هٌاتغ الظم ،اضائِ ضاُ حلّای هثتىطاًِ ٍ
ذاللاًِ زض هَضز هسائل هَضز سَال لطاض گیطز .تطای
خلَگیطی اظ تأثیط گطٍُ ّوسال ،هیتَاى ػَاضؼ ٍ
پیاهسّای ًاضی اظ اًدام تملة ضا زض هیاى زاًصآهَظاى تاظگَ
وطزُ ٍ اظ آًْا ذَاست تا ّوسیگط ضا تطَیك تِ اًدام ضفتاض
غحیح ًوایٌس .تا تَخِ تِ ًتایح تحمیك وِ تأثیط گطٍُ
ّوسال تط اًدام تملة تحػیلی تحت تأثیط ًَع اضظضیاتی
ٍیژگیّای هؼلن ،اًتظاضت هحیغی ٍ ضطایظ اخطا لطاض زاضز،
هیتَاى اًتظاض زاضت تا وٌتطل ػَاهل شوط ضسُ وِ زض
لسوتّای لثل تیاى ضس ،هیتَاى اظ تاثیط گطٍُ ّوسال تط
اًدام تملة تحػیلی واست.
استفازُ اظ اتعاضّای ذَزگعاضضی (هاًٌس پطسطٌاهِ ٍ
هػاحثِ) تِ هٌظَض خوغآٍضی اعالػات ،تِ زلیل هغلَتیت
اختواػی ٍ ذَزهویعی آظهَزًیّا ،اظ هحسٍزیتّای هْن
پژٍّطی زضتاضُ هَضَػات چالطی ّوچَى تملة تحػیلی
استّ .وچٌیي ،پژٍّص حاضط فمظ زض تیي زاًصآهَظاى
پسط ٍ زض همغِ سَم ضاٌّوایی اخطا ضسُ است .تٌاتطایي،
تَغیِ هیضَز وِ هَضَع حاضط زض تیي زذتطاى ٍ ًیع تا
استفسُ اظ سایط هٌاتغ اعالػاتی تطای خوغآٍضی زازُّا اًدام
گطزز.
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