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Abstract 
Introduction: According to the purpose, function, and necessity of 
schools, one of the issues that can interfere with the operation of the 
educational institutions and prevented them from reaching their goals is 
academic dishonesty. This study aimed to provide the causal model of 
academic dishonesty based on perceptions climate emotional and flex-
ibility of family with the mediating role of academic self-efficacy. 
Methods: This study was descriptive and correlational. Statistical popu-
lation includes all upper secondary girl students in khorramabad city 
that 9981 was of through the rules of thumb kline the sample size of 240 
person determination and through stratified random sampling method 
were selected. To collect the required data from questionnaires fam-
ily emotional climate of Hill Berne (1964), Family flexibility shakeri 
(1382), Morgan and Jinks academic self-efficacy (1999) and academic 
cheating aliverdini, janalizade & amrani (1394) was used. The correla-
tion matrix, path analysis and Goodness of Fit Index with use of soft-
ware Lisrel 8.5 was used for data analysis.
Results: The results of path analysis showed that perceptions of fam-
ily emotional climate on academic self-efficacy and academic cheat-
ing direct impact and with self-efficacy mediation indirect impact but 
family flexibility on self-efficacy has direct effect and with mediated by 
self-efficacy indirect effect academic cheating had. Also academic self-
efficacy has direct effect on academic cheating.
Conclusions: The results of the direct effect perceptions of family emo-
tional climate on academic self-efficacy and academic cheating and the 
mediating role of self-efficacy in structural relationship between per-
ceptions of perceptions climate emotional and flexibility of family with 
students' academic cheating provides support.
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چکیده

مقدمه: با توجه به کارکرد، اهداف و ضرورت وجود مدارس، یکی از مسائلی که می تواند 
در کارکرد این نهادهای آموزشی اختالل ایجاد کند و مانع رسیدن آن ها به اهدافشان باشد 
ارائه مدل علی  به  با در نظر گرفتن اهمیت موضوع  تقلب تحصیلی است. پژوهش حاضر 
ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی از طریق نقش میانجیگری 
خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم آباد می پرداخته است. 

کلیه  شامل  جامعه آماری  بود.  همبستگی  نوع  از  توصیفی  پژوهش،  روش  روش: 
قاعده  از طریق  بود که  نفر  تعداد 9981  به  دوم شهر خرم آباد  متوسطه  دانش آموزان دختر 
نمونه گیری تصادفی  به روش  و  تعیین  نفر  نمونه دویست و چهل  سرانگشتی کالین حجم 
جو  پرسشنامه های  از  نیاز  مورد  داده های  جمع آوری  برای  شدند.  انتخاب  نسبی  طبقه ای 
خودکارآمدی  شاکری1382،  خانواده  انعطاف پذیری  بــرن1964،  هیل  خانواده  عاطفی 
تحصیلی مورگان و جینکز1999 و تقلب تحصیلی علیوردی نیا، جانعلی زاده و عمرانی1394 
استفاده شد. ماتریس همبستگی، مدل ساختاری و شاخص های نکویی برازش با نرم افزار 

Lisrel8.5 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. 
بر  خانواده  عاطفی  جو  از  ادراک  که  داد  نشان  مسیر  تحلیل  از  حاصل  نتایج  نتایج: 
غیرمستقیم  اثر  میانجیگری خودکارآمدی  با  و  مستقیم  اثر  تحصیلی  تقلب  و  خودکارآمدی 
با  و  دارد  مستقیم  اثر  تحصیلی  خودکارآمدی  بر  خانواده  انعطاف پذیری  دارد.  تقلب  بر 
همچنین خودکارآمدی  دارد.  تحصیلی  تقلب  بر  غیرمستقیم  اثر  میانجیگری خودکارآمدی 

تحصیلی اثر مستقیم بر تقلب تحصیلی دارد. 
بر  از جو عاطفی خانواده  ادراک  مستقیم  اثر  از  پژوهش  نتایج  بحثونتیجهگیری: 
خودکارآمدی و تقلب تحصیلی و نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه ادراک از جو 

عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی دانش آموزان حمایت می کند.

ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده 
با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

سعیده سبزیان: دانشجوی دکترای رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
sabzian1989@gmail.com 

عزت اله قدم پور*: دانشیار روانشناسی تربیتی، خرم آباد، کمالوند، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، خرم آباد، ایران.
eghadampour@yahoo.com 

فضل اهلل میردریکوند: دانشیار روانشناسی عمومی، خرم آباد، کمالوند، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، خرم آباد، ایران.

نحوه استناد به مقاله:
سعیده سبزیان، عزت اله قدم پور و فضل اهلل میردریکوند. ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و 

انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه مددکاری 
اجتماعی، 1397؛ 7 )3(: 32-43

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             2 / 12

http://socialworkmag.ir/article-1-292-en.html


فصلنامه مددکاری اجتماعی34

ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

مقدمه

تقلب تحصیلی یک مشکل شایع و هشدار دهنده در محیط های آموزشی است. علیرغم آن که تقلب اقدامی خودخواهانه و 
غیراخالقی برای باال بردن جایگاه و موقعیت های فردی در خارج از قوانین محســوب می شود، با این وجود، این امر واقعیتی 
از زندگی خیلی از نهادهای امروزی می باشد. توجه بسیاری از پژوهش های تجربی و نظری به منظور بررسی عوامل، پیامدها 
و راهکارهای جلوگیری از تقلب، می تواند گواهی بر اهمیت و گستردگی این مسئله باشد.)1و2( در واقع با توجه به کارکرد، 
اهداف و ضرورت وجود مدارس، یکی از مســائلی که می تواند در کارکرد این نهادهای آموزشــی اختالل ایجاد کند و مانع 
رســیدن آن ها به اهدافشان باشد تقلب تحصیلی و یا عدم صداقت علمی اســت. تقلب تحصیلی به لحاظ ماهیت، مجموعه 
رفتارهای مبتنی بر نیرنگ و فریب برای دســتیابی به پیامدها و نتایجی اســت که فرد شایستگی آن را ندارد.)3( اگرچه اغلب 
تفاوت های روش شــناختی و مفهومی موجب اختالف نظر پژوهشــگران راجع به توافق بر ســر نرخ های مربوط به رفتارهای 
متقلبانه می شــود.)4( با این حال، بخش وســیعی از پژوهشــگران بر این باورند که تقلب در آموزش و پروش و آموزش عالی 
مســئله ای جدی و پراهمیت اســت.)1و5( در واقع تقلب کردن بین دانش آموزان، متداول و رو به گسترش است. مطالعات 
نشان داده است، شصت درصد نوجوانان حداقل یک بار در آزمون ها تقلب کرده و سی و هشت درصد آن ها بیش از دو بار 
به این امر مبادرت ورزیده اند. تحقیقات دیگری که در این زمینه انجام شده، حاکی از آن است که آمار تقلب دانش آموزان، 
از پنجاه سال گذشته تا به امروز سیر صعودی داشته است.)6( خدایی با توجه به نتایج تحقیق خود بیان می کند که نود و پنج 
درصد از دانش آموزان به تقلب در طول سال تحصیلی اعتراف کرده اند و موفقیت هفتاد و پنج درصد آنان در تقلب گزارش 
شده است. )7( تقلب تحصیلی انواع گوناگونی داشته و تقسیم بندی های متعددی برای آن پیشنهاد شده است. در قرن بیست 
و یکم، انواع تقلب تحصیلی دامنه وســیعی از چاپ مقاالت دریافت شــده از طریق اینترنت، تا اســتفاده از وسایل گوناگون 
الکترونیکی به منظور تقلب را شــامل می شــود. رتینگر و کرامر ضمن تقســیم انواع تقلب تحصیلی، به تقلب در آزمون ها و 
تقلب در تکالیف درســی )دزدی ادبی( اشــاره نمودند.)8( عالوه بر این، دسته بندی هایی بر پایه تعریف عملی نیز ارائه شده 
کبولوت، سنداج، برینسی،  است. این نوع شناسی رایج را می توان در مطالعات سادل مایر،)9( کیت اسپیگل و وایتلی،)10( آ
کلیسر و ساهین،)11( و الث راپ و فاس،)12( یافت که همگی زیر مجموعه تقلب یا عدم صداقت علمی و شامل تقلب )در 
آزمون ها و تکالیف درســی( و تســهیل تقلب برای دیگران بوده اند. تقلب، سنجش دقیق توانایی های افراد را مشکل می سازد 
و حتی می تواند به شــکل یک عادت در بیاید. مطالعات نشــان می دهد افرادی که مرتکب تقلب تحصیلی می شوند احتمال 
بیشتری دارد که در مقاطع تحصیلی باالتر و یا دوره های شغلی نیز تقلب نمایند.)13و14( از این رو شناسایی متغیرهای مرتبط 
با تقلب تحصیلی ضروری به نظر می رسد. اگرچه وجود تقلب تحصیلی به عنوان یک مشکل به خوبی مستند شده است، اما 

به نظر می رسد دالیل انجام آن نیازمند مطالعه بیشتر است.
 به عقیده هیرشی، بزهکاری و رفتار انحرافی مسئله ای اجتماعی است و باید به همان گونه که در اجتماع رخ می دهد بررسی 
شــود. یعنی در عرصه خانواده، محله، مدرســه، همساالن و سایر نهادها یا موسسات اجتماعی که نوجوانان به نوعی در آن ها 
عضویت دارند.)15( به طور کلی هیرشی، استدالل می کند که اگر پیوند جوانان با والدین، همساالن و معلمان خود مستحکم 
باشــد، در فعالیت های عرفی درگیر و مشــغول و به اعتبار ارزش های اخالقی معتقد باشــند، احتمال ارتکاب رفتار بزهکارانه 
کاهــش می یابد. به عبارت دیگر، انتظار مــی رود که مولفه های پیوند اجتماعی با بزهکاری رابطه معکوس و معنادار داشــته 
باشــد.)5( بر اســاس عقاید اکثریت جامعه شناسان و روانشناســان پدیده بزهکاری معلول تعامالت ناسازگارانه و کنش های 
معیــوب اعضای خانواده با یکدیگر اســت.)16( منظور از جو عاطفی خانواده، نحــوه ارتباط و طرز برخورد افراد خانواده با 
هم است. نظر افراد خانواده نسبت به هم، احساسات و عالقه آن ها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن ها در 
کارهای یکدیگر و همکاری یا رقابت آن ها با هم، نحوه ارتباط آن ها را نشــان می دهد.)17( پژوهش های مختلفی حاکی از 
نفوذ و تاثیر روابط خانواده در رشــد مهارت های تحصیلی کودکان است، نایلینگ)18( در یک مطالعه طولی به تاثیر عوامل 
مختلف خانوادگی و آموزشی بر روی نتایج تحصیلی گروه های مختلف دانش آموزی اشاره کرد، همچنان که نتایج مطالعات 
سکر و همکاران نیز، رابطه محیط خانواده را با مسائل تحصیلی فرزندان مورد تایید قرار می دهد. )19( باسکو و همکاران در 
مطالعه ای با عنوان تاثیر روابط خانوادگی بر نحوه پردازش اطالعات و ســازگاری آموزش، بر یک نمونه دویســت و ده نفری 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             3 / 12

http://socialworkmag.ir/article-1-292-en.html


پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 3525

سعیده سبزیان و همکاران

دانش آمــوزان پایــه اول مشــخص کردند که 
وجــود روابــط بیــن والدینی نا ایمــن به طور 
غیرمســتقیم با پیشــرفت تحصیلی ضعیف و 
پردازش منفی اطالعات در وقایع استرس آور 
مرتبط با همســاالن رابطه دارد و این وضعیت 
افزایش ناسازگاری کودک در طی یک دوره 

یک ساله را پیش بینی می کند. )20( 
انســجام را  انطباق پذیــری و   والــش)17( 
الزمه ایجــاد و تقویت تــاب آوری و کاهش 
رفتارهای انحرافــی می داند و بیان می کند که 
خانواده ها باید برای داشــتن کارکرد مطلوب 
در هنــگام مواجه با ســختی، یک ســاختار 
انعطاف پذیر داشــته باشــند و با خواسته های 
محیطی و رشــدی متغیر ســازگار شوند. در 
خانواده هــای انطباق پذیــر اعضــای خانواده 
از طریق تعامالت بــا یکدیگر می آموزند که 
بــا تغییرات، انعطاف پذیری و انعطاف نشــان 
دهند که نهایتا به ســازگاری آن ها با شــرایط 
موجود منجر می شــود. ســلیمی، یوســفی و 
ســعیدزاده)21( در پژوهشی نشــان دادند که 
بین جــو عاطفــی خانــواده و خودکارآمدی 
دانش آموزان پســر رابطه مثبــت و معناداری 
وجود دارد. معین، عباسی، جاهدی، و دست 
غیب)22( در پژوهشــی تحت عنوان بررســی 
رابطــه بین عملکــرد خانواده بــا ویژگی های 
شــخصیت و خودکارآمــدی نوجوانان به این 
نتیجه دست یافتند که بین عملکرد خانواده و 
دلپذیر  انعطاف پذیری،  مولفه های شخصیتی، 
بودن، مســولیت پذیری و خودکارآمدی رابطه 

مثبت وجود دارد.
نظریــه  پژوهــش حاضــر  نظــری  مبنــای 
شــناختی-اجتماعی بنــدورا می باشــد ایــن 
نظریه به طور وســیعی در رشته ها و زمینه های 
مختلــف از جملــه تحقیقــات تربیتــی و در 
تقلــب تحصیلی مورد  موضوعاتی همچــون 
توجه قرار گرفته اســت. در این نظریه، رفتار 
تحــت تاثیر عوامــل فردی و عوامــل بافتی و 
همچنین تعامل دو جانبه بین شخص و محیط 
می باشد. بر اســاس نظریه یادگیری اجتماعی 

بنــدورا، رفتار تقلب نــه تنها از همکالســی ها آموخته می شــود، بلکه 
رفتار آنان نوعی حمایت از رفتار تقلب ســایرین اســت. بنابراین، تقلب 
ممکن اســت به عنوان شیوه ای برای پیشــرفت در نظر گرفته شود.)23( 
بندورا در نظریه خود بــر میانجیگرهای مختلف از جمله خودکارآمدی 
به شــدت تاکیــد دارد.)24( باورهای خودکارآمدی، احســاس، فکر، 
رفتار و انگیــزه فراگیران را تحت تاثیر قــرار می دهند. خودکارآمدی به 
برداشــت افراد از توانایی هایشــان برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد.

)25( خودکارآمدی جنبه هــای مختلف دارد که در اینجا خودکارآمدی 
تحصیلــی مد نظر می باشــد، خودکارآمــدی تحصیلی مبتنــی بر نظریه 
خودکارآمــدی بندورا اســت که به عنــوان قابلیت درک فــرد در انجام 
 وظایف الزم برای رســیدن به اهداف تحصیلی تعریف شده است.)26( 
بنــدورا)27( بیــان می کنــد، افــراد دارای خودکارآمدی ســطح باال به 
قابلیت های خود اطمینان دارند، تکالیف دشورا را به مثابه چالش هایی در 
نظر می گیرند که باید بر آن ها تسلط یابند. در مطالعه بونگ)28( مشخص 
 شده است که خودکارآمدی تحصیلی با رفتارهای تقلب رابطه منفی دارد. 
تاس و تکایا)29( نیز در پژوهشــی نشــان دادند که هر چه دانشــجویان 
احســاس کنند که دارای خودکارآمدی پایینی هستند به همان میزان نیز 
ممکن اســت به تقلب بیشــتری روی آورند. رمضانی)30( در پژوهشی 
تحت عنوان الگوی پیش بینی تقلب تحصیلی دانشــجویان دانشگاه پیام 
نورد شهرســتان اسفراین، به این نتایج دســت یافت که از بین مولفه های 
درگیری تحصیلی، راهبردهای فراشــناختی پیش بینــی کننده معناداری 
برای تقلب بود، ولی ارزش تکلیف، تالش و راهبرد شــناختی پیش بینی 
کننده معناداری نبودند. یوسفی)31( در پژوهشی تحت عنوان رابطه جو 
عاطفی خانواده با خودکارآمدی تحصیلی و تمایالت شغلی دانش آموزان 
سوم متوسطه شــهر تهران، به این نتیجه دست یافت که بین جو عاطفی 
خانواده و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد اما 
بیــن جو عاطفی خانواده و خودکارآمــدی تحصیلی دانش آموزان دختر 

رابطه معناداری وجود ندارد. 
مسئله ای که موجب انجام پژوهش حاضر شد، این بود که پژوهش های 
علمی اندکــی پیرامون تقلب تحصیلی در جامعــه دانش آموزان صورت 
گرفته اســت و همچنین هنوز پژوهشی در جامعه دانش آموزی که انواع 
مختلف تقلب )تقلب در امتحانات، تقلب در تکالیف درســی، تسهیل 
تقلب برای دیگران( را به صورت یکجا بررســی کند یافت نشــد. عالوه 
بــر این آن چه که در تحقیقات صورت گرفته، مورد غفلت واقع شــده، 
اهمیت متغیر میانجی اســت که در این پژوهش، به نقش متغیر میانجی، 
به عنــوان یک تنظیم کننــده، که اثرات دیگر متغیرها را بر متغیر وابســته 
تحت تاثیر خود قرار می دهد، نیز توجه شده است. با توجه به رایج شدن 
پدیده تقلب و همچنین کمبود تحقیقات انجام شــده در کشــور ما، که 
مروری بر پایگاه های اطالعاتی و کتب منتشــر شده می تواند شاهدی بر 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی36

ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

این مدعا باشــد، الزم است تا پژوهش های بیشتری پیرامون این پدیده به 
عمل آید تا عوامل موثر بر آن شــناخته و تمهیدات الزم به منظور مقابله با 
آن، به شیوه عملی طراحی شود. چون شناسایی عوامل تاثیرگذار می تواند 
در جهت کاهش این پدیده موثر واقع شــود، در این پژوهش تالش شده 
اســت تا به تدوین مدل تقلب تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه  دوم 
شــهر خرم آباد از روی جو عاطفی خانــواده و انعطاف پذیری خانواده با 

میانجیگــری خودکارآمدی تحصیلی پرداخته 
شــود. از این رو، پژوهش به دنبال پاســخ به 
این سوال اســت که آیا مدل ساختاری فرض 
شــده در مورد تقلــب تحصیلی، بــا توجه به 
ویژگی های دانش آموزان دختر متوســطه دوم 

شهر خرم آباد با داده ها برازش دارد یا خیر؟ 
روش

روش پژوهش، همبســتگی از نوع تحلیل مســیر اســت. جامعه آماری در این تحقیق شــامل تمام دانش آموزان دختر دوره 
متوســطه دوم شــهر خرم آباد در ســال تحصیلی1396-1395 بودند که تعداد آن ها مطابق با آمار اخذ شــده از دفتر برنامه و 
بودجــه آموزش و پرورش برابر با 9981 نفر بود. تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری داده های مربوط به تحقیقات 
ســاختاری بســیار با اهمیت است. بر اساس قاعده سر انگشتی کالین حجم نمونه برابر با دویست و چهل نفر تعیین گردید، 
ســپس برای جلوگیری از ریزش حجم نمونه تعداد دویســت و شصت پرسشنامه توزیع گردید. این نمونه به شیوه نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای نســبی بر حســب ناحیه، صد و بیست و هفت نفر ناحیه یک، صد و ســیزده نفر ناحیه دو و بر حسب پایه 
تحصیلی: پایه دهم هفتاد و نه نفر، پایه یازدهم هشتاد و پنج نفر، پیش دانشگاهی هفتاد و شش نفر محاسبه و انتخاب گردید. 

مالکهایورودوخروج
مالکهایورودبهپژوهش: دانش آموزان مونث محصل در دوره متوسطه دوم. مالکخروجازپژوهش: مخدوش بودن پرسشنامه ها.

محقق با دریافت مجوز از آموزش و پرورش شــهر خرم آباد، به مدارس مختلف مراجعه نمود و پرسشنامه های مربوطه را در 
ســاعات پایانی کالس ها در اختیــار دانش آموزان قرار داد و آنان اقدام به تکمیل پرسشــنامه ها  نمودند. به دلیل واضح بودن 
گویه های پرسشــنامه ها، دانش آموزان در پاســخ به ســواالت، با مشــکل خاصی مواجه نبودند. با این وجود در بعضی موارد 

خاص، توضیحات تکمیلی در خصوص بعضی گویه ها به آنان ارائه می شد. 
مالحظاتاخالقی: توضیحات کامل درباره اهداف و روش کار، محترم شمردن حقوق شرکت کنندگان در رابطه با قطع یا 
ادامه همکاری، عدم ذکر نام آن ها در فرم های اطالعاتی به جهت محرمانه بودن، ارائه نتایج پژوهش به شــرکت کنندگانی که 
مایل به دریافت نتایج پژوهش بودند و ارائه نتایج به آموزش و پرورش شهر خرم آباد، جهت استفاده از آن در امور آموزشی و 

تربیتی، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص می باشد.
ابزارهایپژوهش

پرسشــنامهجوعاطفیخانوادههیلبرن1964: این مقیاس توســط هیل برن در ســال1964 به منظور ســنجش میزان 
مهرورزی در تعامالت کودک-والدین ســاخته شــده اســت.)32( کل مقیاس جو عاطفی خانواده شــامل شــانزده سوال 
اســت که هر دو ســوال دربرگیرنده یک خرده مقیاس اســت. ابعاد پرسشــنامه شامل محبت ســوال یک و دو، نوازش سه 
و چهــار، تاییــد کردن، پنج و شــش، تجربه های مشــترک، هفت و هشــت، هدیه دادن،نــه و ده، تشــویق کردن،یازده و 
دوازده، اعتماد،ســیزده و چهارده و احساس امنیت،پانزده و شانزده می باشــد. سوال های فرد مربوط است به رابطه احساس 
آزمودنی نســبت به پدر و ســوال های زوج بیانگر همان رابطه و احســاس اســت نســبت به مادر. همچنین، پاســخ نامه این 
مقیــاس پنج گزینه  ای از پاســخ های خیلــی کم،یک، کم،دو، در حد متوسط،ســه، زیاد،چهار، خیلی زیاد،پنج، تشــکیل 
شــده اســت که آزمودنی بر حســب احســاس خود یکی از این گزینه ها را عالمت می زند. حداکثر نمره در این پرسشنامه 
هشــتاد و حداقل نمره شانزده می باشــد. جمشیدی1379، به نقل ازموسوی شوشــتری ضریب پایایی پرسشنامه جو عاطفی 
خانــواده را از طریــق آلفــای کرونباخ و بازآزمایی محاســبه کرد که به ترتیب هشــتاد و هفت صدم و هشــتاد و ســه صدم 
برآورد گردید.)33( موســوی شوشــتری برای تعیین روایی محتوایی، این پرسشــنامه را به پنج نفر از متخصصان داد، ســپس 
 نظرات آن ها جمع آوری گردید و ســوال هایی که مورد تایید متخصصان بود و روی آن ها توافق داشــتند نگهداری شد.)33( 
در پژوهش حاضر، روایی محتوایی پرسشنامه  مورد بررسی چند نفر از اساتید و کارشناسان به خصوص استاد راهنما و استاد مشاور 
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 3725

سعیده سبزیان و همکاران

قرار گرفــت و از این طریــق روایی محتوایی 
پرسشنامه مذکور تایید گردید. همچنین نتایج 
ضریــب آلفای کرونباخ برای کل پرسشــنامه 
نود و دو صدم و برای خرده مولفه های محبت 
هفتاد و ســه صــدم، نوازش کردن هشــتاد و 
یک صــدم، تایید کردن هفتاد و ســه صدم، 
تجربه های مشترک هفتاد و یک صدم، هدیه 
دادن هشــتاد و دو صدم، تشویق هشتاد و پنج 
صدم، اعتماد هشــتاد و پنج صدم و احساس 
 امنیت هشــتاد و یــک صدم به دســت آمد.
خانــواده انعطافپذیــری پرسشــنامه 
شــاکری: ایــن مقیــاس بــا الهــام از الگوی 
ترکیبی الســون1999 درباره خانواده به وسیله 
شاکری)34( در سال1382 ساخته شده است. 
مقیاس یاد شــده دارای شانزده پرسش است. 
همچنین، پاسخنامه این مقیاس پنج گزینه  ای 
از پاســخ های کامال مخالفم-یک، مخالفم-

دو، نظری ندارم-ســه، موافقم-چهار، کامال 
موافقم-پنج، تشکیل شده است که آزمودنی 
بر حسب احساس خود یکی از آن ها را عالمت 
می زند. حداکثر نمره در این پرسشنامه هشتاد 
و حداقل نمره شانزده می باشد. پایایی و روایی 
این مقیاس در پژوهشی بر روی چهل و هشت 
آزمودنی مورد تایید قرار گرفته است. ضریب 
پایایی مقیاس، به کمک روش آلفای کرونباخ 
معادل هشــتاد و نه صدم گزارش شده است. 
نتیجــه تحلیل عاملی این مقیاس نیز، تنها یک 
عامل عمومی با عنوان انعطاف پذیری به دست 
داده اســت.)34( در پژوهش حاضر، روایی 
محتوایی پرسشــنامه  مورد بررســی چند نفر از 
اساتید و کارشناسان به خصوص استاد راهنما 
و اســتاد مشــاور قرار گرفــت و از این طریق 
روایی محتوایی پرسشنامه مذکور تایید گردید. 
همچنین نتایج ضریب آلفــای کرونباخ برای 
کل پرسشنامه شصت و نه صدم به دست آمد.
تحصیلــی خودکارآمــدی پرسشــنامه
مورگانوجینکز: پرسشــنامه خودکارآمدی 
تحصیلــی توســط مورگان-جینکــز)35( در 
سال1999ســاخته شد. این پرسشــنامه دارای 

سی سوال و سه مولفه شامل استعداد سوال های شش، هفت، ده، یازده، 
چهارده، هجده، نوزده، بیست و یک، بیست و دو، بیست و پنج، بیست 
و شــش، بیست و هفت و سی؛ کوشش ســوال های یک، دو، پنج، نه؛ 
و بافت ســوال های سه، چهار، هشــت، دوازده، سیزده، پانزده، شانزده، 
هفده، بیســت، بیست وسه، بیست و چهار، بیست و هشت، بیست و نه 
می باشد. ســواالت این مقیاس به صورت طیف لیکرت چهار درجه  ای 
از کامال مخالفم-یک تا کامال موافقم-چهار امتیاز دهی شــده است. 
همچنین ســوال های چهار، پنج، پانزده، شــانزده، نوزده، بیست، بیست 
و دو، و بیســت و سه به صورت معکوس نمره گذاری می شود. حداکثر 
نمره صد و بیست و حداقل نمره سی می باشد. ضریب پایایی کلی برای 
این پرسشــنامه هشــتاد و دو صدم و ضریب آلفا بــرای زیر مقیاس های 
اســتعداد، بافت و تالش به ترتیب هفتاد و هشــت صدم، هفتاد صدم و 
شصت و شــش صدم گزارش شده اســت. زیر مقیاس استعداد دارای 
ســیزده گویه مانند “من در روخوانی، دانش آموز خوبی هستم.”، بافت 
ســیزده گویه مانند “مهم نیســت حتی اگر در مدرسه خوب کار کنم.” 
و تالش چهار آیتم مانند “من در مدرســه به سختی کار می کنم.” است.

)36( کریم زاده و محســنی)37( ضریب پایایــی را برای خودکارآمدی 
تحصیلی کلی هفتاد و شــش صدم و برای سازه استعداد شصت و شش 
صدم، ســازه کوشــش شصت و پنج صدم و ســازه بافت شصت صدم 
به دســت آورده اند. در پژوهش حاضر، روایی محتوایی پرسشــنامه  مورد 
بررسی چند نفر از اساتید و کارشناسان به خصوص استاد راهنما و استاد 
مشــاور قرار گرفت و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامه مذکور تایید 
گردید. همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه هفتاد 
و چهار صدم و خرده مولفه های اســتعداد هفتاد و یک صدم، کوشش 

شصت و چهار صدم و بافت شصت و هفتصدم به دست آمد.
پرسشنامهتقلبتحصیلیعلیوردینیا،جانعلیزادهوعمرانی: این 
پرسشنامه توسط علیوردی نیا، جانعلی زاده و عمرانی)38( در سال1394 
ساخته شــد. دارای شــش مولفه شــامل تقلب در امتحانات، تقلب در 
تکالیف درســی، ســرقت علمی، جعل علمی، تحریف علمی، تسهیل 
تقلب برای دیگران بود. الزم به ذکر اســت در این پژوهش از ســه مولفه  
تقلب در امتحانات گویه های یک تا هشــت، تقلب در تکالیف درسی 
گویه هــای نه تا دوازده و تســهیل تقلب برای دیگران گویه های ســیزده 
تا شــانزده استفاده شــد. علیوردی نیا، جانعلی زاده و عمرانی)38( برای 
احراز روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای احراز پایایی پرسشنامه از 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه، 
مطلوب و رضایت بخش به دســت آمد. از آنجایی که پرسشــنامه تقلب 
تحصیلی دارای شش مولفه بود و در این پژوهش متناسب با جامعه آماری 
پژوهش از سه مولفه آن استفاده شد؛ در پژوهش حاضر برای احراز روایی 
پرسشــنامه از روایی سازه به شــیوه تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی38

ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

شاخص های تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده برازش ساختاری عاملی 
مورد نظر با داده های جمع آوری شــده اســت. شــاخص کای اسکوئر 
برای مدل مورد نظر 2/71 است که مقداری مناسب و قابل قبول است. 
همچنین شــاخص GFI، CFI، RMR و RMSEA بــه ترتیب برابر هفتاد و 
هشت صدم، نود و ســه صدم،هفتاد و یک هزارم و هشتاد و پنج هزارم 
به دست آمد که می توان گفت داده ها به طور بسیار خوبی برازش یافته اند. 
همچنین برای احراز پایایی پرسشــنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

شد، به طوری که نتایج آن برای کل پرسشنامه 
هشــتاد و هفت صدم و برای مولفه تقلب در 
امتحانات هشــتاد صدم، تقلــب در تکالیف 
درســی هفتاد و چهارد صدم، و تسهیل تقلب 
برای دیگران هفتاد و پنج صدم به دســت آمد 
که نتایج حاکی از پایایی پرسشــنامه و خرده 

مولفه های آن می باشد. 
یافته ها

میانگین و انحراف معیار افراد گروه نمونه در جو عاطفی خانواده 13/17±59/05، انعطاف پذیری خانواده51/99±7/42( 
می باشد. میانگین و انحراف معیار افراد گروه نمونه در کل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی8/04±84/10 و خرده مولفه های 
استعداد5/01±35/78، کوشش1/85±11/77، و بافت4/08±36/55 می باشد. میانگین و انحراف معیار افراد گروه نمونه 
در کل مقیــاس تقلــب تحصیلی10/02±16/93 و خــرده مولفه های تقلب در امتحانــات5/13±6/45، تقلب در تکالیف 

درسی3/28±3/69 و تسهیل تقلب برای دیگران3/75±6/78می باشد. 
مدلپژوهش: مدل ســاختاری تقلب تحصیلی دانش آموزان دختر متوســطه  دوم شهر خرم آباد بر مبنای جو عاطفی و 
انعطاف پذیــری خانواده با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی با داده ها برازش دارد. از آنجا که پژوهش حاضر برای تحلیل 

داده ها از مدل معادالت ساختاری بهره گرفته است، ابتدا به بررسی مفروضه های آماری مدل لیزرل می پردازیم. 
1-مفروضهفاصلهایبودنسطحاندازهگیریمتغیرها: در این تحقیق کلیه متغیرها در سطح فاصله ای اندازه گیری شده اند.

2-مفروضهنرمالبودنچندمتغیری: هر متغیر نهفته درونزا نه تنها باید خود دارای توزیع نرمال باشد، بلکه نسبت به هر ارزش 
برای هر یک از دیگر متغیرهای نهفته نیز باید دارای توزیع نرمال باشد. این مفروضه با بررسی آماره های کجی و کشیدگی بررسی و 
نتایج نشان داد کلیه متغیرها دارای آماره های کجی میان 0/008- تا 1/199 و کشیدگی میان 0/166 تا 1/77 بودند. مقدار کجی 

و کشیدگی مشاهده شده برای تمام متغیرها در بازه2الی2- قرار دارد. یعنی از لحاظ کجی و کشیدگی متغیرها متقارن می باشند.
3-مفروضــهخطــیبودنمتغیرها:هر متغیر نهفته باید با هر یک از دیگر متغیرهای نهفته دارای رابطه خطی باشــد. این 
مفروضه با بررســی پس مانده های رگرســیون بررســی و مشخص شــد که میان متغیرها انحراف از خطی بودن وجود ندارد. 
4-مفروضههمخطیبودنچندگانه: همخطی بودن چندگانه به همبســتگی های درونی متغیرهای برونزا اطالق می شــود 
و همبســتگی های باالتر از هشــت دهم به عنوان همخطی بودن چندگانه قوی تلقی می شــوند. در این پژوهش هیچ یک از 
متغیرهای برونزا دارای همبســتگی باالی هشت دهم نیست، ضمن آنکه برای بررسی وجود همخطی بودن چندگانه باال، دو 
شــاخص مشخصه تحمل و عامل تورم واریانس برای تعیین میزان همپوشی متغیرهای برونزا محاسبه شد کلیه این ضرایب در 
ســطح قابل قبولی بودند. به طوریکه شاخص تحمل برای تمام متغیرهای پیش بین کوچکتر ازهشتاد و یک صدم، و شاخص 
 ،)0>Collainearity>1( تورم واریانس کوچکتر از یک و پنجاه صدم به دســت آمد. اگر شــاخص تحمل کوچکتر از یک
 شــاخص تورم کوچکتر از ده )vif>10( باشــد می توان گفت که از مفروضه های رگرســیون تخطی صورت نگرفته اســت.

5-مفروضهیکسانیپراکندگی: این مفروضه به معادل بودن واریانس های متغیرهای درونزا برای سطوح مختلف متغیرهای 
برونزا اطالق می شــود. این مفروضه از طریق نمودار پراکنش تحلیل رگرســیون چندمتغیری بررســی و مشخص شد که این 

مفروضه برقرار است.
قبل از آزمون مدل پژوهش نتایج ضریب همبســتگی پیرسون نشــان دادکه رابطه  بین جو عاطفی خانواده با تقلب تحصیلی 
0/341-؛ انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی0/196- و خودکارآمدی تحصیلی با تقلب تحصیلی0/357- و همچنین 
رابطه بین جو عاطفی خانواده و خودکارآمــدی تحصیلی0/413 و انعطاف پذیری خانواده و خودکارآمدی تحصیلی0/324 
می باشد که در سطح آلفای یک صدم معنادار می باشند. با توجه به شاخص های کمی برازش می توان نتیجه گرفت که مدل 
نظری مربوط به مدل نظری تحقیق به طور صددرصد با داده ها برازش دارد. زیرا پی ولیو آن یک می باشد و به این معناست که 
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 3925

سعیده سبزیان و همکاران

مدل به طور کامل با داده ها برازش دارد. حال 
می توان به روابط درون مدل و مقادیر ضریب 

رگرسیونی بین متغیرهای پنهان پرداخت. برای آزمون فرضیه از شاخص 
جزیی پی ولیو اســتفاده شده است و شرط معنی دار بودن یک رابطه این 
اســت که مقدار این شــاخص برای رابطه مورد نظر کمتر از پنج صدم 
باشــد. در جداول شــماره یک و دو ضرایب اثر مستقیم و غیرمستقیم و 
ســطح معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است. برای بررسی 
روابط غیرمستقیم مسیرها از روش بارون و کنی و برای معنی داری روش 
بارون و کنی از آزمون ســوبل، آرویان و گودمن اســتفاده شد که نتایج 
آن در قالب جدول شــماره دو آورده شده است.نتایج مندرج در جدول 
شماره دو نشــان می دهد که Z مشاهده شده آزمون های سوبل، آرویان 
و گودمن از مقادیر بحرانی Z که معادل 1/96 می باشــد، در سطح پنج 
صدم بزرگتر اســت. بنابراین، فرض صفــر رد و فرضیه ی پژوهش تایید 
می شــود. از ایــن رو رابطه بین جــو عاطفی خانــواده و انعطاف پذیری 
خانواده با تقلب تحصیلی، از طریق میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی 

مورد تایید قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) برآورد ضرایب استناندارد شده اثرات مستقیم متغیرهاي پژوهش1جدول(

رابطهفرضیه
 ضریب

یونیرگرس
 سطح

يداریمعن
 نتیجه
آزمون

1
تقلب ←جو عاطفی خانواده

یلیتحص
دییات24/0-0001/0

2 
تقلب ←پذیري خانوادهانعطاف

 یلیتحص
 رد 941/0 01/0

3 
جو عاطفی 

 یلیتحص يخودکارآمد←خانواده
 ییدات 0001/0 34/0

4 
پذیري انعطاف

 یلیتحص يخودکارآمد←خانواده
 ییدات 032/0 15/0

5 
تقلب ←یلیتحص خودکارآمدي

 یلیتحص
 ییدات 001/0 -26/0

 
 

خانواده با تقلب از طریق  پذیريداري مسیر جوعاطفی خانواده و انعطافآزمون معنی) 2جدول(
 تحصیلیگري خودکارآمدي میانجی

 مسیر
برآورد غیر 
 استاندارد

خطاي 
 استاندارد

Z  آزمون
 سوبل

Z  آزمون
 آرویان

Z  آزمون
 گودمن

نتیجه 
 آزمون

 به خانواده عاطفی جو
 طریق از تحصیلی تقلب

 گريمیانجی
 تحصیلی خودکارآمدي

 با خانواده یعاطف جو
 یلیتحص يخودکارآمد

252/0 036/0 
52/4- 
001/0≤p 

49/4- 
001/0≤p 

55/4- 
001/0≤p 

 ییدتا
 یلیتحص يخودکارآمد فرضیه

 یلیتحص تقلب به
445/0- 075/0 

 به خانواده پذیريانعطاف
 طریق از تحصیلی تقلب

 گريمیانجی
 تحصیلی خودکارآمدي

 با خانواده يریپذانعطاف
 یلیتحص يخودکارآمد

351/0 066/0 
96/3- 
001/0≤p 

92/3- 
001/0≤p 

99/3- 
001/0≤p 

 ییدتا
 یلیتحص يخودکارآمد فرضیه

 یلیتحص تقلب به
445/0- 075/0 

 

پذیري خانواده  انعطاف  

 جو عاطفی خانواده

05/7 تقلب تحصیلی خودکارآمدي  

89/10  

89/10  

91/4  

21/2  17/0  

31/3-  

00/4-  

89/10  

89/10  

Chi-Square=0/00, df=0, P-value=1/00000, RMSEA=0/000
پذیري مدل پیشنهادي: تاثیرگذاري جو عاطفی خانواده و انعطاف tضرایب ) 2نمودار(

دوم  آموزان دخترگري خودکارآمدي در دانشانواده بر تقلب تحصیلی با میانجیخ
 

پذیري خانواده  انعطاف  

 جو عاطفی خانواده

52/0 تقلب تحصیلی خودکارآمدي  

00/1  

00/1  

34/0  

15/0  01/0  

24/0-  

26/0-  

81/0  

83/0  

Chi-Square=0/00, df=0, P-value=1/00000, RMSEA=0/000
خانواده پذیري پیشنهادي: تاثیرگذاري جو عاطفی خانواده و انعطافضرایب استاندارد مدل ) 1نمودار(

 متوسطهآموزان دختر دوم متوسطه گري خودکارآمدي در دانشبرتقلب تحصیلی با میانجی
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یونیرگرس
 سطح

يداریمعن
 نتیجه
آزمون

1
تقلب ←جو عاطفی خانواده

یلیتحص
دییات24/0-0001/0

2 
تقلب ←پذیري خانوادهانعطاف

 یلیتحص
 رد 941/0 01/0

3 
جو عاطفی 

 یلیتحص يخودکارآمد←خانواده
 ییدات 0001/0 34/0

4 
پذیري انعطاف

 یلیتحص يخودکارآمد←خانواده
 ییدات 032/0 15/0

5 
تقلب ←یلیتحص خودکارآمدي

 یلیتحص
 ییدات 001/0 -26/0

 
 

خانواده با تقلب از طریق  پذیريداري مسیر جوعاطفی خانواده و انعطافآزمون معنی) 2جدول(
 تحصیلیگري خودکارآمدي میانجی

 مسیر
برآورد غیر 
 استاندارد

خطاي 
 استاندارد

Z  آزمون
 سوبل

Z  آزمون
 آرویان

Z  آزمون
 گودمن

نتیجه 
 آزمون

 به خانواده عاطفی جو
 طریق از تحصیلی تقلب

 گريمیانجی
 تحصیلی خودکارآمدي

 با خانواده یعاطف جو
 یلیتحص يخودکارآمد

252/0 036/0 
52/4- 
001/0≤p 

49/4- 
001/0≤p 

55/4- 
001/0≤p 

 ییدتا
 یلیتحص يخودکارآمد فرضیه

 یلیتحص تقلب به
445/0- 075/0 

 به خانواده پذیريانعطاف
 طریق از تحصیلی تقلب

 گريمیانجی
 تحصیلی خودکارآمدي

 با خانواده يریپذانعطاف
 یلیتحص يخودکارآمد

351/0 066/0 
96/3- 
001/0≤p 

92/3- 
001/0≤p 

99/3- 
001/0≤p 

 ییدتا
 یلیتحص يخودکارآمد فرضیه

 یلیتحص تقلب به
445/0- 075/0 

 

پذیري خانواده  انعطاف  

 جو عاطفی خانواده

05/7 تقلب تحصیلی خودکارآمدي  

89/10  

89/10  

91/4  

21/2  17/0  

31/3-  

00/4-  

89/10  

89/10  

Chi-Square=0/00, df=0, P-value=1/00000, RMSEA=0/000
پذیري مدل پیشنهادي: تاثیرگذاري جو عاطفی خانواده و انعطاف tضرایب ) 2نمودار(

دوم  آموزان دخترگري خودکارآمدي در دانشانواده بر تقلب تحصیلی با میانجیخ
 

پذیري خانواده  انعطاف  

 جو عاطفی خانواده

52/0 تقلب تحصیلی خودکارآمدي  

00/1  

00/1  

34/0  

15/0  01/0  

24/0-  

26/0-  

81/0  

83/0  

Chi-Square=0/00, df=0, P-value=1/00000, RMSEA=0/000
خانواده پذیري پیشنهادي: تاثیرگذاري جو عاطفی خانواده و انعطافضرایب استاندارد مدل ) 1نمودار(

 متوسطهآموزان دختر دوم متوسطه گري خودکارآمدي در دانشبرتقلب تحصیلی با میانجی

بحث و نتیجه گیری

با توجه به رایج شدن پدیده تقلب و همچنین کمبود تحقیقات انجام شده در کشور ما، که مروری بر پایگاه های اطالعاتی 
و کتب منتشــر شــده می تواند شاهدی بر این مدعا باشد، الزم است تا پژوهش های بیشتری پیرامون این پدیده ضد ارزشی به 

عمل آید تا عوامل موثر بر آن شناخته و تمهیدات الزم به منظور مقابله با آن، به شیوه عملی طراحی شود. 
بررسی نتایج نمودار شماره یک نشان می دهد که جو عاطفی خانواده بر تقلب تحصیلی، اثر علی و مستقیم دارد. این یافته با 
نتایج پژوهش های)20،18و39( هماهنگ و همسو می باشد. همسویی یافته های پژوهش حاضر با اکثر یافته های پژوهش های 
صورت گرفته در داخل و خارج از کشور مبین این موضوع است که روابط عاطفی والدین با یکدیگر و فرزندان، شیوه های 
فرزندپــروری، قاطعیت همراه با ارائــه آزادی به فرزندان و در مجموع جو عاطفی حاکم بر خانواده ارتباط نزدیکی با رشــد 
و شــکل گیری برخی ویژگی های فرزندان خانواده و از جمله کاهش تقلــب تحصیلی و افزایش خودکارآمدی دارد. بنابراین 
می توان گفت که هر اندازه خانواده از محیط و جو عاطفی ســالم و در نتیجه رفتارها و تعامالت ســالمتری بهره مند باشد، و 
به عبارتی صداقت، صمیمیت، یکدلی، یکرنگی، مالطفت، مهربانی و عشــق بر فضای عمومی خانواده مســتولی گردد، به 

همان میزان نیز تقلب تحصیلی کاهش می یابد.
با مرور فرآیندها و بروندادهای پژوهشی، مطالعه ای که به بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی دانش آموزان 
دختر دوره متوسطه  دوم شهر خرم آباد پرداخته باشد یافت نشد؛ اما این یافته تاحدودی با نتایج پژوهش های)18و20( ناهماهنگ 
و ناهمسو می باشد. در توجیه این یافته و تبیین چرایی عدم تاثیر انعطاف پذیری خانواده بر تقلب تحصیلی شاید بتوان به ضعف 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی40

ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

محیط های آموزشی موجود اشــاره نمود. محیط های آموزشی موجود، 
گرایــش به معلــم محوری و موضوع محوری داشــته و بــه یادگیرنده، 
توانمندی ها و عالیق فراگیران و دانش آموزان در فرایند یادگیری و آموزش 
توجه نمی شــود. لذا به علت این بی توجهی یا کم توجهی، دانش آموزان 
محتوا، مواد آموزشی، روش تدریس معلمان و در مجموع، جو و محیط 
آموزشی را فاقد جذابیت، معنی داری، چالش پذیری و انتخاب دانسته اند. 
نتیجه این امر نیــز می تواند در ایجاد نگرش های تحصیلی مثبت یا منفی 
و تقلب تحصیلــی دانش آموزان نمود یابــد. بنابراین، در صورت وجود 
محیط های آموزشــی فراگیر محور و فعال آموزشــی اســت که می توان 
 انتظار داشــت فراگیران از تقلــب تحصیلی کمتری برخوردار باشــند.

شــاید بتوان یکی از دالیل دیگر آن را شــیوه اندازه گیری تقلب تحصیلی 
دانســت. از آنجا که در ایــن پژوهش مبنای اقدام به تقلب پاســخ های 
دانش آمــوزان بــه گویه های مقیاس تقلــب بوده و نــه موقعیت عملی، 
ایــن امکان وجود دارد کــه خطای خوب نمایی اجتماعــی بر نتایج اثر 
گذاشــته باشــد. بنابراین پیشــنهاد می شــود در پژوهش های آتی، طرح 
پژوهش به گونه ای ســامان دهی شــود که در آن اقــدام عملی به تقلب 
مورد ســنجش قرار گیرد. دلیل دیگر این اســت که رابطــه بین این دو 
متغیــر بــه واســطه متغیرهای دیگــری ماننــد ویژگی های شــخصیتی، 
اســترس های تحصیلی، و خودکارآمــدی و غیره صــورت می گیرد که 
 در ایــن پژوهش فقط متغیــر خودکارآمدی مورد بررســی قرار گرفت.

بررســی نتایج نمودار شــماره یک نشــان  داد ،جو عاطفــی خانواده بر 
خودکارآمــدی تحصیلــی، اثر علی و مســتقیم دارد. این یافتــه با نتایج 
پژوهش هــای)39،31،22،21و40( همســو می باشــد. هماهنگــی بین 
یافته های پژوهش حاضر و پژوهش های انجام شــده قبلی نشان می دهد 
که میان جو عاطفــی خانواده و خودکارآمــدی تحصیلی دانش آموزان 
رابطــه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت آنجا 
کــه والدین به نیازهــای عاطفی فرزندان خود در حد معقول رســیدگی 
گاهی از اصول تعلیم و تربیت چگونگی رشــد شخصیت و  کنند و با آ
ویژگی های کودک، در هر مرحله از رشد، با فرزندان خود برخورد کنند، 
شــاهد خودکارآمدی تحصیلی آن ها خواهیم بود. بدیهی است که شرط 
الزم برای داشــتن توجه، انگیزه و اشــتیاق به یادگیری و خودکارامدی 
تحصیلــی فرزنــدان، تامین نیازهای اساســی آن ها در محیــط خانواده، 
به خصوص از سوی والدین است. برآورده نشدن یا برآورده شدن ناقص 
نیازهای فیزیولوژیک و همچنین نیازهــای روانی همانند نیاز به امنیت، 
محبت و احترام باعث می گردد تا فرزندان در مدرسه دستخوش اضطراب 
و ناامنی شــوند و به جای حال مســاله و پرداختن به تکالیف شناختی، 
بیشــتر نگران و دلواپس نیازهای زیســتی و عاطفی خــود و همین طور 
شــرایط ناامن و فضای تهدید آمیز کالس درس باشند. بنابراین می توان 
گفت که بسیاری از مشکالت رشد و تعلیم و تربیت کودکان در فضای 

عاطفی حاکم بر خانواده ریشه دارد و حال این 
گاهی  مشــکالت از طریق کمک به رشــد و آ

والدین انجام می گیرد. 
بررسی نتایج نمودار شماره یک نشان می دهد 
کــه انعطاف پذیری خانواده بــر خودکارآمدی 
تحصیلی، اثــر علی و مســتقیم دارد. این یافته 
پژوهش هــای)39،31،22،21و40(  نتایــج  بــا 
همســو می باشــد. در خانواده های متعادل در 
بعــد انعطاف پذیــری به دلیــل وجــود رهبری 
دموکراتیــک در خانــواده، فرزنــدان از ارکان 
مهــم تصمیم گیری محســوب شــده و همواره 
در حل مسائل و مشــکالت خانواده مشارکت 
فعــال دارنــد.)16( در چنین خانــواده ای که 
حلقه هــای مذاکــره و گفتگو بــرای اعضا باز 
اســت، فرزندان جســارت ابراز عقیــده را پیدا 
می کنند، احساس ارزشمندی نموده و اعتماد به 
نفس در آن ها تقویت می گردد، به عبارت دیگر، 
در خانواده هایــی که فرایندهای ارتباطی و حل 
مســئله در میــان آن ها، مبتنی بر مشــارکت باز 
اعضای خانواده و اســتفاده از روش همکاری 
برای حل مســائل است، احســاس از اعتبار در 
فراینــد تصمیم گیری در میــان اعضای خانواده 
ایجاد می نمایند که به رفتارهای ســازگارانه تری 
منجــر می شــود.)17( بنابراین می تــوان نتیجه 
گرفت کــه والدین خانواده هــای منعطف و با 
ساختار در سایه نظم و انضباط و ساختار باثبات 
سیستم خانواده، شــرایط بلوغ فکری و قدرت 
حل مســئله را در فرزندان پــررورش می دهند 
به طــوری که آنان از مواجهه با تغییر و مســائل 
چالش برانگیز نمی هراســند و در نتیجه تسلط 
بیشتری بر زندگی خود دارند. در چنین شرایطی 
اســت که فرزنــدان به مــرور مهارت های حل 
مســئله و باورهای خودکارامدی را فرا گرفته و 
 در مقابل فشارهای تحصیلی مقاومتر می شوند.

بررســی نتایج نمودار شماره یک نشان می دهد 
که خودکارآمدی تحصیلی بر تقلب تحصیلی، 
اثــر علــی و مســتقیم دارد. این یافته بــا نتایج 
و  هماهنگ  پژوهش های)42،41،30،29و43( 
همسو می باشــد. باورهای خودکارامدی تعیین 
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 4125

سعیده سبزیان و همکاران

می کنند که افراد چگونه احســاس کنند، فکر 
کنند، خــود را برانگیزانند و رفتار کنند.)27( 
بنابرایــن هنگامی که دانش آموزان احســاس 
خودکارآمدی و انتظار موفقیت ســطح باالیی 
برای تکالیف تحصیلی داشــته باشند، تقلب، 
احتماال نه راهبردی ضروری و نه مفید خواهد 
بــود.)44( به عبارتــی تحقیقات انجام شــده 
روی تقلــب تحصیلی نیز نشــان داده اند که 
دانش آموزانــی که خودکارآمدی پایین دارند، 
تالش کمی بــرای به دســت آوردن موفقیت 
کــرده، در نتیجــه ممکــن اســت برانگیخته 
شــوند که تقلب کنند زیــرا آن ها می خواهند 
که نمره هایشــان افزایش یابد و همچنین افراد 
بــا خودکارآمدی پایین اما عملکرد خوب  نیز 
ممکن اســت که بر انگیخته شوند که تقلب 
کنند زیــرا آن ها قصد دارند که نمراتشــان را 

حفظ کنند.)42(
نقــش خودکارآمــدی تحصیلی  در مــورد 
بــر کاهش تقلــب تحصیلی دانشــجویان نیز 
تبیین هــای نظــری چندی را می تــوان مطرح 
کرد. برای نمونه می توان از فرضیه افت انگیزه 
در بــاب تاثیر تقلب بــر عملکرد تحصیلی در 
محیط های آموزشــی ســخن به میــان آورد. 
ایــن فرضیه که بر پایه یافته هــای این پژوهش 
صورت بنــدی شــده، دارای ایــن مضمــون 
اســت که دل ســپردن به تقلب و تقلب برای 
کســب امتیاز قبولــی در دورس و امتحانات، 
انگیزه هــای معطوف به تالش و پشــتکار را 
برای کسب دســتاوردهای مطلوب به صورت 
پنهــان تضعیف می نمایــد. ایــن تضعیف با 
احتمال زیاد از طریق ســازوکارهای شناختی 
معطــوف بــه تقویــت خودکارامــدی فریب 
)کاذب( و نه خودکارآمدی تحصیلی مثبت، 
وارد عمل می شود. در واقع دانش آموزانی که 
به جای اطمینان به توانایی خود برای مطالعه و 
تالش برای غالب شدن بر تکالیف، به توانایی 
خــود در فریبکاری طــی دوره هــای زمانی 
مختلف اطمینــان می یابنــد، در یک چرخه 
معیوب، تالش ذهنی و شناختی خود را برای 

به کارگیری شــیوه های مختلف فریبکاری و تقلــب صرف می کنند و به 
فراگیری شــیوه های صحیح مطالعه و انجام تکالیــف، که برای مقاطع 
مختلف تحصیلی ضروری است، روی نمی آورند. این فرایند در نهایت 
همان افت انگیزه برای کسب امتیازات حقیقی متناسب با توانایی هایشان 

را به دنبال می آورد.)43(
بررســی نتایج آزمون بارون و کنی نشــان داد که جو عاطفی خانواده 
با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی بــر تقلب تحصیلی دانش آموزان 
دختر دوره متوســطه  دوم شــهر خرم آباد اثر علی و غیرمســتقیم دارد. با 
مرور فرآیندها و بروندادهای پژوهشی، مطالعه ای که به بررسی رابطه جو 
عاطفی خانواده با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی بر تقلب تحصیلی 
دانش آموزان دختر دوره متوســطه  دوم شهر خرم آباد پرداخته باشد یافت 
نشــد. اما این یافته تاحدودی با نتایج پژوهش های)39،31،22،21و40( 
همســو می باشد.بررســی نتایج آزمون بارون و کنی نشــان می دهد که 
انعطاف پذیــری خانــواده بــا میانجیگــری خودکارآمــدی تحصیلی بر 
تقلــب تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوســطه  دوم شــهر خرم آباد 
اثر علی و غیرمســتقیم دارد. با مرور فرآیندها و بروندادهای پژوهشــی، 
مطالعــه ای که به بررســی رابطه انعطاف پذیری خانــواده با میانجیگری 
خودکارآمــدی تحصیلی بر تقلــب تحصیلی دانش آمــوزان دختر دوره 
متوســطه ی دوم شــهر خرم آباد پرداخته باشــد یافت نشــد. اما این یافته 
تاحدودی با نتایج پژوهش های)39،31،22،21و40( همســو می باشــد. 
نقش واســطه ای )میانجی( این باورها تبیین کننده این نکته  می باشد که 
چرا افراد با داشــتن دانــش و مهارت های مشــابه عملکردهای متفاوتی 
دارنــد.)27( اهمیت متغیــر میانجیگری مبتنی بر این دیدگاه اســت که 
مطالعه ویژگی های انســانی به صورت مکانیکــی صورت نمی گیرد بلکه 
نقش و اهمیت قابلیت های خود ارجاعی در انســان ها پررنگتر می شــود 
و متغیــر میانجــی به عنوان یک واســط و یــا اهرم می توانــد در جهت 
 افزایــش یا کاهــش تاثیر دیگــر متغیرها بر تقلب تحصیلــی عمل  کند. 
اظهــارات باال می تواند در تببین یافته حاضر کلیدی و راهگشــا باشــد. 
دانش آموزانی کــه خودکارآمدی باالیی دارند، مشــکالت تحصیلی را 
به عنــوان فرصتی برای موفقیت در نظر می گیرند و برای به دســت آوردن 
مهارت های الزم برای حل هر مشــکل تحصیلی که ممکن اســت ســر 
راه شان قرار گیرد، مشتاق هســتند. بنابراین اگر دانش آموزان این مسئله 
را باور داشــته باشــند که در زمینه تحصیلی موفق خواهند شد، همواره 
برای رســیدن به هدف خویش تالش کــرده و احتماال در آینده با نتایج 
موفقیت آمیزی مواجه خواهد شد که مجموعه  این عوامل باعث کاهش 
تقلب تحصیلی می گردد. در تبیین این یافته می توان چنین استدالل نمود 
که خانواده های با عملکرد متعادل در ابعاد انعطاف پذیری به دلیل ایجاد 
حس مســئولیت پذیری و تعهــد عاطفی متقابل میــان اعضای خانواده، 
مشــارکت دادن فرزنــدان در تصمیم گیری هــای مهم خانــواده، پرورش 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی42

ارائه مدل علی ادراک از جو عاطفی و انعطاف پذیری خانواده با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی

حس اســتقالل فردی در فرزندان، وجود قواعــد منعطف در خانواده و 
گشــودگی نســبت به تغییرات زندگی، همواره زمینه مســاعدی را برای 
کســب ویژگی هــای مثبتی مثل اعتمــاد به نفس، جرات ابــراز عقیده، 
خودکارآمدی، مهارت های حل مســئله و مدیریت بحــران در فرزندان 
به وجود می آورند، در نتیجه کسب این مهارت ها، آن ها قادر خواهند بود 
با تکیه بر این توانایی ها و در ســایه شبکه حمایتی خانواده، بدون نگرانی 
و تشویش خاطر مقاومت خود را در مقابل اثرات منفی فشارهای روانی 
افزایش داده و به این وسیله از خودکارآمدی تحصیلی بیشتری برخوردار 

شوند که نتیجه آن می تواند کاهش تقلب تحصیلی در آنان باشد. 
محدودیتها:از محدودیت های این مطالعه می توان به استفاده از 
روش پژوهش کمی اشــاره کرد، زیرا با اســتفاده از روش تحقیق کیفی 
از طریق مصاحبه های ســاخت یافته، نیمه ســاخت یافته و ناســاخت یافته 
می توان به یافته های عمیق دســت یافت اگر تغییر در هدف های پژوهش 
این امکان را فراهم می ساخت که از روش های کیفی نظیر مصاحبه های 
عمیق و نیمه ساخت یافته استفاده شود، نتایج کاملتری به دست می آمد. 
عالوه بر این محــدود بودن جامعه ی آماری نیز از محدودیت های دیگر 
پژوهش بود. یکی دیگر از محدودیت های پژوهش، پیشینه پژوهشی نسبتا 
ناچیز مرتبط با مدل علی پژوهش بود که امکان مقایسه یافته های برآمده 
از ارزیابی مدل پژوهش حاضر را با نتایج مطالعات پیشین محدود نمود.

پیشــنهادات: 1-یافته های پژوهش نشــان داد که هر چقدر سیســتم 
خانواده سازمان  یافته تر و در عین حال تعامالت میان اعضای خانواده مبتنی 
بر رفتارهای محبت آمیز، صمیمیت وفاداری باشد، احتمال این که فرزندان 
آن ها در دوران تحصیل توان رویارویی و مقابله موثر با عوامل تنشزا را داشته 

باشند و درگیر رفتارهای انحرافی مانند تقلب تحصیلی نشوند، بیشتر است.

2-افزون بر این، نتایج برآمده از ارزیابی مدل 
علی پژوهش نیز نشــان داد که خودکارآمدی 
و  عاطفــی  جــو  میــان  رابطــه  میانجیگــر 
انعطاف پذیــری خانــواده با تقلــب تحصیلی 
است. پیشنهاد می شود دانشجویان از اهمیت 
گاه باشند لذا  باورهایشان بر تقلب تحصیلی آ
گاهی برنامه ریزی و اجرای  برای ارتقای این آ
افزایــش خودکارآمدی  بــا هــدف  آموزش، 
ضروری اســت. عــالوه بر آمــوزش،  اقدام 
پژوهی هــا و مطالعــات موردی مربــوط، در 
دستیابی بهتر به اهداف مورد نظر مفید است. 
3-از آنجایی که مهمترین منبع خودکارآمدی، 
تفسیر نتایج تکالیف پیشین، عواطف و هیجانات 
دانش آموزان و مشــاهده عمل دیگران اســت. 
بنابرایــن ارائه حمایت های علمــی و عاطفی از 
ســوی معلمان و خانواده ها، نظارت بر تکالیف 
دانش آموزان و ارائه بازخوردهای روشن و فوری 
به آن هــا، کاهش هیجاناتی منفــی مثل ترس، 
اســترس و اضطــراب در آنان، ارائــه مثال ها و 
الگوهای واقعی از افرادی که شرایطی همچون 
این دانش آموزان داشته اند اما با تالش و پیشتکار 
توانســته اند به موفقیت های چشمگیری دست 
پیدا کننــد می توانــد احســاس خودکارآمدی 

دانش آموزان را افزایش دهد.
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