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 چکیده 

تیزهوشان در مقطع  تر مدارس  آموزان دخصداقتی تحصیلی در دانشهدف این پژوهش، تدوین مدل پیشایندهای بی  :هدف

بود. جامعه آماری    بنیادی  همبستگی و بر اساس هدف،    -روش پژوهش، بر اساس ماهیت، توصیفی    :روشمتوسطه دوم بود.  

آموزان دختر مدارس تیزهوشان مقطع متوسطه دوم استان لرستان بود. نمونه آماری به منظور پوشش دادن  مشتمل بر دانش

گیری به صورت دردسترس و نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه  480معادالت ساختاری برابر با    لیلتح  جهتالزم    هایداده

افزار آموس تحلیل شد. ابزار پژوهش شامل ها به صورت داوطلبانه و به شیوه نظرسنجی اینترنتی تکمیل و در نرمپرسشنامه

پرور،  گل  تحصیلی  همکاران، اخالق  و  سوینی   مینن، وت   مدرسه  همکاران، ارزش  و  صداقتی تحصیلی ویترسپونبیپرسشنامه  

ها نشان داد که اخالق تحصیلی، هویت یافته  :هایافتهبود.    چو  و   ین   سیه،   والدین   شانن و نظارت   و  رز وینسنت  علمی  هویت

ی معنادار با  نظارت والدین فاقد رابطه علّ، ولی  هستندصداقتی تحصیلی  علمی و ارزش مدرسه دارای رابطه علّی معنادار با بی

صداقتی  توان نتیجه گرفت که به منظور کاهش بیها میبر اساس یافته  :گیرینتیجه بود.  آموزان  دانشصداقتی تحصیلی  بی

تحصیلی،  های فردی و شخصیتی همچون اخالق  باید بر مؤلفهدر آموزش مجازی  مدارس تیزهوشان  آموزان  دانشتحصیلی در  

ساز کاهش  تواند زمینهند نظارت والدین نمیرکز کرد و تمرکز بر نیروهای بیرونی مانهویت علمی و درک ارزش مدرسه تم

 این رفتار مخرب در فضای آموزشی مجازی باشد.  
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gifted high School Students in Facing of the Coronavirus Pandemic 
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Abstract 
Aim: the purpose of this study was to developing a model of academic dishonesty in virtual 

education in gifted high school students in facing of coronavirus pandemic. Method:The research 

method was descriptive-correlative based on nature and applied research based on purpose. The 

statistical population included female gifted high school students in lorestan province in 2020-2021. 

Sample size was 480 cases on the basis of Convenint sampling method and the questionnaires were 

completed voluntarily by online survey method and the data were analyzed in Amos software. 

Research tool included Witherspoon et al Academic Dishonesty, Golparvar Academic Ethics, 

Vincentruz and Shannon scientific identity, Tuminen-Sweeney et al's School Value and Hsieh, Yen 

and Chou parental supervision. Findings: findings showed that academic ethics, scientific identity 

and school value have a significant causal relationship with academic dishonesty and are able to 

predict it, but parental supervision had not significant causal relationship with academic dishonesty. 

Conclusion:Based on the findings, it can be concluded that in order to reduce academic dishonesty 

in gifted schools in the virtual education, we should focus on individual and personality components 

such as academic ethics, scientific identity and understanding of school value. While focus on 

external forces such as Parental supervision can not be the basis for reducing this destructive 

behavior in virtual education. 
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 مقدمه 

دهه جددر  نوع  اخیر،  آهای  عنوان  با  آموزش  از  الکترونیکی یدی  آموزش  1موزش  برخی   2مجازی  یا  به  پاسخگویی  جهت 

شناسی و تعلیم و تربیت را به خود جلب های رواننظران حوزه نیازهای آموزشی شکل گرفته است که نگاه محققین و صاحب

لفن همراه و شیوه برخط گسترش به سبب آموزش مشتمل بر آموزش از طریق رایانه، ت( و این نوع  2020کرده است )میهال،  

زاده،  ط با شرایط زمانی و مکانی زندگی یادگیرندگان بسیار مورد استقبال قرار گرفت )صبوری و مردانپذیری در ارتباطافانع

این میان، در طی دو سال اخیر، گسترش1399 به طور خاص   پاندمی  (.  در  ناگهانی در بهداشت   کروناویروس  یک بحران 

ایجاد کرد    عمومی  بشر بدل شد )شیوندی و حسنوند،    وجهان  برای  تهدیدی جدی  به  این    (.1399در طی مدت کوتاهی 

  را به وجود آورد   ایگسترده  هایمعمول در مدارس دگرگونی  آموزش  هایشیوهتهدید با تأثیر بر ساخت روابط خانوادگی و  

یدالهی،   و  گونهشرایط  و    (1400)توکلی  به  رف آموزش  پیش  که  ای  اجتماعی ت  ارتباطات  و  آموزشی   تعامالت  فضای  از    در 

)عبدالهی و   شد گری تبدیل  کنشعمل و  بستر اینترنت بیش از پیش به میدان  و    انتقال یافت دنیای واقعی به دنیای مجازی  

ان با فضایی  آموزان و معلممجازی و رویارویی دانش، انتقال آموزش از فضای واقعی به فضای  در این راستا(.  1399رحیمی،  

به وجود  را  آموزان  ها در دانشطلبیو راحتها  ناراستیی بروز برخی  زمینهمتفاوت و با نظارت کمتر توسط مسئولین مدارس  

   .(1400ی،اله )توکلی و ید آورد

این بیرو  از  امروزه،  تحصیلی ،  عنوان    3صداقتی  از  به  و  یکی  محسوس  تحصیل  تهدیدهای  در  منفی  پیامدهای 

به (  2000)وبستر،  تحصیلی در لغت نامه وبستر  صداقتی بی.  اهمیتی روزافزون پیدا کرده است  در فضای مجازی  ناآموزدانش

عمدی  مشار "معنی مربوطکت  فریبنده  اعمال  دیگران  در  کار  یا  تحصیلی شخصی  کار  است  "به  از  )  آمده  نقل  و  به  فاوچر 

وابسته به فرهنگ جهانی و نیز و    ی بسیار دور و درازبا پیشینهای  پدیده  ، به عنوان یک ناسازگاری اخالقی( و  2009  همکاران،

زمینه در  کیفیت  برای  استتهدیدی  شده  شناخته  پژوهش  و  تدریس  یادگیری،  مخرب  .(2017)توماس،    های  رفتار   این 

(. 2019  ،، آسی، پینو و هوفکرو)   شود در زمینه تحصیلی محسوب می  شمولجهان  اخالقی نوعی بیجدید نیست و    ایمسئله

انجامپژوهشو   کردن   انددریافتهشده  های  تقلب  بین    معمول ی  ا پدیده  4که  ) آموزدانشدر  است  دانشجویان  و  و ان  کرو 

.  که نیازمند توجه خاص استبه یک مسأله جدی تبدیل شده  و در فضا آموزش  (  2018و همکاران ،    پیلدو    2019  ،همکاران 

از    70به طوری که   بان دبیرآموزدانشدرصد  نوعیستانی  انجام   ه  به  از  اشکال    اقدام    کنند میتحصیلی    صداقتی بیمتفاوتی 

 (.2010)بردلی و کاواسانا، 

ای مهم  آموزان مدارس تیزهوشان پدیدهدانشصداقتی تحصیلی در میان  این میان، مطالعات نشان داده است که بیدر  

)آبیالک،   است  توجه  نیازمند  موردا2011؛ گدس،  2009و  میلر،  گروتویل،  ؛  و  از2017ک   تحصیلی   صداقتی بی  که   آنجا  (. 

 دستاوردهای   برخی  کسب  زمینه  و  کند  مختل  را  انآموزدانش  یادگیری  میزان  دقیق  ارزیابی  در  معلمان  توانایی  دتوانمی

 به   نیز  را  صادق   انآموزدانش  و(  تقلب   اساس   بر  دانشگاه  در  پذیرش  حتّی )  شود  موجب  را   افراد  برخی  برای  نامناسب  تحصیلی

  ها استدالل   و  ها گفته  این(.  2010  همکاران،   و   اورک)  است  پذیرش  قابل  هنجاری   صداقتیبی  و  تقلب   که   برساند   باور  این

ساز و به نوعی، و شناسایی عوامل زمینه  تحصیلی   صداقتیبی  مسئله  به  پژوهشگران  و   معلمان  بیشتر  توجه  برای  دالیلی موجه

این کجروی  بر گسترش  اثرگذار  راستا،    عناصر  است. در همین  احساساخالقی  به خأل  پایخ  به شده،  در  پژوهش حاضر  در 

 والدین بر آموزش مجازی پرداخته شد. ، اخالق تحصیلی، هویت علمی و نظارت ارزش مدرسه بررسی نقش ادراک
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از    ی کی   بهزیستی تحصیلی .  تعریف شده است  2مفهوم بهزیستی تحصیلی های  به عنوان یکی از مؤلفه  1ارزش مدرسه 

می که  است  تحصیلی  عواملی  عملکرد  افزایش  در  بسزایی  نقش  باشد.  آموزدانشتواند  داشته  مفهوم  ان  تومینن این    -توسط 

ارزش مدرسه  ( مطرح شد2012)  همکاران و    سوینی عنوان درک  .  تعریف  آموزدانشبه  از تحصیل در مدرسه  و   شود میان 

بیرونی   و  درونی  ارزش  همکا  استشامل  و  مطال1397ران،  )ویسکرمی  مدرسه (.  ارزش  که  است  داده  نشان  مختلف  عات 

و در ایجاد رابطه مثبت و مشارکت میان   دهد را افزایش میآموزان  در دانشبه اهداف تحصیلی  رسیدن  تالش برای  احتمال  

(  2019  مکاران، به نقل از کرو و ه؛  2009)و همکاران   فلوید   (.2004)نیمیویرتا،    نقش داردپیشرفت تحصیلی  و  ها  همکالسی

ارزش مدرسه  مشا یادگیری سطحی   آموزاندانش  گیریبهرهبا  هده کردند که  راهبردهای  برای   تالشی  آموزدانش)  3از  اندک 

این که    ( کند گذراندن تحصیل می یادگیری عمیق و اصیلارتباط منفی دارد؛ کما  با   4راهبردهای  پیوند  پردازش    نیز دارای 

که    عمیقشناختی   تکلیف تحصیلی    قتیصدابیبا  است  ارزش  دارد.  منفی  در  5رابطه  مهم  عوامل  از  با  یکی  ارزش    ارتباط 

بخش  سودمند یا لذتاین معنی است که  به    و  تحصیلی است  صداقتی بیگر رابطه میان آن با  نشان   مطالعاتکه  است  مدرسه  

تکلیف   یک  کاهش  زمینهبودن  کردن  ساز  تقلب  حوزه  احتمال  در  نادرست  اعمال  انجام  است  و  همکاران، تحصیل  و  )کرو 

2019.)  

عنوان  ها و رفتار افراد در نظام آموزشی است و به  ها، نقشراهنمای مسئولیتبه عنوان متغیر دیگر،    6اخالق تحصیلی 

تصمیمهدایت و  عمل  نقش  کننده  ایفای  اخالقی  مشکالت  با  مواجه  هنگام  یوسف کند میگیری  و  در (.  2020  ،)سوفریا 

از   یکی  ارزش  خاصهای  عرصهحقیقت،  آن  در  دارکه  اهمّیّت  بسیار  اخالقی  تحصیلی، های  اخالق  است.  علم  تحصیل  د، 

ارزش از  پیروی  و  آموزهپایبندی  از  پیروی  و  صداقت  رعایت  نظیر  میهایی  شامل  را  دانش  کسب  برای  اخالقی  شود  های 

، هایی نظیر عدم فریبکاریندی و پیروی از ارزشاخالق تحصیلی، به شکلی کامالً اختصاصی، پایب (. 2013)اسمیت و همکاران،

های انسانی  کاری و متابعت از آموزهبر تالش و کوشش شخصی در کسب دستاوردهای تحصیلی، رعایت صداقت، درستتکیه  

و    بین باورهای اخالقی فرد (. از این رو،  2013و فرا،  ر  شود )اسمیت، کودالکیو اخالقی برای کسب دانش و علم را شامل م 

  و  2005  ، لوکاس و فردریچ)  هاپژوهشدر دیگر  .  (1392  زاده، )قاسم  میزان وقوع تقلب رابطه معکوس و معناداری وجود دارد 

بر صداقت تحصیلی و اعمال غیراخالقی در حرفه آینده فرد وجود دارد.  ( نیز رابطه قوی بین عدم1396رویایی و همکاران،  

)سبزیان و    چشمگیرترین عناصر استهای فریبکارانه، عدم تعهد اخالقی یکی از  فتاربا ر مرتبط    در میان عواملاساس شواهد،  

آموزان وجود ندارد بسیار  شبنابراین، در آموزش از طریق فضای مجازی که نظارت مستقیمی بر رفتار دان.  (1398همکاران،  

 اخالقی فراهم نگردد. ی ها ای باشد که فرصت و اندیشه تخطی از ارزشاهمیت دارد که سبک مدیریت به گونه

که عبارت    درگیری تحصیلی استگیری  شکل ی مهم در  یک جنبهبه عنوان پیشایند دیگر در این تحقیق   7هویّت علمی 

خواهد در این عرصه  تواند یا میاست از احساس فرد در خصوص چه کسی بودن خود در عرصه علم و آنچه او باور دارد که می

اعظم )کمالی،  فعالیت1395و سجادیان،  ده  آزاانجام دهد  در  از شرکت  از خودنگری حاصل  ترکیبی  با  هویت  های خاص، (. 

گروه در  پذیرفتعضویت  یا  مشخص  میهای  وجود  به  ویژه  نقش  یک  عوامل ن  عنوان  به  را  مفهوم  سه  پژوهشگران  آید. 

ارائه دادهدهندهشکل بیری هویت علمی  نگرشی  عوامل  وابستگی،  و  اجتماعی  بین اند: احساس  رقابت  و  ذاتی سازگار  و  ونی 

تدریس )وینسنتمعلومات  واقعی  علم  و  آموزش  فضای  در  شانن،  شده  و  زمینه  (.  2018رز  و هاوهشپژدر  تربیتی  ی 

برای توصیف یک بعد هیجانی یا روانشناختی درگیری تحصیلی به کار برده     شودمیروانشناختی، مفهوم هویت علمی غالباً 

از استرامبلر و همکاران،  ؛  2011اسبورن و جونز )  .(2013  )استرامبلر و همکاران،  به عنوان  2013به نقل  (، هویت علمی را 
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انتخاب فرد در  شده  ارزش  افزایش و    سهم دارد  1دارهخودپن گیری  کند که در شکل تعریف میحوزه تحصیلی  توسط  موجب 

کماراجو  )   ها پژوهش  .شود  2و باعث خودکارآمدی   هد د انگیزه تحصیلی را افزایش دتوانمیچرا که    ؛ شودمینفس تحصیلی  تعزّ

  درگیری شناختی   علمی با پیامدهای مثبت تحصیلی از قبیلنشان دادند که هویت  (  2016  و همکاران،  و پاپ  2014و دایل،

تحصیلی رابطه منفی    صداقتیبیگفت با    توانمیمرتبط است، عواملی که    4تحصیلی   با تکالیف یادگیری و  پیشرفت  3عمیق 

 آموزش مجازی تمرکز شده است.  تحصیلی در  صداقتیبی گیری بر نقش این عامل در شکل دارند و از این رو، 

صداقتی تحصیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  ر دیگری است که به عنوان پیشایند بیمتغیّ  5نظارت والدین 

بر اعما  بر فرزندان در جهت نظارت  به معنی اعمال قدرت  ابزارهایی گفته است؛ که  به  اما اصطالحاً  آنهاست،  ل و رفتارهای 

فرایند  می والدین در  که  فرزندان  شود  رفتار  و کمالی چیرانی،  برند  به کار میمدیریت  والدین  (.  1389)نژادبهرام  به  نظارت 

و   ارتباط دارندکسانی  با چه    هستند،کجا  شان  سطحی از آگاهی والدین از این موضوع اشاره دارد که در غیاب آنان، فرزندان

اوقات میچگونه  را سپری  روئیزشان  و  )رومرو  ایده  (.2007،  کنند  حالت  برنامه در  از  والدین  که  دارد  وجود  انتظار  این  ال، 

خود فرزند  باشند.    زندگی  داشته  میپژوهشآگاهی  نشان  میدها  طرد  خود  والدین  توسط  که  افرادی  نظارت    شوندهد  و 

امور مختلف بر  از قبیل بزهکاریفراغلب دچار مشکالت فردی و بین  گیرد،آنان صورت نمی  چندانی  در  تقلب کردن    یا  دی 

  اند داده  نشان (  2011)  السون  و  همچنین، استپ  (.2007روئیز،  و رومرو و    1396  )مهرابی و دهقان،  شوند محیط تحصیلی می

   .دارد وجود منفی  منفی  رابطه تحصیلی  تیصداق بی به نسبت  نگرش و  والدین محتاطانه و دقیق  نظارت سطح  بین که

 
 مدل مفهومی پژوهش   :1شکل  

 

شد،   گفته  چه  آن  اساس  پژوهش  بر  این  انجام  ضرورت  چه  شکل  آن  بر  که  می  آشکاررا    1مبتنی  است  این  سازد 

زش را به ای جدید از محیط آموزمینه  اخیردر طی سالیان  مجازی    افزایش گرایش به آموزشکروناویروس و    پاندمی  گسترش

آورده  ارزش  وجود  و  اخالقی  بر بسط اصول  اثرگذار  آن    تهای مثباست که شناسایی عوامل  و پژوهش  در  شایسته مطالعه 

نمایش رایانه و   صفحه  ورایآموزان در  نظارت دقیقی بر عملکرد دانش  ،در فضای مجازیبا توجه به این که  . در حقیقت،  است

افزون بر این، در ارتباط با انتخاب   اهمیت دارد.صداقتی تحصیلی بسیار  کاهش بی  ملعواتلفن همراه وجود ندارد، شناسایی  

دختران،   پژوهش جامعه  مانند  برخی  )ها  همکاران  و  داد  (1395شهبازیان  دختران  یبکه  اند  هنشان  در  تحصیلی  صداقتی 

توجه است؛ که  مسئله قابل  اطردالیلی همچون  ای  و  والدین  از حد  بیش  توقع  از    ،افیاناضطراب،  ناشی  روانی   ،مسائلفشار 
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و سخت   های رقابت آنان    نادرست  دیدگاه  از  دروس  و  تکالیف  اثرگذارندبودن  رفتارها  این  بروز  میان  به طور خاص.  در  در   ،

جهتدانش شدید  رقابت  سبب  به  تیزهوشان  مدارس  ایدهشکل  آموزان  به  رسیدن  برای  تالش  مطلوب،  عملکرد  و  دهی  آل 

توانایی پارکرپترز،  ا هگسترش  و  و وورل،  و سابتون  2015ی علمی )موفیلد  الژوسکی، کولیوس  باورهای  (  2011یک،  و وجود 

،  همکاران   و  فرستوده؛  2015ی،  و بر   شنیک   ن،یگر  دگت،یوالد، م  تل، یب)  گرایانه در جهت نیل به استانداردهای سطح باالکمال

ا  رانینص؛  1393 زمینه(  1398  ی،غضنفرو    پور قدم،  کوندیردریم ی،  سکرم یو،  زادهیمرادو    1395ی،  روانیو  است  ای ممکن 

این پژوهش با هدف  از این رو،  .  .  وجود داشته باشد  صداقتی تحصیلیو بی  مساعدتر برای انجام اعمال و رفتارهای نامطلوب

ان  آموزدانشدر  صداقتی تحصیلی  بیارزش مدرسه، اخالق تحصیلی، هویت علمی و نظارت والدین با    رابطه علّیتدوین مدل  

 به انجام رسید.   استان لرستانمدارس تیزهوشان دختر 

 

 روش پژوهش 

جامعه آماری این پژوهش شامل     .است  همبستگی  نوع از توصیفی  ماهیت، حیث از  و بنیادی  نوع از  هدف، نظر از پژوهش این

به بود که    1399-1400لی  ل تحصیدر سا  استان لرستان در مدارس تیزهوشان  ان دختر دوره متوسطه دوم  آموزدانشتمام  

با    کردنددر کالس درس مجازی مدارس شرکت میکروناویروس    پاندمیتهدید  سبب گسترش   برابر  بود  870و  نمونه .  نفر 

با برابر  به منظور   520انتخاب شد )نفر    480  آماری  از تحلیل خارج شد(.  پرسشنامه پاسخ داده شد که موارد دارای نقص 

ا  ،اجرای پژوهش از طریقینترنفرم  ابزار پژوهش  واتسکانال  تی  و  تلگرام  به صورت گسترده در  آپ  های  تیزهوشان  مدارس 

در نهایت   پرسشنامه پاسخ دادند.و به  نترنتی مربوط شده  وارد صفحه ای  و افراد به صورت داوطلبانهاختیار مدارس قرار گرفت  

-گویهدقت در پاسخ به    ، ها پاسخگویی داوطلبانه و به تبعامهحلیل گردید. مالک پذیرش پرسشنت  آموسافزار  ها در نرمداده

جهت بود.    به ابزار پژوهش   عدم دقت در پاسخگوییتحصیل در مدارس غیر از تیزهوشان و  پرسشنامه و مالک خروج،  های  

 از ابزارهای زیر استفاده شد: هادادهوری آجمع

  و همکاران   کابتحصیلی مک   صداقتیبیه از مقیاس  دشاین مقیاس یک نسخه اصالح  :تحصیلی   صداقتی بی پرسشنامه  

ویترسپون  است(  1993) توسط  گردید   که  طراحی  و  تجدیدنظر  همکاران  و    و  عظیمی  از  نقل  نمره (1398  همکاران، )به   .

طراحان این مقیاس،    گیرد. تا همیشه صورت می  ندرت   ای از بهدرجه ای بر اساس طیف لیرکت پنج گویه  9گذاری این مقیاس  

گزارش   85/0تا    80/0در محدوده  از ضریب آلفای کرونباخ    دست آورده و اعتبار مقیاس را با استفادهوایی آن را مطلوب به  ر

میزان پایایی این ابزار    .(1398  )عظیمی و همکاران،  قرار گرفته است   تأییدنیز روایی و پایایی این ابزار مورد  . در ایران  کردند

 به دست آمد.    89/0در پژوهش حاضر برابر با 

مدرسه   مقیاس ابعاد چهارگانهپرسشنامه  :  1ارزش  تجمیع  و  الگوگیری  با  تحصیلی  تدوین کردند  بهزیستی  ارزش    وای  بعد 

ن تشکیل  خمدرسه  را  سازه  این  بعد  عدم  دهد.  میستین  یا  موافقت  میزان  که  است  پرسشنامه خودسنجی  یک  مقیاس  این 

پاسخ با  موافقت  مدرسهگویه    9دهنده  اساس  را    ارزش  لیکرت  بر  م درجهپنجطیف  ارزیابی  و  )   نماید یای  سوینی  تومینن، 

نوجوانان ایرانی اجرا کردند و  ای مشتمل برجامعه(، در پژوهشی این پرسشنامه را در 1395مرادی و همکاران ) (2012،همکاران

میزان پایایی این   .کردند  تأیید   88/0بر با  بر اساس ضریب آلفای کرونباخ براسطح باالی این ابزار را  روایی مناسب و پایایی  

 آمد. به دست  93/0ابزار در پژوهش حاضر برابر با 
سؤال دارای    8( ساخته و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه از  1389پرور )این پرسشنامه توسط گل   : 2پرسشنامه اخالق تحصیلی  

پاسخ هفتمقیاس  تا  درجهگویی  مخالفم  کامالً  از  لیکرت  ساخته  ای  موافقم  پایکامالً  تمایالت  پرسشنامه  این  در  است.  به شده  بندی 
شود. شواهد گیری میهای شخصی برای پیشرفت در تحصیل اندازه ها و کوششهای اخالقی در حین تحصیل، نظیر تکیه بر تالش ارزش 

( ضریب 1394(. در پژوهش گل پرور )1389پرور،  لمربوط به روایی سازه و پایایی این پرسشنامه در حد مناسب و نسبتاً مطلوبی است )گ
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اس بر  ابزار  این  با  پایایی  برابر  کرونباخ  آلفای  آلفای   7/0اس  اساس ضریب  بر  حاضر  پژوهش  در  ابزار  این  پایایی  میزان  آمد.  دست  به 

و    نشان داد بزار را  سازه اروایی  ی  تأیید( نتایج تحلیل عاملی  1393در پژوهش یاسمی نژاد )  به دست آمد.  80/0کرونباخ برابر با  

 به دست آمد.  75/0میزان پایایی این ابزار در پژوهش حاضر برابر با  .شد تأییدپایایی ان در سطح مناسب 

  مشخص   خاص  طور  به  و  شد  طراحی  علمی  فضای  یک   به  هویت  میزان  بررسی  برای  پرسشنامه  این  :علمی  هویت   پرسشنامه 

 پرسشنامه   این   گذارینمره  مقیاس.  کنندمی  درک  علم  با   مرتبط  فردی   عنوان  به  را  خود  یادگیرندگان   آیا   که  نماید می

روایی این پرسشنامه در مطالعه سازندگان این    .(2018  ،شانن   و  رزوینسنت)  است  مخالفم   کامالً  تا   موافقم   کامالً   از  چهارسطحی

  در این مطالعه، محاسبه شد.    0/ 84کرونباخ برابر با    ابزار با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی اثبات و پایایی آن به روش آلفای

گیری  ایت نمونههای اصلی نشان داد که مقدار کف تحلیل عاملی اکتشافی بر روی این پرسشنامه بر اساس نتایج تحلیل مؤلفه

. بنابراین، مقدار  معنادار بود  0/ 001که در سطح    446/926برابر با    1و آزمون کرویت بارتلت  81/0برابر با    الکین   -میر   -کایر

درصد   72شده توانست  برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی اعتبار داشت. یک عامل استخراجماتریس همبستگی و حجم نمونه  

 به دست آمد.  86/0پایایی این ابزار در پژوهش حاضر برابر با  از واریانس نمره هویت علمی را تبیین نمایند.

مدیریت و سه بعد    استگویه    17این پرسشنامه مشتمل بر    :از فضای مجازیفرزندان  ه  استفادبر    2پرسشنامه نظارت والدین 

بر اساس طیف لیکرت چهارسطحی از کامال   آنگذاری  مقیاس نمره.  سنجدمیواکنشی، مدیریت پیشگیرانه و نظارت پایدار را  

اشتباه طراحی گردید.   تا کامال  اساس پژوهش سیهپای درست  بر  ابزار  این  ین  ایی  با 2019)و چو  ،  برابر  برای کل مقیاس   )

بر    آن. در این پژوهش میزان پایایی  شد  تأییدی  تأییدآن نیز بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و    اعتبارمحاسبه گشت و    95/0

تحلیل عاملی اکتشافی بر روی این پرسشنامه بر اساس  چنین،  همبه دست آمد.    93/0اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با  

و آزمون کرویت بارتلت   92/0الکین برابر با    -میر  -گیری کایرهای اصلی نشان داد که مقدار کفایت نمونهج تحلیل مؤلفهنتای

درصد از واریانس نمره کل نظارت    56شده توانستند  معنادار بود. سه عامل استخراج  001/0که در سطح    534/3426ابر با  بر

 به دست آمد.  88/0پژوهش حاضر برابر با این ابزار در  میزان پایایی  والدین را تبیین نمایند.

 

 های پژوهش یافته

این پژوهش، از شاخص فرضیه  ها استفاده شدمنظور تشریح داده  به  توصیفی  های در  با  و در بخش استنباطی،  های تحقیق 

گرفت.   قرار  آزمون  مورد  ساختاری  معادالت  تحلیل  از  متغیر  استفاده  معیار  انحراف  و  با بیمیانگین  برابر  تحصیلی  صداقتی 

و    41/51نظارت والدین برابر با  ،  62/2و    48/12هویت علمی برابر با  ،  95/7و    79/35ارزش مدرسه برابر با  ،  98/6و    29/19

 شد.   پرداخته  پژوهشی  هایفرضیه  به آزمون در ادامه،محاسبه شد.  64/7و  67/40و اخالق تحصیلی برابر با   32/9
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 دوره دبیرستان در رویارویی با گسترش بحران پاندمی کرونا آموزان  تحصیلی در دانش   صداقتیبی ل: تدوین مد2شکل  

 

و نظارت    ، اخالق تحصیلی، هویت علمی بین )ارزش مدرسه، رابطه میان متغیرهای پیش2در شکل  یافته  در مدل برازش

که ضریب مشخص شد    ن اساس،بررسی شد. بر ای صداقتی تحصیلی(  والدین بر استفاده از فضای مجازی( و متغیر مالک )بی

بر بی  با  تأثیر استاندارد منفی درک ارزش مدرسه  برابر  با     tبا مقدار    -  23/0صداقتی تحصیلی  این   –  21/5برابر  بر  بود و 

بر    -48/0به میزان    اخالق تحصیلی دارای ضریب تأثیر استاندارد منفیاساس، فرضیه نخست پژوهش تأیید گردید. همچنین،  

. هویت علمی  شد  نیز تأییدپژوهش    دومفرضیه    بر این اساس  ر ومعنادا  -  39/8برابر با     tکه با مقدار    بودحصیلی  صداقتی تبی

  و معنادار    -  12/7برابر با     tصداقتی تحصیلی بود که با مقدار  بر بی   -35/0دارای ضریب تأثیر استاندارد منفی به میزان  نیز  

. در نهایت، نظارت والدین بر استفاده از فضای مجازی دارای ضریب تأثیر قرار گرفت  تأیید   مورد  وهشپژ  سومین فرضیه  بنابرا

معنادار نبود و بدین ترتیب، فرضیه  -22/1برابر با   tصداقتی تحصیلی بود که با مقدار بر بی -  09/0دارد منفی به میزان استان

    tژوهش دارای بار عاملی مناسب و مقدار  های متغیرهای موردپتمام گویهدر نهایت، با توجه به این که    .رد شدچهارم پژوهش  

 رفت.  قرار گ تأییدمورد  ی تحقیقسنجش متغیرهامورداستفاده برای های گویه  اعتبار، ندبود 96/1باالتر از 

  انگین مربعات شاخص ریشه مید.  نرویافته به کار میبرازشمدل    تأییدمعیاری برای  به عنوان    1های برازش مدل شاخص

در پژوهش حاضر  گردد.  تأیید میباشد، برازندگی مدل    1/0تر از  اصلی برازش است که اگر کوچک   ، شاخص2خطاهای تخمین 

کمتر از    dfبر    chi-squareنتیجه تقسیم عامل    اگر،  همچنینگردید.    تأییدبرازش مدل  و    0/ 064مقدار این شاخص برابر با  

، برازش 3برازش تطبیقی های  شاخصبه دست آمد.    94/2برابر با  ؛ که در این تحقیق  شودمی  تأیید باشد، برازش مدل    5عدد  

 به دست آمد.   90/0و  91/0، 92/0، 92/0برابر با نیز  6و نیکویی برازش 5لوییس    -، برازش توکر 4منتال کریاین
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 گیری نتیجهبحث و 

عوامل  با هدف    پژوهش حاضر  در  در  تحصیلی    قتیصدا بیی  کنندهبینیپیششناسایی  دختر ان  آموزدانشآموزش مجازی 

بر اساس در این راستا،  به انجام رسید.    کروناویروسگسترش پاندمی  در شرایط زمانی    مقطع متوسطه دوم مدارس تیزهوشان  

است که شد. این بدان معنا    تأییدصداقتی تحصیلی  میان ارزش مدرسه با بی  ی علّی منفیمبنی بر رابطه  ، فرضیه اول 2شکل  

د،  نتصوّر نمای  ترمدرسه را به عنوان مکانی پرارجآنان باشد و در سطح باالیی   آموزانگاه دانشدمدرسه در دی   مندیارزش  هرگاه

  بوجانووسکا  و   کوسلینیاکاین یافته با پژوهش  نشان خواهند داد.  صداقتی در امور تحصیلی  تمایل کمتری به انجام تقلب و بی

در  میان این متغیرها  رابطه ؛ شایان ذکر است که  باشدمی همسو(  2017و اسماعیل و عمر )( 2019) کرو و همکاران  ،(2019)

 کوسلینیاک   بر اساس دیدگاه توان  در تبیین وجود این رابطه منفی میچندان مورد توجه قرار نگرفته است.  مطالعات گذشته  

  با   مثبت   اجتماعی   گرایشات   و   زشمندی دانش و تحصیل( )همچون ار  انسانی  های ارزش  که   باور دارند(  2019)  بوجانووسکا  و

قدرت ناشی از موفقیت در   و  فردی  لذت )  شخص   بر  متمرکز  هایترتیب، ارزشدارند و بدین  منفی  رابطه  غیراخالقی  رفتارهای 

  یک  قتیصدا بی   در حقیقت،  و   دهندمی  نشان   مثبت   رابطه  تحصیلی   صداقت با عدم(  ها پس از انجام تقلب امتحانات و فعالیت

(  2017)  عمر  و   اسماعیل  .است  تبیین   قابل  شده توسط افراد درک  های ارزش  از منظر   مشهود   طور   به  که   است   رفتاری   الگوی

  تقویت  و  دارند   منفی  ارتباط  تحصیلی  صداقت   عدم  با  توجهی  قابل   طور  به  شخصی  های  ارزش  که  دادند  نشان  مطالعه  یک   در

در ارتباط با فضای آموزش، .  دارد  پیوند  تحصیلی  محیط  در  صداقت  عدم  با  هبیمذ  ایمان   و  گرایی  آرمان  همچون  هایی  ارزش

می باعث  مدرسه  دانشارزش  بیشود  در  که  است  قوتی  نقطه  همان  این  شوند؛  نزدیک  تحصیلی  اهداف  به  صداقتی آموزان 

ودن یک تکلیف( و این خورد. همچنین، ارزش مدرسه در معنا مترادف با ارزش تکلیف است )سودمند بتحصیلی به چشم نمی

یرد، احتمال کمتری دارد آموزی که به سودمند بودن یک تکلیف پی میصداقتی تحصیلی است، چون دانشمغایر با بیمعنا  

بر آن بدون تسلط  تکلیف  آن  انجام  از  آگاه است که گذر  زیرا  بزند،  تقلب کردن  به  دادن یک   ،که دست  از دست  همچون 

 کوشد.   مین  آین سبب در جهت تسلط بر دارایی ارزشمند است و به هم 

این بدان معنا است  .  قرار گرفت  تأیید مورد  تحصیلی    صداقتیبیو  اخالق تحصیلی  ارتباط میان    بر  مبنی  دوم فرضیه  

گیری درست از استعدادهای  موزی باور داشته باشد که پیشرفت بیشتر در گرو زحمت و تالش صادقانه، بهرهآکه هرگاه دانش

از اقدام   دانش است، با احتمال بیشتری  و  علم کسب   راه  انجام امور تحصیلی و درستکاری درشناسی در ردی، وظیفهی ف نهفته

عاملی نگهدارنده    ،توان گفت که اخالقکند. پس میپرهیز میدر عرصه تحصیل  به انجام هر گونه اعمال نادرست و ناشایست  

 ، (2013)  همکاران   و   (، شوارتز2017شوارتز )  و  اتوم تی  هاپژوهشیافته با  این  صداقتی تحصیلی است.  در جلوگیری از بروز بی 

همخوان  (  1396( و رویایی و همکاران )1398(، سبزیان و همکاران )2005لوکاس و فردریچ )  ،(2007)  همکاران   و  آرنولد

این یافته می.  باشدمی پایبتوان گفت که  در تبیین  اختصاصی،  به شکلی کامالً  از  اخالق تحصیلی  هایی  ارزشندی و پیروی 

تالشنظ بر  تکیه  تقلب،  عدم  آ   یر  دست  کسب  در  وشخصی  تحصیلی  را  وردهای  دانش    رعایت صداقت  کسب  شامل برای 

عنوان  بیاز  بازداری  .  شودمی به  تحصیلی  تقلب  و  باصداقتی  برارزشبه  پایبندی    ی واسطهبی  وواسطه  پیامد  اخالقی   های 

افراد را به سوی    ،های آموزشیعدم رعایت اصول اخالقی در محیطدهد که  نشان میرا  دعا  شمرده شده است. شواهد این ا 

تواند از طریق اطمینان در دستیابی به نتایج  توان گفت که اخالق تحصیلی میمی ،بنابراین ،دهدمیرفتارهای فریبکارانه سوق  

 ارانه شود.  ک ف تمایل به رفتارهای فریبمتناسب با شایستگی و تالش، موجب تضعی

های  این یافته با پژوهشگردید.    تأییدتحصیلی    صداقتیبیو  هویت علمی  پژوهش مبنی بر ارتباط میان    سومفرضیه  

پاپ و همکاران )2020طلب و طهماسبی )قنبری و دایل )2015(،  والکر و همکاران )2014(، کماراجو  و  (، همسو 2006( 

به گونهاین فرضیه بدان معنا است که هر  تأییداست.   با آموزش و تحصیل شرایط را  ای گاه محیط مدرسه و عوامل مرتبط 

به مدرسه   و  علمی   فردی   عنوان  به  را  خودآموز  فراهم کنند که یک دانش رفتار و کردار   متعلق  از سوی دیگر  تصور کند و 

به گونهدانش امور تحصیلی  با  ارتباط  باشد که  آموز در  افراد    ان کارکن   و  ، معلمانخانواده  اعضایای  مدرسه، دوستان و دیگر 
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فردی   عنوان  به  را  وی  فرد  عالقهجامعه،  در  تعهد  نوعی  بشناسند،  علمی  امور  به  و مشتاق  وجود میمند  که  به  موجب آید 

این    .باشدصرفاً پشت سر گذاشتن واحدهای درسی  ، نه  بر محتوای سودمند  در انجام امور تحصیلی به دنبال تسلطشود،  می

در این راستا،   گردد.ساز صداقت و تالش هدفمند و صادقانه در جهت کسب دانش و موفقیت در مدرسه میمینهخود ز رویکرد

انتخابهویت علمی یک   ارزش  عنوان یک  به  و  است  تحصیلی  پیشرفت  در  مهم  تحصیلی جنبه  باعث حس   شده در حوزه 

. عاملی که  دهدمیاو را به سمت تحصیل سوق    چرا که سبب انگیره و تالش بیشتر فرد شده و  ؛شودمیارزشمندی در فرد  

 تحصیلی در تضاد باشد.  صداقتی بیتواند با می

و    قرار نگرفت  تأییدمورد  صداقتی تحصیلی  بی  ونظارت باالی والدین    پژوهش مبنی بر رابطه میان فرضیه چهارم این  

دار نداشت. این یافته مغایر با نا ارتباط معنیآموزان در فضای آموزش مجازی در ایام کرونظارت والدین با عدم صداقت دانش

استپ پژوهش  )  (2011)  السون  و  نتایج  روئیز  و  و  2007رومرو   )( دهقان  و  یافته 1396مهرابی  این  با  ارتباط  در  است.   )

که    را پذیرفت   بدین معنا که باید واقعت  ؛عدم معناداری این رابطه گویای یک واقعیت بسیار کاربردی استتوان گفت که  می

و شخصیتی آنان تمرکز  های درونی  مؤلفهبر  غیرصاقانه پرهیز کنند، باید  موزان از اقدام به انجام رفتارهای  آاگر بخواهیم دانش

نگرشکرد   ویژگیو در حقیقت،  و  باورها  پرورش  هها،  را  آنان  درونی  با  ای  نظارتتأداد.  بر  موقعیتی شاید  کید  بیرونی  های 

در  شرایط خاص  یک  در  معلمان    بتوان  و  والدین  دانشحضور  ولی  رسید،  مطلوب  نتیجه  تنهایی زان  آموبه  از    در  دور  به  و 

صداقتی تحصیلی از بی   اشکالی  در خود ایجاد نکنند، اخالق تحصیلی  در صورتی که نوعی هدفمندی همراه با  ،  نظارت والدین

که جملگی بر بنیان شناخت و هیجان ای دیگری  . همچنین، رابطه بین این دو متغیر به واسطه متغیرهکردپدیدار خواهد  را  

 تحت تاثیر قرار گرفته است.استوار هستند، 

بر   آموزان مدارس تیزهوشان اشاره کرد.محدود کردن جامعه به دختران و دانشتوان  میهای این  محدودیت  جمله  از  

پیشنهاد می اساس،  این پژوهش  این  نمونه  برشود که  ازروی  تا   ر ان پسآموزدانش  های  تکرار شود  و مقاطع دیگر تحصیلی 

عالوه بر این،  کننده صداقت تحصیلی فراهم گردد.  بینی و بسط مدلی جامع از عوامل پیشتحصیلی    صداقتیبیمقایسه    امکان 

چرا که با استفاده از روش تحقیق    میسر نبود،  های گردآوری داده مانند مصاحبه به علت شرایط کروناوری از دیگر روشبهره 

و انجام تحقیقات    تحصیلی دست یافت  صداقتیبیدر حوزه    تریی عمیقهایافتهبه    توانمیکیفی در کنار روش تحقیق کمّی  

پیشنهاد   دیگر  پژوهشگران  به  حوزه  این  در  به  شودمیپدیدارشناسانه  کاربردی،  صورت  به  مدارس .  در  حاضر  و   مشاوران 

آموزان مبتنی بر حضور در یک فضای تعاملی که بتوانند هویت علمی دانشای تالش کنند  که به گونه  شود میتوصیه    معلمان 

های اخالقی و علمی راستین اشاره کنند تا با تکیه بر و سازنده را شکل دهند. همچنین، در قالب محتوای الکترونیک به ارزش

 زند. کن سا در آموزش مجازی را ریشهتحصیلی را  صداقتی یبهای زمینهپرورش اخالق تحصیلی، 
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