تدوین معادله ممیزی خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی در پیشبینی تقلب تحصیلی آنالین در
دانشآموزان
سعید ویسی ،1صدف ایمانی ،2فهیمه کاشفی ،3نگار یمین ،4دکتر ژاله بحرایی ،5سارا

چگینی6

 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول).
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری مشاوره ،واحد خمینیشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمینیشهر ،اصفهان ،ایران.
 .5دکترای روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .6کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران.
فصلنامه ایدههای نو در تعلیم و تربیت ،دوره اول ،شماره اول ،زمستان  ،1411صفحات 11-11
تاریخ دریافت1411/11/11 :

تاریخ پذیرش1411/11/16 :

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ممیزی خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی در پیشبینی تقلب تحصیلی آنالین در دانش آموزان بود.
نمونه  044نفر از این افراد بر اساس بر طبق فرمول پلنت از تاپاکینگ و همکاران ( )0442و به شیوه نمونهگیری در دسترس (شیوه آنالین) انتخاب
و به مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آنالین ( )OACS-BFویسی و همکاران ( ،)1911مقیاس خِرَد ( )WSاشمیت و همکاران ( ،)0410پرسشنامه
هوش موفق ( )SIQگریگورنکو و استرنبرگ ( )0440و پرسشنامه آفرینندگی ( )CQعابدی ( )1920پاسخ دادند .از بین آنها به این منظور تعداد
 01نفر متقلب تحصیلی آنالین و  151نفر غیرمتقلب تحصیلی آنالین شناسایی شدند و دادههای پژوهش به کمک نرمافزار آماری  SPSSنسخه
 00و با استفاده از روش تابع تشخیص (ممیزی) تحلیل شد .نتایج نشان داد که با کمک خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی میتوان تقلب
تحصیلی آنالین را پیشبینی کرد و تحلیل ممیزی توانست با  12/5درصد پیشبینی صحیح دانش آموزان را به دو گروه متقلب و غیرمتقلب
تحصیلی آنالین طبقهبندی نماید .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی نقش مهمی در پیشبینی تقلب
تحصیلی آنالین دانشآموزان پسر دارند.
واژههای کلیدی :خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی ،تقلب تحصیلی آنالین.
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طرح پژوهش ،تابع تشخیص دوگروهی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی  1044-1041بودند .حجم
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مقدمه
در  22دسامبر  2112پزشکان بیمارستانی در شهر ووهان 1چین متوجه موارد غیرمعمولی از بیماران مبتال به ذاتالریه (پنومونی) شدند .البته ،اولین
مورد از این بیماری در تاریخ  12دسامبر  2112مشاهده گردیده بود .بررسیهای بعدی نشان داد که منشأ این بیماری از بازار غذاهای دریایی ،طیور
و حیوانات زنده شهر ووهان چین بوده است (کاظمینیا و همکاران .)1322 ،پسازآن ،شیوع غیرمعمول موارد ذاتالریه در تاریخ  31دسامبر به
سازمان بهداشت جهانی 2گزارش شد .در تاریخ یکم ژانویه  ،2121بازار مذکور بسته و تحت آلودگیزدایی قرار گرفت .بعد از گمانهزنیهای وسیع
درباره عامل این بیماری ،درنهایت بخش چینی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری گزارش منتشرشده توسط وال استریت ژورنال را تائید و در تاریخ
 2ژانویه  ،2121عامل این بیماری را یک کروناویروس 3جدید با نام کووید 12-اعالم کرد .بروز بیماری کرونا ویروس در دنیا که با هراس و ترس
همگانی از یکسو (ویسی و همکاران )1322 ،و سردرگمی در نحوه تعامل با آن از سوی دیگر هم در بین دولتها و هم در بین مردم نمود پیدا
کرد از زوایای مختلف قابلبررسی است (صحرایی و همکاران .)1322 ،یکی از زوایای آن یعنی کرونا ویروس و شیوع آن ،تأثیراتی است که بر
فرآیندهای تحصیلی و آموزشی یادگیرندگان داشته است ،بهطوریکه با تعطیلی مدارس ،آنها امتحانات خود را بهصورت آنالین برگزار میکنند،
که این امر سبب تقلب تحصیلی در یادگیرندگان شده است (گاماگی 4و همکاران.)2121 ،
تقلب یادگیرندگان در امتحانات و مدرسه یکی از مشکالت شایع در نظام آموزشوپرورش کشور است و وضعیت تقلب علمی در کشور بسیار
تکاندهنده است ،بهطوریکه از مرحله آسیب خارجشده و به مرحله بحران رسیده است (فعلی و همکاران .)1321 ،تقلّب یکی از شکلهای بدرفتاری
است که به یکی از بزرگترین نگرانیهای مؤسسههای آموزشی و تحصیلی تبدیلشده است؛ بهطوریکه تقلّب بهعنوان جعل دانش ،یا باهوش
نشان دادن خود از روی نیرنگ تعریفشده است (ویلکینسون2112 ،5؛ به نقل از برزگر بفرویی .)1323 ،تقلب تحصیلی در محیطهای آموزشی
معضلی جهانی است که عالوه بر اینکه عاملی تهدیدکننده برای کیفیت آموزش میباشد؛ میتواند پیشبینی کننده وجود متخصصانی با شایستگی
پایین و بیاعتنا به ارزشهای اخالقی باشند (صادقیفر و همکاران .)1322 ،رایجترین شیوه انجام تقلب در جلسات امتحان ،نگاه کردن و نوشتن
روی کاغذ ،و رایجترین شیوه تقلب در تکالیف درسی و گرفتن تکلیف از همکالسی میباشد که شیوه سنتی تقلب تحصیلی در دانشآموزان است
(خامسان و امیری .)1321 ،ازجمله روشهای تقلب تحصیلی به روش سنتی مشاهده برگه دیگر یادگیرندگان و استفاده از یاداشتهای غیرمجاز در
سر جلسه امتحان است (صادقیفر و همکاران.)1322 ،
یکی دیگر از نمودهای تقلب تحصیلی ،شیوه آنالین است .تقلب تحصیلی آنالین 6یک رفتار غیراخالقی و تخلف از هنجارهای تحصیلی در هنگام
برگزاری امتحانات آنالین است که به لحاظ ماهیت ،مجموعه رفتارهای مبتنی بر نیرنگ و فریب برای دستیابی به پیامدها و نتایجی است که فرد
شایستگی آن را ندارد تعریفشده است (ویسی و همکاران .)1322 ،یکی از عواملی که میتواند باعث بازداری دانشآموزان از تقلب تحصیلی شود،
خردورزی 1است که مفهومی مستقل و شخصیتی است که بر دانش شناختی ،درک و بینش عمیق و تفکر تأملی بناشده است و میتواند تلفیقی از
در نظر گرفتن منافع فردی در تعامل با رفاه دیگران باشد (آردلت2111 ،1؛ به نقل از قربانی و یوسفی .)1321 ،در نظریه تعادل خِرَد 2که توسط
رابرت استرنبرگ مطرح شده است ،آمده است که هوش موفق و دانش ضمنی 11را زیربنای خِرَد قرار میدهد و بیان میکند که خِرَد در معنای
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کاربرد هوش و تجربه در سایه ارزشهاست و فرد با ایجاد تعادل بین عالئق و سازگاری با محیط به آن دست مییابد (استرنبرگ1221 ،؛ به نقل
از آزادمنش و همکاران.)1322 ،
هوش موفق ترکیبی از تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی در افراد است که به افراد برای سازگاری ،انتخاب و تغییر محیط برای رسیدن به اهداف
با توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی کمک میکند .مفهوم زیر بنایی هوش موفق این است که افراد با هوش ،کسانی هستند که نقاط قوت و ضعف
خود را بهتر بشناسند ،بر نقاط قوت خود تأکید کرده و آنها را افزایش میدهند و درعینحال به دنبال رفع و یا تصحیح نقاط ضعف خود نیز هستند.
این نقاط قوت و ضعف بهطور گستردهای با سه نوع توانایی تحلیلی ،خالق و عملی در هوش موفق فرد مرتبط است (استرنبرگ 1و همکاران،
2112؛ به نقل از دولتی و همکاران .)1321 ،در پیشینه پژوهش نشان دادهشده است که هوش موفق و خِرَد باهم در ارتباط هستند و یکی از
نظریههای پشتیبانیکننده رابطه بین هوش موفق و خِرَدورزی ،نظریه استرنبرگ 2است (استرنبرگ 2111 ،الف) .بر اساس نظریه استرنبرگ،
آفرینندگی 3میتواند با هوش موفق و خِرَدورزی در ارتباط باشد (استرنبرگ 2111 ،ب).
آفرینندگی بهعنوان توانایی تولید ایدههای نو ،جدید و مفید یا خلق راهحلهای تازه که بهعنوان یک مزیت در زندگی روزمره توصیفشده است؛
بهعبارتدیگر آفرینندگی بهعنوان سیّالی( 4تعداد ایدههای مربوط) ،ابتکار( 5تعداد ایدههای نادر از نظر تعداد) ،بسط( 6تعداد ایدههای اضافه شده) و
انعطافپذیری 1تعریفشده است (هام 1و همکاران .)2112 ،با توجه به آنچه که گفته شد خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی میتوانند با تقلب
تحصیلی در ارتباط باشند ،اما کمتری پژوهشی یافت می شود به بررسی روابط این متغیرها باهم پرداخته باشد .لذا در این پژوهش سعی بر آن شد
تا نقش ممیزی و طبقهبندی کننده خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی بر روی تقلب تحصیلی آنالین در دانشآموزان در دوران آموزش مجازی
بررسی شود؛ بنابراین ،این پژوهش به این سوال پاسخ داده است که آیا خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی قادر به تشخیص و طبقهبندی
دانشآموزان به دو گروه با و بدون تقلب تحصیلی میباشند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری پژوهش کلیه دانشآموزان در سال تحصیلی  1411-1411بودند .به روش
نمونهگیری در دسترس (داوطلبانه و به شیوه آنالین) و بر طبق فرمول  n=50+8mاز پلنت از تاپاکینگ 2و همکاران ( )2111و با احتساب 21
درصد احتمال ریزش حجم نمونه  211نفر برآورد شد .برای شناسایی دانشآموزان دارای تقلب تحصیلی از یک انحراف معیار باالتر از میانگین
استفاده شد که میانگین تقلب تحصیلی در این پژوهش  1/42و انحراف معیار  5/251بود .یک انحراف معیار باالتر نمره (13/611نمره  13و باالتر
بهعنوان معیار تشخیص دانشآموزان دارای تقلب تحصیلی آنالین) بود .بر اساس این طبقهبندی  42نفر دارای تقلب تحصیلی آنالین و  151نفر
بدون تقلب تحصیلی شناسایی شدند .مالک ورود به پژوهش عبارت بودند از رضایت آگاهانه در پاسخگویی به سؤاالت و مالکهای خروج عبارت
بودند از ناقص بودن پاسخنامه سؤاالت و انصراف از پاسخگویی به سؤاالت در حین انجام پژوهش .بعدازاین مرحله ،دادههای گردآوریشده در دو
سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل تابع ممیزی یا تحلیل ممیزی) با نرمافزار  SPSSنسخه  24تحلیل شد.
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ابزار پژوهش
مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آنالین )OACS-BF( 1ویسی و همکاران ( :)1311این مقیاس شامل  6سوال است و نمرهگذاری
مقیاس در طیف  4درجهای انجام میشود به این صورت که هرگز  1نمره ،یک بار  1نمره ،دو تا پنج بار  2نمره و بیش از پنج بار  3نمره تعلق
میگیرد .بهمنظور بررسی روایی همگرایی مقیاس استقامت تحصیلی 2کالرک و مالکی )2112( 3و مقیاس عزتنفس روزنبرگ )1212( 4استفاده
شد که ضریب همبستگی پیرسون با استقامت تحصیلی  ،-1/614عزت نفس مثبت  -1/543و عزت نفس منفی  1/624و معنادار در سطح 1/11
به دست آمد .افزون بر این روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی بررسی و مقادیر نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی  ،X2/dشاخص نیکویی برازش
تعدیل شده یا انطباقی ( ،)AGFIشاخص برازش مقایسهای ( )CFIو خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب )RMSEA( 5به ترتیب ،2/11
 1/245 ،1/212و  1/165به دست آمده است (ویسی و همکاران .)1322 ،همچنین برای بررسی اعتبار مقیاس از آلفای کرونباخ استفادهشده است
که ضریب  1/11محاسبهشده است (ویسی و همکاران .)1322 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  1/16به دست آمد.
مقیاس خِرَد )WS( 6اشمیت 7و همکاران ( :)2112این مقیاس شامل  21سوال است که شش خرده مقیاس ازجمله تأملی 1با سؤاالت
 4 ،3 ،2 ،1و 5؛ گشودگی 2با سؤاالت  2 ،1 ،1 ،6و 11؛ تعاملی 11با سؤاالت  12 ،11و 13؛ عملی 11با سؤاالت  15 ،14و 16؛ تناقضی 12با سؤاالت
 11 ،11و 12؛ تجربه 13با سؤاالت  21و  21را اندازهگیری میکند (اکبری و همکاران .)1325 ،نمرهگذاری پرسشنامه در طیف لیکرت صورت
میگیرد به این صورت که کامالً موافقم  5نمره ،موافقم  4نمره ،نظری ندارم  3نمره ،مخالفم  2نمره و کامالً مخالفم  1نمره تعلق میگیرد
(آزادمنش و همکاران .)1322 ،در داخل ایران نیز کفایت شاخصهای روانسنجی آن بررسی و از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی برای بررسی
پایایی استفادهشده است که ضریب آلفای کرونباخ در دامنه  1/11تا  1/11و ضرایب بازآزمایی در دامنه  1/11تا  1/11ذکرشده است (اکبری و
همکاران .)1325 ،در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ در دامنه بین  1/61تا  1/12به دست آمده است (آزادمنش و همکاران .)1322 ،سازندگان
مقیاس برای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده کردهاند که آلفای  1/12گزارش کردهاند (اشمیت و همکاران .)2112 ،در پژوهش
حاضر آلفای کرونباخ  1/11به دست آمد.
پرسشنامه هوش موفق )SIQ( 14گریگورنکو و استرنبرگ :)2112( 15این پرسشنامه شامل  36سوال است که سه مؤلفه هوش
تحلیلی سؤاالت  11 ،11 ،2 ،1 ،1 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1و 12؛ هوش خالق سؤاالت  23 ،22 ،21 ،21 ،12 ،11 ،16 ،15 ،14 ،13و 24؛ هوش عملی
سؤاالت  35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،31 ،22 ،21 ،21 ،26 ،25و  36را اندازهگیری میکند .سؤاالت  5و  11در هیچکدام از مؤلفهها نمرهگذاری نمیشوند
(نگهبان سالمی ،فرزاد و صرامی .)1322 ،نمرهگذاری پرسشنامه در طیف لیکرت  5درجهای صورت میگیرد .به این صورت که ضعیف  1نمره ،کم
 2نمره ،نظری ندارم  3نمره ،خوب  4نمره و عالی  5نمره تعلق میگیرد .در داخل ایران برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ
1

). Online Academic Cheating Scale (OACS
). Academic Grit Scale (AGS
3
. Clark & Malecki
4
). Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs
5
). root mean square error of approximation (RMSEA
6
). Wisdom Scale (WS
7
. Schmit
8
. reflective experience
9
. openness
10
. interactive
11
. practical
12
. paradoxical
13
. experince
14
). successful intelligence questionnaire (SIQ
15
. Grigorenko & Sternberg
2
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استفادهشده است که ضرایب برای تحلیلی  ،1/14خالق  1/11و عملی  1/11و کل سؤاالت  1/16به دست آمده است (نگهبان و همکاران.)1322 ،
در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ مؤلفهها در دامنه  1/11تا  1/12و کل سؤاالت  1/24گزارششده است و در روش تحلیل ماده برای ارزیابی
روایی ،همبستگی مادهها با نمره کل هوش موفق  1/42تا  1/11به دست آمده است (قربانی و خرمائی .)1325 ،در یک پژوهش دیگر آلفای
کرونباخ  1/21به دست آمده است (خاکی فیروز و گنجی .)1411 ،همچنین در خارج از کشور توسط سازندگان برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه
از آلفای کرونباخ استفادهشده است که ضرایب برای هوش تحلیلی  ،1/11خالق  ،1/61عملی  1/12و کل سؤاالت  1/14محاسبهشده است
(گریگورنکو و استرنبرگ .)2112 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  1/12به دست آمد.
پرسشنامه آفرینندگی )CQ( 1عابدی ( :)1372این پرسشنامه شامل  61سوال است که از چهار مؤلفه سیالی با سؤاالت ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 21 ،21 ،12 ،11 ،11 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،11 ،2 ،1 ،1 ،6و 22؛ بسط با سؤاالت  32 ،31 ،31 ،22 ،21 ،21 ،26 ،25 ،24 ،23و 33؛ ابتکار
با سؤاالت  41 ،41 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،41 ،32 ،31 ،31 ،36 ،35 ،34و 42؛ انعطافپذیری با سؤاالت ،51 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،51
 52 ،51و  61را اندازهگیری میکند (ویسی کهره و همکاران .)1323 ،گزینهها نشاندهنده میزان خالقیت پایین ،متوسط و باال هستند که به ترتیب
برای هر کدام نمره  2، 1و  3تعلق می گیرد .مجموع نمرات اخذ شده در هر بعد ،نمایانگر نمره آزمودنی در آن بعد است و مجموع نمرات آزمودنی
در هر چهار بعد ،نمره خالقیت کل را نشان میدهد .دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی از  61تا  111متغیر است (ترابی و دیبا .)1321 ،پایایی
آزمون آفرینندگی عابدی از طریق آزمون مجدد دانشآموزان مدارس راهنمایی تهران در چهار بخش آزمون سیالی  ،1/15ابتکار  ،1/12انعطافپذیری
 1/14و بسط  1/11به دست آمد (عابدی .)1312 ،در بررسی روایی آزمون ،بر روی  211نفر از همین دانشآموزان آزمون آفرینندگی تورنس،
اجراشده است ،که از آزمون تورنس بهعنوان شاخص روایی ،همزمان استفاده شد ،ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون جدید و نمره کل آزمون
تورنس معادل  1/46بهدستآمده است (بزرگربفرویی و همکاران .)1323 ،همچنین پایایی پرسشنامه بررسی شده است که ضرایب برای سیالی
 ،1/15ابتکار  ،1/61انعطافپذیری  1/61و بسط  1/61به دست آمده است (صادقی و همکاران .)1323 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  1/21به
دست آمد.
یافتهها
جدول  .1ویژگی جمعیت شناختی سن در گروه از دانشآموزان متقلب و غیر متقلب تحصیلی آنالین
سن

گروه متقلب
انحراف معیار
میانگین
1/111
15/11

مقدار آماره
t-test
مقدار احتمال
1/524
1/535

گروه غیرمتقلب
انحراف معیار
میانگین
1/111
15/11

بر اساس جدول  -1میانگین و انحراف معیار سن گروه متقلب تحصیلی  15/11و  1/111و میانگین و انحراف معیار گروه غیرمتقلب تحصیلی
 15/11و  1/111بود .هر دو گروه از نظر سن ( )P=1/524 ،t-test=1/535همتا بودند.
جدول  .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه از افراد نمونه
متغیرهای پژوهش
خرد-تأملی
خرد-گشودگی
خرد-تعاملی
خرد-عملی
خرد-تناقضی
خرد-تجربه
هوش موفق-تحلیلی

گروه متقلب تحصیلی
انحراف معیار
میانگین
1/122
1/22
1/112
1/42
2/153
5/61
1/665
4/24
2/114
5/65
1/115
3/33
3/526
11/16

گروه غیر متقلب
انحراف معیار
میانگین
4/132
11/16
1/511
2/32
2/361
1/41
2/211
1/64
2/134
1/14
2/153
5/63
5/311
21/12

کجی
1/514
1/111
1/211
1/423
1/514
1/111
1/211

نرمال بودن
کشیدگی
-1/136
1/211
1/144
-1/432
-1/136
1/211
1/144

). Creativity Questionnaire (CQ
فصلنامه ایده های نو در تعلیم و تربیت ،دوره اول ،شماره اول ،زمستان 1411

1

11

تدوین معادله ممیزی خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی در ...

هوش موفق-خالق
هوش موفق -عملی
آفرینندگی-سیالی
آفرینندگی-بسط
آفرینندگی-ابتکار
آفرینندگی-انعطافپذیری

16/61
15/31
21/11
11/33
12/14
13/62

ویسی و همکاران

3/521
2/124
2/515
3/511
2/131
2/522

21/51
12/52
22/11
21/22
12/15
12/12

5/115
3/266
2/312
4/411
1/322
1/326

-1/432
-1/136
1/211
1/144
-1/432
-1/251

1/423
1/514
1/111
1/211
1/423
1/542

جدول  -2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه از متقلب و غیرمتقلب تحصیلی آنالین را نشان میدهد .برای بررسی نرمال بودن
توزیع متغیرهای مشاهدهشده در پژوهش حاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن شامل کجی و کشیدگی استفاده شد که مقادیر آن در
متغیرهای پژوهش در بازه ( -2تا  )2قرار دارد؛ بنابراین ،توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است .برای انجام تحلیل تابع ممیزی ،پیشفرض
همچند خطی آزمون امباکس انجام شد که نتایج آن امکان استفاده ازاینروش را تائید کرد (Boxes M=2/111؛ .)Sig=1/521
جدول  .3نتایج آزمون برابری میانگینها و ضرایب تابع ممیزی متعارف استانداردشده و ماتریس ساختاری
المبدای ویلکز
متغیرهای پیشبین
*1/211
خرد-تأملی
*1/115
خرد-گشودگی
*1/111
خرد-تعاملی
*1/541
خرد-عملی
*1/155
خرد-تناقضی
*1/112
خرد-تجربه
*1/111
هوش موفق-تحلیلی
*1/131
هوش موفق-خالق
*1/133
هوش موفق -عملی
*1/116
آفرینندگی-سیالی
*1/112
آفرینندگی-بسط
*1/263
آفرینندگی-ابتکار
*1/311
آفرینندگی-انعطافپذیری
* مقادیر آماره  Fدر سطح  P>1/11معنیدار هستند.

آماره F
11/651
45/113
44/361
163/441
64/211
53/156
24/232
31/621
11/266
21/161
21/164
1/515
441/416

درجه آزادی 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

درجه آزادی 2
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

معناداری
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/116
1/111

ضرایب ساختار
1/112
1/351
1/231
1/611
1/112
1/343
1/126
1/161
1/221
1/124
1/131
1/111
1/623

ضرایب استاندارد
1/662
1/414
1/261
1/254
1/231
1/212
1/211
1/121
1/161
1/165
1/151
1/133
1/111

در جدول  -3نتایج آزمون برابری میانگینها ارائهشده است که نتایج بیانکننده تفاوت بین میانگین دو گروه از دانشآموزان متقلب و غیرمتقلب
تحصیلی آنالین در متغیرهای پیشبین بود .همچنین ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای پژوهش در جدول فوق آمده است و متغیرهای با
ضرایب ساختاری  1/3و باالتر ،نسبت به سایر پیشبینها در تعیین بعد ایجادشده توسط تابع تشخیص ،اهمیت توجه برانگیزی دارند.
جدول  .4مقادیر ویژه برای قدرت تمیز تابع ممیزی
شاخص
تابع
مقدار ویژه
همبستگی کانونی
مجذور همبستگی کانونی (ضریب تعیین)
المبدای ویلکز
درجه آزادی
معناداری

آماره
1
2/146
1/114
1/662
1/165
13
1/111

نتایج جدول  -4حاصل از تحلیل تابع ممیزی و بررسی تابعهای متعارف نشان داد که با توجه به مقدار ویژه و همبستگی کانونی به دست آمده،
میتوان گفت که تابع تشخیص از قدرت تمیز خوبی برای تمایز دو گروه از دانشآموزان متقلب و غیرمتقلب تحصیلی آنالین بهرهمند است و حدود
 66/2درصد از واریانس تفاوت دو گروه ناشی از خرد ،هوش موفق و آفرینندگی دانشآموزان است .همچنین با توجه به مقدار المبدای ویلکز ،درجه
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آزادی تابع و معناداری آن ،نتایج بیانکننده معناداری تابع تشخیص است .در جدول  -5نتایج حاصل از طبقهبندی گروهها توسط تابع تشخیص
آمده است.
جدول  .5فراوانی و درصد نتایج طبقهبندی دانشآموزان متقلب و غیرمتقلب تحصیلی آنالین
گروه
متقلب تحصیلی
تعداد
غیرمتقلب تحصیلی
متقلب تحصیلی
درصد
غیرمتقلب تحصیلی
پیشبینی عضویت گروهی

عضویت در گروه پیشبینیشده
غیرمتقلب تحصیلی
متقلب تحصیلی
5
44
151
1
%11/2
%12/1
%111
%1
 21/5درصد

کل
 42نفر
 151نفر
%111
%111

جدول  -5خالصه مفیدی از موفق بودن یا نبودن تابع ممیزی را نشان میدهد .به عبارتی ،جدول کلیتی از عضویت گروهها (با و بدون تقلب
تحصیلی آنالین) را نشان میدهد .طبق آمارههای ارائهشده در جدول  44نفر ( 12/1درصد) از دانشآموزان دارای تقلب تحصیلی آنالین و 151
نفر ( 111درصد) دانشآموزان غیرمتقلب بهطور صحیح تشخیص دادهشدهاند .نرخ موفقیت در این تحلیل تابع تشخیص  21/5درصد بهعنوان
پیشبینی عضویت گروهی برای تابع به دست آمده است؛ بهطوریکه میتوان گفت که تابع در  21/5درصد موارد ،پیشبینی درستی برای عضویت
و یا طبقهبندی دانشآموزان به دو گروه با و بدون تقلب تحصیلی آنالین را دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ممیزی خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی در پیشبینی تقلب تحصیلی آنالین در دانشآموزان بود.
نتایج نشان داد که با کمک خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی میتوان تقلب تحصیلی آنالین را پیشبینی کرد و تحلیل ممیزی توانست با 21/5
درصد پیشبینی صحیح دانشآموزان را به دو گروه متقلب و غیرمتقلب تحصیلی آنالین طبقهبندی نماید .نتیجهای که نشان داده باشد خردورزی،
هوش موفق و آفرینندگی قادر به طبقهبندی دانشآموزان به دو گروه با و بدون تقلب تحصیلی آنالین هستند وجود ندارد ،لذا همسویی و ناهمسویی
نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر مشخص نیست .در تبیین نقش تشخیصی خردورزی بر تقلب تحصیلی آنالین میتوان گفت که دانشآموزان
با استفاده از خرد خود قادر هستند تا بهطور عمیقی مسائل پیچیده را درک کنند و اگر اطالعات آنها کافی نباشد به جای قضاوت عجوالنه به
ال این ویژگی شناختی که ترکیبی از بینش ،شناخت و انگیزش میباشد ،باعث موفقیت و عملکرد بهتر آنها
دنبال اطالعات کافی بروند و احتما ً
میشود .دانش آموزان همچنین به خاطر خردورزی ،توانایی استدالل خوب و تفکر منطقی درباره مسائل نو را دارند .توانایی هیجانی و انگیزشی به
این صورت است که نگاهشان تأملی میباشد ،به جای قضاوت سریع و یا کنترل توسط هیجانات شدید ،ترجیح میدهند عمیقاً درباره افراد ،جهان
و خودشان بیندیشند که این الزمه دنیای امروز و موفقیت در موقعیتهای مختلف ازجمله موفقیت در امور درسی و مدرسه است .لذا منطقی است
که خردورزی بتواند تقلب تحصیلی آنالین را پیشبینی کند.
در تبیین نقش تشخیصی هوش موفق بر تقلب تحصیلی آنالین میتوان گفت که دانشآموزانی که از توانایی هوش موفق باالتری برخوردار هستند،
از تفکر خالق ،هوش عملی و تحلیلی بیشتری برخوردار هستند و این توانایی به آنها در قدرت استدالل و ابداع راهحل برای مسائل تحصیلی،
قضاوت کردن صحیح و پرهیز از یکبعدی نگری در مدرسه به دانشآموزان کمک میکند و چنین دانشآموزانی که هوش موفق باالیی دارند
مسائل تحصیلی را از زوایای مختلفی بررسی میکنند که نتیجه آن عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی مطلوب در آنها است .وقتی دانشآموز
عملکرد خوبی در تحصیل دارد و انگیزه باالیی در امور تحصیلی خود دارد ،نسبت به امور درسی و مدرسه اشتیاق بیشتری را نیز از خود بروز میدهد.
لذا منطقی است که هوش موفق بتواند تقلب تحصیلی آنالین را پیشبینی کند.
در تبیین نقش تشخیصی آفرینندگی بر تقلب تحصیلی آنالین میتوان گفت که دانشآموزان خالق با توجه به ویژگیهایی مانند فرآیندهای
یادگیری سطح باال ،ادراک وسیع تر ،اهمیت بیشتری نسبت به تحصیل داده و درکی باالتر از موضوعات درسی نسبت به دانشآموزان غیرخالق
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دارند .ازاینرو هم تالش بیشتری از خود نشان میدهند و هم یادگیری این دسته از دانشآموزان نسبت به دیگران عمیقتر است و درنتیجه عملکرد
بهتری را کسب میکند .وقتی یک دانشآموز عملکرد تحصیلی خوبی را درسهایش کسب کند ،نسبت به زندگی تحصیلی مشتاقتر شده و همین
چرخه سبب میگردد که به امور درسی و مدرسه اشتیاق داشته باشد .لذا منطقی است که آفرینندگی بتواند تقلب تحصیلی آنالین را پیشبینی کند.
این پژوهش مانند هر پژوهشی با محدودیتهایی روبهرو است .در استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافتههای این تحقیق ،محدود به دانشآموزان
بوده است ،بنابراین در تعمیم نتایج به دانشآموزان در دیگر شهرها باید محتاطانه عمل کرد .مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی از نوع
توصیفی بوده است ،لذا روابط به دست آمده را نمیتوان بهعنوان روابط علت و معلولی تفسیر و تعبیر کرد .این پژوهش میتوانست هم بهصورت
کمی و کیفی (ترکیبی) انجام شود ،اما به دلیل نبود شرایط مصاحبه این امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود و یکی از موانع و محدودیتهای پژوهش
این مورد بود .انجام این پژوهش با روش نمونهگیری در دسترس و حجم نمونه نسبتاً کمتری مقدور بود .درصورتیکه نمونه بزرگتری در دسترس
بود این احتمال وجود داشت که نتایج متفاوتتری از نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر به دست میآمد .دستاوردها و پیامدهای این پژوهش
را میتوان در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد .در سطح نظری ،یافتههای پژوهش میتوانند با تبیین نحوه خردورزی ،هوش موفق و آفرینندگی
به گسترش دانش ،مفاهیم و مدلهای موجود در زمینه تقلب تحصیلی آنالین دانشآموزان کمک کنند.
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