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Abstract 
The purpose of this study was to find a causal explanation 
of dimensions of academic dishonesty in a group of 
undergraduate students at Shiraz University. The research 
method was applied due to the purpose and descriptive 
correlation due to the method of data collection. The 
statistical population of the study is all students of Shiraz 
University in the academic year 2018-2019, out of which 
202 subjects (120 girls and 82 boys) were selected 
through multistage random sampling. The measurement 
instruments included Conscientiousness Subscale of Big 
Five Factor Personality Inventory (CS-BFPI), Academic 
Responsibility Scale (ARS) and Academic Dishonesty 
Scale (ADS). The validity and reliability of the research 
scales were also tested by confirmatory factor analysis 
and Cronbach’s alpha coefficient. SPSS version 24 and 
AMOS version 24 software were used to analyze the 
descriptive data and correlation matrix between variables 
and to test the hypotheses and research model. The results 
showed that the research model fit well with the data 
collected. Findings showed that conscientiousness 
predicted the dimensions of academic dishonesty 
indirectly (through academic responsibility). In addition, 
maximum variance was explained by cheating on the 
exam and minimum variance was explained by 
falsification in the model. Overall, the results of the 
present study highlight the role of academic responsibility 
along with the personality traits of conscientiousness in 
explaining the dimensions of academic dishonesty and 
especially the dimension of cheating in examination. 
Keywords: Dimensions of Academic Dishonesty, 
Academic Responsibility, Conscientiousness. 
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 یتو جذاب 2بهتر یورود به سبک زندگ یبرا 1یاگذرنامه یمدرک دانشگاه یان،از دانشجو یاریبس برای
 فشارهااست  ممکن شود، مواجهخطر  با اهداف این به دستیابی احتمال هک یو در صورت شودیم یتلق یشترب

 صداقتیی(. ب2011 پاسیلو، و فیدا ترامتانو، ی،)فارنس شود منجر 3یلیتحص صداقتییبه ب یتموفق یبرا
 یگرانکار د زا بردارییپک ،)ارائۀ مطلب دیگران با نام خود بدون ارجاع به وی( 4علمی سرقتمانند  یلیتحص

 همۀ در که( 2020 کار، و ویلیامز ید،دامک یکن،)ب شودیمحسوب م یجهان مشکلیو تقلب در امتحانات، 
 ورمکو، و یو)بلچن است متفاوت آن تنبیهی پیامدهای و آن به نگرش وقوع، میزاناما  دارد،ها وجود فرهنگ

 یله)السووا دارد وجود یلیتحص صداقتییاز ب یعدد و متفاوتمت یفتعار ی،فرهنگ مسائل دلیلبه(. هرچند 2011
رخ  یعلم هاییتفعال یندر ح که شودیم گفته یرفتار انحراف هرگونه بهمشترک  طوربه(، 2015 الرادان، و
 اصول از شامل عدول را یلیتحص صداقتییب یزن یداخل پژوهشگران(. 2019و مونتارگات،  ی)هند دهدیم

 همراه به فرد یبرا یآموزش و یعلم اعتبار یا یازامت که دانندمی یلیتحص یفتکال انجام در ینقوان و 5یاخالق

(. 1390اند )خامسان و امیری، یاد کرده 6صورت فعال و منفعالنهبه را آن و( 1395 ،نگهدار)جوکار و حق دارد
انست، چارچوب مفهومی صداقتی تحصیلی دتوان بیدرمجموع در پاسخ به این پرسش که چه چیزی را می

)استفاده از  7دهد که عبارت است از تقلبصداقتی تحصیلی را نشان می( چهار نوع رفتار بی1997پاوال )
)استناد به منابع ناموجود و  9سرقت علمی، جعلبه روشی که مجاز نیست(،  8هرگونه ماده یا اطالعات

 صداقتی تحصیلی(.های بی)کمک به دیگران برای انجام رفتار 11و تسهیل 10سازی(داده
آمپونی، کاوثری، ماهارانی،  یلاز قب ییهاحاصل از پژوهش یجبه نتا یلیتحص صداقتییب دربارۀ هانگرانی

 یدر اندونز یلیتحص صداقتییگسترده ب یریاز فراگ حاکیکه  شودمی مربوط( 2019) کوزوردانی و بوونو
در  دانشجویاندرصد  57 که دهندمینشان  یزاند نام شدهانج آمریکا متحدۀیاالتکه در ا ییهااست. پژوهش

از  یمین تقریباً و( 2013و بورگون،  یککرکپاتر ی،اند )هنسلداده انجام را یلیتحص صداقتییب یرشش ماه اخ
نتایج  یزن یرانا در(. 2013 ی،)مورف اندکردهتقلب  ،حضور داشتند شدهبررسیکه در امتحان  ییدانشجو 250

؛ علیخواه، 1390حاکی از افزایش نگاه مثبت فراگیران به این رفتار است )خامسان و امیری،  هاپژوهش
ازپیش نمایان ( که این امر حساسیت بررسی پیشایندها و علل این موضوع را بیش1393بوالغی و یاقوتی، 

ایی تنها تصویری از عالوه باید توجه داشت که چنین آماره(. به1398کند )بارانی، فوالدچنگ و درخشان، می
دلیل ماهیت پنهانی این رفتار، بسیار کمتر از میزان واقعی گزارش شده است دهند که بهاطالعاتی به ما می

                                                           
1 .passport 
2 .upper-class-lifestyle 
3 .academi dishonesty 
4. plagiarism 
5. ethical principles 

6. active and passive 

7. cheating 
8. material or information 
9. fabrication 
10 .inventing data\information 
11 .facilitation 
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 .(2018باربارانلی و همکاران، )
معتبر  سنجشو  بررسی یچگونگ بارۀدر یاصل ینگران یلیتحص صداقتییب بودنوجهیچند درواقع،

 عوامل بودنچندوجهی این دلیلبه(. 2018و بال،  یراست )بش یآموزش ایهیطدر مح یلیتحص صداقتییب
)استراوایتووا،  کندیم تریچیدهآن را پ یبررس مسئله این و هستند دخیل یلیتحص صداقتیبیدر  یاریبس

)جوکار و  است یلیتحص صداقتییب یکیابعاد تفک بررسی اهمیت ۀدهند( و نشان2016نامانگو و کاتانا، 
 صداقتییاند که بپرداخته یکل ایسازهرفتار در قالب  ینا یها به بررساما پژوهش ،(1395 ،هدارنگحق

 و خامسان؛ 1996 وینو،یکاب و تر)مک 2و تقلب در آزمون 1تکلیف در تقلبمحدود  بعد دو در را یلیتحص
 علمی، سرقت بعد هس(، 1398 درخشان، و فوالدچنگ بارانی،؛ 1395 ،نگهدارجوکار و حق ؛1390 امیری،

 یرمولدغ یرفتارها پرسشنامۀ در تقلب بعد یک(، 1397و جوکار،  اعتماد) 4و تقلب منفعل 3فعال تقلب
 و( 1396 ی،)کشکول 6یلیتحص زاییبآس یرفتارها پرسشنامۀ در تقلب بعد یک(، 2012 یمکوس،)ر 5یلیتحص
 .اندکرده بررسی( 2019، و همکاران ی)آمپون علمی سرقتو  7غیرمجاز همکاری تقلب، عدسه ب
ممکن  یاناست که دانشجو ینا یلیتحص صداقتییب یکیابعاد تفک یبررس یتاهم یلاز دال یگرد یکی 

 اشکال یدو اسات دانشجویان یراابهام و اشتباه شوند؛ ز دچار شود،یکه تقلب را شامل م چیزهایی بارۀاست در
 کلوت، و کراوفورد اسمدلی،؛ 2017و همکاران،  یل)مک کنندمی یرتفس متفاوت شکلیبهمختلف تقلب را 

امتحان را  جلسۀ در شدهپنهان هاییادداشتبه  یدسترس یاناز دانشجو یاریبس مثال یبرا ؛(2015
(. 2009 جونز، و ین)آر کنندمی تلقیاز منابع موجود  استفادهو تنها آن را  دانندنمی یلیتحص صداقتییب

 نیز والدین(. 1994و نانتز،  ینهاست )پ تریاشکال تقلب جد یرسا ازدر آزمون  تقلب یراننظر فراگ از همچنین
کمک را  ینا و کنندمیکمک  دهند، انجام تنهاییبه باید فرزندانکه  یدرس تکالیف انجام در خود فرزندان به

 یبرخ بودنجیاز را یحاک یزن داخلی یهاپژوهش ی(. بررس2009 گالنت، و دراینان یویس،)د دانندنمیتقلب 
و  نیایوردیعل ؛1390 یری،اشکال است )خامسان و ام یرسا با مقایسه در یلیتحص صداقتییب اشکال
 یلی،تحص صداقتییب ۀحوز یهاآن است که در پژوهش ؤیدم هایافته ینا درمجموع،(. 1392 ،نژادصالح

ابعاد  تفکیکی شیوۀ به استناد با حاضر پژوهش منظوربدیناست.  یضرور یلیتحص صداقتییب ابعاد یکتفک
 تقلب ،8بیرونی کمک علمی، سرقتتقلب در آزمون،  بعد شش به( 2018و بال ) یربش یلیتحص صداقتییب

پرداخته  آن علی تبیین و ابعاد این یکیتفک یبه بررس 1یلیتحص یفتکال ۀو دروغ دربار 10تحریف ،9پیشین

                                                           
1. cheating in task 

2. cheating in examination 

3. active cheat 

4. passive cheat 

5. counterproductive academic behavior 

6. academic destructive behaviors 
7. unauthorized collaboration 
8 .outside help 
9 .prior cheating 
10. falsification 
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 است.
 یتیشخص مثبت صفاتو  اخالقی شخصیتیوجود صفات  که چگونه با شودیمطرح م پرسش این ابتدا در
 فراوانی یلیتحص صداقتییشاهد ب اند،همراه شخص با همواره و هستند پایدارینسبت به هاییژگیکه و

اعمال خود را بر  یاحتمال پیامدهای غیراخالقی یانجام رفتارها برای افراد دانیمیکه م یدر صورت هستیم؛
و  است یحصح یاقدامات از نظر اخالق ینا یاکه آ کنندمی فکرسپس  و گیرندیم نظردر یگرانخودشان و د

 صحیح اصولو در ادامه براساس  ددار یتاولو ی،شخص یهابراساس آنچه درست است، نه براساس ارزش
 هاییژگیو دلیلاول به وهلۀ در و یمنطق لحاظبه پس(. 2014)کوهن و مورس،  کنندیعمل م اخالقی

 یلیتحص صداقتییمانند ب یراخالقیغ رفتارهای در را یگستردگ این نباید شخصیت ساختاردر  ودموج یاخالق
( از 1923) یدچنانچه فرو ،2گراییوظیفه مانند یقدرتمند یاخالق صفات نباید همچنین. باشند داشته

 یرفتارها ینکاب چناجازه ارت کند،یم یاد یراخالقیانجام امور غ به 3فراخود یدو شد یرانهگسخت یهاسرزنش
آداب  یترعا فضیلت، مانند یقالب موارد در را گراییوظیفه( 1999) گلدبرگ یراز بدهد؛فرد  بهرا  یراخالقیغ

و  گیرییمدر تصم یاطاحت داری،یشتنخو یت،موفق یتالش برا یت،کفا ی،مذهب یو رسوم، کمال، نظم، باورها
 گراییوظیفه همچنین .کندیم یاد یرتحصیلیو غ یلیو امور تحص یفتوجه و دقت در انجام تکال ینهمچن

از هنجارها  یرویو پ 7لذت انداختنیرتأخبه ،6بودن هدف به معطوف ،5یافتگیسازمان ،4یمداربه برنامه یلتما
-اجتماعی مدلبراساس  و( 2009 ماینتس، و ادموندز فایارد، جکسون،شده است )رابرتز،  یفتعر ینو قوان

خاص و  یاز سه بخش افکار، احساسات و رفتارها یت(، صفات شخص2008جکسون )رابرتز و  8ژنتیک
 یتیشخص ویژگی نوعی یزن گراییوظیفه. است شخصیتی صفت آن مختص کهاست  شده یلتشک یمشخص

از  طیفی دربرگیرندۀ و( 2019و رفتار هدفمند است )وانگ و همکاران،  9یمیخودتنظ کنندۀتوصیف و
 یگران،د برابر در 11پذیرییتمسئول ،10خودکنترلی به گرایش در یفرد یهاهاست که تفاوتسازه

(. 2009 ،و همکاران رابرتز) کندیم یفاز قانون را توص یرویدر پ 14یآورو تاب 13انضباط ،12یکوشسخت
 یالگوها یدار،نسبتاً پا ویژگی ۀکنندکه منعکس شودیگرفته م نظردر یتیشخص یژگیو نوعی گراییوظیفه

 در هاآن کهطوریبه کند؛یم یزمتما یکدیگراست که افراد را از  ییتفکر، احساسات و رفتارهاخودکار 

                                                                                                                                                         
1. lying about academic assignments 
2. conscientiousness 

3. super ego 
4. planful 
5. organized 
6. goal directed 
7. to delay gratification 
8. sociogenomic 
9. self-regulation 
10. self-control 
11. responsibility 
12. hard work 

13. discipline 

14. resilience 
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 (.2008 جکسون، و رابرتز ؛2009 رابرتز،) شوندیفراخوانده م یتیصفت شخص ینا یزانندۀبرانگ هاییتموقع
)شافر و  2لیشغ عملکرد و( 2009)پوروپات،  1یلیعملکرد تحص بینییشپ یبرا گراییوظیفه هرچند

 صداقتییب ییندر تب یتصفات شخص نقش بارۀدر یراخ 3هاییلفراتحل نتایجاست،  ید( مف2012 یت،وتلپست
 کنندۀبینییشپ بهترین تواندیم گراییوظیفه 4یتبزرگ شخص عامل پنج میان از دهدینشان م یلیتحص

 یت،عامل بزرگ شخص پنج نمیااز  یراز (؛2015لتویت، )گیلوک و پستباشد  یلیتحص صداقتییب
در  ین(. همچن2010 پلهوس، و ناتنسون ویلیامز،را با تقلب دارد ) یارتباط مفهوم ترینیکنزد گراییوظیفه

 در راسهم  یشترینب گراییوظیفه شخصیتی، صفات میان از( 2019) ماسکوسو و سالگادو کوداردو،پژوهش 
آزمون  یا یفتکل یکدر  خواهندیکه م گراییوظیفه دانشجویان درواقع. دارد یلیتحص صداقتییب یینتب

و مطالعه(  یقکار )مانند مرور، تحق ینا انجام یضرور مراحل برای یادداشته باشند، به احتمال ز یعملکرد خوب
شرکت در  یا یدئوییو هایی)مانند باز یگرد یوسوسه در مقابل انجام کارها یو خود را برا کرده یزیربرنامه
که  یانیدانشجو درمقابل(. 2007 یل،)است کنند 5یکاراهمال که یستن ممکنو  کنندمی یریتمد (هایمهمان

 به نداشتنعادت تر،یینپا یخودکنترل تر،یفضع یدهسازمان بادارند،  گراییوظیفهاز  یینیسطح پا
 یاندانشجو ینا ی(. وقت2018)گوناوان و پرامادی، هستند  مواجه پذیرییتو نداشتن حس مسئول یکوشسخت

 یبرا یکم یو آمادگ یتسلط بر مطالب درس یکم، تالش کمتر برا عالقۀ و تمایل کنند،یم یلشروع به تحص
 گراییوظیفهدر  ییباال نمرۀ که دانشجویانی همچنین(. 2013 سیاپوترا،دارند ) یدانشگاه یمواجهه با زندگ

و  6خودانضباطی کمکبهها اعمال آن یراز ؛ندندار ینقش یراخالقیغ یاحتمااًل در رفتارها کنند،یکسب م
 (.2017)کازان و ایاکوب،  شودیم یتهدا دکنترلیخو

احتمال ارتکاب  گراییوظیفه یینپا سطح کهاند دادهنشان  یزن یشینپ یهاپژوهش دلیل، ینهم به 
 یمنف ۀرابط ۀدهندنشان نیز باره ینپژوهش در ا پیشینۀ بررسی چنانچه .کندمی یشتررا ب یراخالقیغ یرفتارها
 کوداردو،؛ 2018؛ گوناوان و پرامادی، 2017کازان و ایاکوب، ) است یلیتحص صداقتییو ب گراییوظیفه

 صداقتییو ب گراییوظیفه میان کمیاما  ،مثبت رابطۀ نیز مطالعه دو البته. (2019 ماسکوسو، و سالگادو
ن پرسش و تناقض مذکور نیازمند تأمل بیشتر است که آیا در این میا (.2002 گاالگر،اند )نشان داده یلیتحص

رسد نظر میصداقتی تحصیلی است. بهتنهایی قادر به کاهش رفتارهای غیراخالقی مانند بیگرایی بهوظیفه
 ۀپژوهشگران حوز یرسا یزن تریشپ چنانچهگر نهفته است. پاسخ این سؤال در بررسی نقش متغیرهای واسطه

 تنهاییبه یاخالق یهامنش یامثبت  یتیشخص صفات یسطح باال که اندکردهعان اذ 7و منش یتشخص
 یو رفتارها یتیصفات شخص یا یاخالق یهامنش رابطۀ کهچرا ؛نیست غیراخالقی رفتارهای برای پادزهری
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3. meta-analysis 
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 بانتخا مانند یرمستقیمغ یهااز راه یتیها و صفات شخصاست. منش یممستق ایرابطهفراتر از  یراخالقی،غ
س و اب ؛2014)کوهن و مورس،  اثرگذار باشند یراخالقیغ یبر رفتارها توانندیم 2یتموقع یجادو ا 1موقعیت
 پذیرییترفتار مسئول گرایی،وظیفه یتیصفت شخص یراستا در رسدیم نظربه یانم ین(. در ا2020الرسن، 

 پذیرییتکه مسئول معناین. بدندکمیرا حفظ  ینظم عل ینباشد که ا یالهئمس ینترو مرتبط ترینیکنزد
است  یمهارت ینو همچن گیردیم قرار گراییوظیفه ساختاریو  یتیصفت شخص یراستا دراست که  یندیفرا

 که طورهمان کند؛می یاآن مه یشتربهتر و ب یادگیری یالزم را برا یو آمادگ یطشرا گراییوظیفهکه 
 ،3یافتهسازمان پذیر،یتمسئول یافراد کنند،یسب مک گراییوظیفهدر  ییباال نمرۀ که دانشجویانی

 یحاک یزن یتجرب یهاپژوهش نتایج(. 2019 ماسکوسو، و سالگادو کوداردو،هستند ) 5گراو عمل 4شناسیفهوظ
 و روچ د،)کر است 6تحصیلی غیبتمانند  یینپا پذیرییتاز مسئول نمودهاییو  گراییوظیفه یمنف ۀاز رابط

 (.2010 کیشچینکا،
و صفت  9کردنقضاوت ،8کردنعمل ،7کردناحساس مانند یمختلف یهادر شکل پذیرییتمسئول مفهوم

توجه  بیشترین( 2010) گالسر رسدیم نظربه (.2013آکبی، کاپری و گونداز، )شده است  یفتعر 10یتیشخص
انتخاب  یادگیری یعنی پذیری،یتو مسئول یتاحساس مسئول وی، نظرداشته است. از  پذیرییترا به مسئول

 یازهایشانن یاز فرصت ارضا نیز یگرانکه د یاگونهبه اما کنند،ما را برآورده  یاساس یازهایکه ن ییرفتارها
 دارد، یارزشمند حسخود  یتانجام مسئول یاندر جر ،دارد یتکه احساس مسئول ی. فردنشوندمحروم 
 انگیزۀ کوشش، و کار برای او. ندارزش قائل هستاو  یبرا یزها ناست و آن مفید یگراند یبرا کندیم احساس

. کند حفظخود را  یخود را تحمل کند و بردبار باشد تا اعتبار و ارزشمند هاییناکام کندیم یدارد و سع یجد
 کندمیتالش  دهدمی انجامما  برایرا  کاری گویدیخود م یتبنا به مسئول پذیریتشخص مسئول یوقت

 که فردی. کند برآورده یشخو یاعتبار و ارزشمند یشافزا برایما و هم  خاطرما را هم به یهاخواسته
 بهفرد به قول خود  کردننکند. عمل یاخود عمل کند  یهاممکن است به قول ندارد، مسئولیت احساس
 وجود نفعی او برای کار در آیا اینکه و بکند باید که تالشی و کوشش میزان یا دارد لحظه آن در که یاحساس

 11بهزیستی و نیازهایش خود، بهفرد  گوبودنپاسخرا  پذیرییتمسئول یز( ن2002) رایتردارد.  یبستگ نه یا دارد
 .داندیم یگراند

سازه با توجه به  ینا اند،کرده یفمستقل تعر ایسازهقالب  در را پذیرییتمختلف مسئول افراد هرچند
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 عنوانبه یمی،و خودتنظ 3خودکارآمدی ،2شخصی عاملیت ،1مهار یگاهمانند جا یشناسروان یهاسازه یرسا
 یتمسئول یمهار درون یگاهکه فرد با جا صورتینبد شوند؛می تعریف نیز گراییوظیفه یاصل یهابخش

است که فرد  ینمستلزم ا پذیرییتمسئول همچنینخود دارد.  یرفتارها به گوییپاسخدر قبال  یشتریب
باور را داشته باشند که  ینا است، کرده انتخاب را خود رفتارهای و افکار فعالطور به خودشاحساس کند 

 یابیدست یکنترل خود، تفکر، احساسات و اعمال خود برا یفعال برا تالشو  دارد را چیزی تغییردادن اناییتو
 پاتن، و اسپنسر مرگلر،) بپذیردآگاهانه را بهتر  یندهایها و فراانتخاب ینا یتمسئول هدفی یا مهارتبه 

 یخوب کنندۀبینییشپ تواندیم گراییوظیفه دهندمی نشان که هستند دیگری دالیلموارد  ینا درواقع(. 2007
 باشد. یلیتحص پذیرییتمسئول یبرا

 4که در آن استقالل شوندیم یاز زندگ یدیجد دورۀ واردورود به دانشگاه  با دانشجویان یان،م این در
است  ین. مفهوم استقالل ادهدمی هاآن به بیشتری پذیرییتمسئول احساس استقالل ینا و کنندیکسب م

قالب  درکه  کنندیکسب م یلیو تحص یاجتماع ی،شخص ۀرا در حوز یدیجد هاییتمسئول یانکه دانشجو
. گیردیقرار م نظرمد 7یلیتحص پذیرییتو مسئول 6یاجتماع پذیرییتمسئول ،5یشخص پذیرییتمسئول
اطالعات  هیچاست،  یانروزمره دانشجو یزندگ بخشساختار یلیتحص پذیرییتمسئول یمحتوا هرچند

به  یشینپ یهاپژوهش در البته (.2013آکبی، کاپری و گونداز، ) یستن موجود باره یندر ا یروشن
 ؛1398و فوالدچنگ،  االسالمییخش ی،محمد ؛1397 لواسانی، غالمعلی و چگینی) یشخص پذیرییتمسئول

حسین جوکار،) یاجتماع پذیرییت( و مسئول2020 آرتانتی، و پوتراوان پریادی، ؛2018 لوئیس، و مونتوورو
 شده فراوانی توجه( 2018 یک،زل ؛1398 ،و فوالدچنگ االسالمییخش محمدی، ؛1393 مهرپور، و چاری
 درنتیجه ؛ستا شده غفلت ئلهمس یناز ا یلی،تحص ۀدر حوز پذیرییتمسئول یبررس یتاهم وجود با اما است،

 است. هپرداخت یلیتحص پذیرییتمسئول یبه بررس یشکاف پژوهش ینا درک برایحاضر  پژوهش
 یفتعر یدانشگاه یطخود را در مح یفوظا یاناست که دانشجو ینا یلیتحص پذیرییتمسئول از منظور

و مقرر انجام  ینمعزمان  درخود را  یلیتحص یفو تکال کنندیم یفتوص 8آکادمیک صورتبه را خود کنند،یم
مرتبط با  پذیرییتمسئول ،9یلیتحص یطمرتبط با مح پذیرییتکه در پژوهش حاضر در قالب مسئول دهندیم

 و 12مرتبط با امتحانات پذیرییتمسئول ،11یامرتبط با سطح حرفه پذیرییتمسئول ،10و آموزش ینتمر یندفرا
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3. self-efficacy 
4. autonomy 
5. personal responsibility 
6. social responsibility 
7. academic responsibility 
8. academically 
9 .responsibilities related to the academic environment 
10 .responsibilities related to education and training process 
11. responsibilities related to vocational areas 
12 .responsibilities related to courses 



 ...یلیتحص یصداقتیابعاد ب علی نییتب                                                                                                       66

براین(. 2013آکبی، کاپری و گونداز، رفته است )قرار گ مدنظر 1و توسعه یقمرتبط با تحق پذیرییتمسئول
 را آن توانمی یو در طول زندگ آیدیم وجودها در خانواده بهها و مهارتاز نگرش پذیرییتمسئول اساس

؛ 2002 یتر،)را است یادگیریقابل رفتاری پذیرییتگفت مسئول توانیم درنتیجه. (2009)اوزون،  آموخت
 فراهم یادگیری این یرا برا یمناسب یو آمادگ یطشرا گراییوظیفه یتیفت شخص( که ص2001 ،و آدر ینگس
 .کندیم

دارد  یاریبس یتاهم یلیتحص صداقتییب یرفتارها کاهش منظوربه یاندانشجو پذیرییتمسئول به توجه
 ،یلر)م استو تقلب  2یکپارچگی-یلیتحص یتمسئول یمنف ۀاز رابط یحاک یزن یتجرب یهاپژوهش نتایج و

که  دانشجویانی دهدیم نشان( 2011) یجشاپتوگ و وولدر میلر،پژوهش  نتایج(. 2011 یج،شاپتوگ و وولدر
 کمتری مسئولیت و کنندمیتقلب  یشتردر کالس ب کنند،یتقلب نم یهیعواقب تنب دلیلبه کردندیاذعان م

 ارزش دلیلبه کردندیم یانب هک دانشجویانی دیگر سوی. از دارندبرعهده  3یلیتحص یکپارچگی ارتقای برای
 کالس در را کمتری تقلب کنند،ینم تقلب مسئله این بودنو درست و نادرست 5شخصی منش ،4یادگیری

مشابه  یهابرعهده گرفتند. پژوهش یلیتحص یکپارچگی ارتقای برای بیشتری مسئولیت و دادند گزارش درس
 یمنف رابطۀ ،(1396 ،منصور)سپاه 6یلیتحص یگو فرسود پذیرییتمسئول یمنف ۀرابط ۀدهندنشان یزن

)سان،  7یلیتحص یریو درگ پذیرییتمثبت مسئول رابطۀ(، 2018)استفنز،  یلیتحص صداقتییو ب یمیخودتنظ
و  یوارجانیل کندی، یوزباشی)محمد 8یلیتحص یستیو بهز پذیرییتمثبت مسئول رابطۀ و( 2020 یان، و ژو

 ( است.1397 نسب،ینیحس
 یرفتارها یبرا یپادزهر تنهاییبه گراییوظیفه یتیشخص صفت یسطح باال رسدیم نظربه وعدرمجم

 پذیرییتمسئول یشافزا با گراییوظیفه نیز یمنطق لحاظ. بهنیست یلیتحص صداقتییب مانند یراخالقیغ
 این تجربی آزمون دنبالبار به یناول یبرا یزکه پژوهش حاضر ن شودیم یلیتحص صداقتییب کاهش سبب
های گذشته به نقش صفات شخصیتی در تبیین رفتارهای . همچنین در دههاست بوده یرمستقیمغ رابطۀ

های اخیر در این باره مؤید صداقتی تحصیلی توجه فراوانی شده است و نتایج فراتحلیلغیراخالقی مانند بی
تی تحصیلی است )گیلوک و صداقگرایی از سایر صفات شخصیتی در تبیین بیتر وظیفهنقش برجسته

، مانند 9های غیرشناختیبینرشد برای استفاده از پیش(. از سوی دیگر، شاهد روند روبه2015لتویت، پست
بینی عملکرد تحصیلی آنان گرایی در روند پذیرش دانشجویان و پیشویژه صفت وظیفهصفات شخصیت و به

گرایی ر روند پذیرش دانشجو درنظرگرفتن صفت وظیفه(؛ برای مثال د2007هستیم )توماس، کانکل و کرید، 
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صداقتی تحصیلی شود )گیلوک و ( و کاهش بی2009تواند موجب پیشرفت علمی بیشتر )پورپات، می
پذیری اجتماعی معطوف پذیری شخصی و مسئولیت(. چهارم اینکه تحقیقات به مسئولیت2015لتویت، پست

اساس بررسی (. براین2013آکبی، کاپری و گونداز، اند )لی نپرداختهپذیری تحصیهستند و به بررسی مسئولیت
 پذیرییتمسئولگرایی و طور جامع و تبیین علی این ابعاد براساس وظیفهصداقتی تحصیلی بهابعاد بی

همچنین با وجود ارتباط نظری و تجربی عنوان یک ضرورت پژوهشی تشخیص داده شد. به یلیتحص
 علیرابطۀ این سه متغیر در قالب یک مدل این موارد و نون پژوهشی به بررسی متغیرهای پژوهش، تاک

صداقتی تحصیلی رهنمون رو این مسئله پژوهش حاضر را به بررسی تبیین علی ابعاد بینپرداخته است؛ از این
گری در ارتباط نقش واسطه یلیتحص پذیرییتفرضیۀ پژوهش این است که مسئول بنابراینکرده است؛ 

 آمده است. 1پژوهش در شکل  یصداقتی تحصیلی دارد. مدل مفهومگرایی و ابعاد بیظیفهو
 

 
 پژوهش یدل مفهوم. م1کل ش

 

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری،جامعۀ 

 یلبه روش تحل پژوهش متغیرهای میان روابط علی مدلاست که در قالب  یبستگپژوهش حاضر از نوع هم
عۀ آماری مورد مطالعه دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه شیراز در سال جام .است شده بررسی یرمس

 ،یاچندمرحله یتصادف یاخوشه یریگنمونهروش  بهکنندگان پژوهش بودند. شرکت 1397-1398تحصیلی 
 ینشدند. به ا انتخابعلوم  دانشکدۀ و سیاسی علوم و حقوق ی،شناسو روان تربیتیعلوم دانشکدۀ سه میاناز 

 شدند، انتخاب تصادفی صورتسه دانشکده مذکور به یراز،دانشگاه ش یهادانشکده میاناز  ابتدات که صور
ها )درمجموع سپس از هر دانشکده دو کالس )درمجموع شش کالس( انتخاب شد و تمام دانشجویان کالس

 به توجه با تعداد این انتخابها پاسخ دادند. نامهصورت فردی پرسشزن( به به 120مرد و  82دانشجو؛  202
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برابر تعداد  20تا  10کنندگان پژوهش براساس بر انتخاب تعداد شرکت ی(، مبن2016) کالین مالک
خروج از  یاردانشجو و استاد کالس و مع یتورود به پژوهش رضا یارمدل صورت گرفت. مع یپارامترها

 انجام برای تنهاها آن یهاشد که پاسخ گفته هایآزمودن به همچنینپرسشنامه بود.  بودنناقص یزپژوهش ن
و  یانگین. مماندیم یباق پژوهشگرمحرمانه در  صورتو به یو بدون نام و نام خانوادگ بود پژوهشی کار

 .آمد دستبه سال 62/3 و 96/23 ترتیبکنندگان پژوهش بهسن شرکت استانداردانحراف 

 

 ابزار سنجش
 استفاده شد: زیر ابزارهایاز  یرهامربوط به متغاطالعات  یآورجمع یبرا حاضر پژوهش در

: (BFPI-CS) 1یتپنج عامل بزرگ شخص ۀاز پرسشنام گراییوظیفه مقیاسخرده
و  یهگو 50 از ابزار این. کرد یابزار را طراح ینا یتپنج عامل بزرگ شخص ی( با هدف بررس1999) گلدبرگ

( تا 1 ۀاز کامالً نادرست )نمر یادرجهپنج لیکرت طیف رویابزار  ینا هاییهشده است. گو یلتشک عامل پنج
ابزار،  ینفرم کوتاه ا تهیۀ هدف با( 1393) فرمانی و خرمائی. اندشده یگذار( نمره5 ۀکامالً درست )نمر

ابزار  روایی آنان، پژوهش در. کردند یطراح شخصیت بزرگ عامل پنج سنجش یبرا را اییهگو 25 ۀپرسشنام
با  هاییهو حذف گو یماکسهمراه با چرخش وار یاصل یهالفهؤبه روش م یاکتشاف یعامل یلتحل کمکبه

 ،ییدگراننژعامل روان پنج برایکرونباخ  یبه روش آلفا یزابزار ن یایی. پاشد ییدتأ 30/0کمتر از  یبار عامل
 ی)خرمائ آمد تدسبه 83/0تا  69/0 طیف در 4تجربه به گشودگی و 3ییگرابرون ،گراییوظیفه ،2یریپذتوافق

 تحلیل روش به آن روایی که شداستفاده  گراییوظیفه مقیاسخرده از حاضر پژوهش در(. 1393 ی،و فرمان
 ،df2X، 99/0=GFI، 94/0=AGFI، 98/0=IFI، 98/0=CFI/=37/2) شد ییدو تأ بررسی تأییدی عاملی

08/0=RMSEA  21/0وPCLOSE=) .58/0 کرونباخ آلفای بضری مقدار با نیز مقیاسخرده این پایایی 
 .شد ییدتأ

 25( با 2013آکبی، کاپری و گونداز ) را یاسمق این :(ARS) 5یلیتحص پذیرییتمسئول مقیاس
 پذیرییت(، مسئول6تا  1 هاییه)گو 6یلیتحص یطمرتبط با مح پذیرییتمسئول عامل پنجدر قالب  یهگو

 هاییه)گو 8یامرتبط با سطح حرفه پذیرییتسئول(، م11تا  7 هاییه)گو 7و آموزش ینتمر یندمرتبط با فرا
و  یقمرتبط با تحق پذیرییت( و مسئول21تا  17 هاییه)گو 9مرتبط با امتحانات پذیرییت(، مسئول16تا  12

                                                           
1. Conscientiousness Subscale of Big Five Factor Personality Inventory (CS-BFPI) 
2. agreeableness 
3. extraversion 
4. openness to experience 
5. Academic Responsibility Scale (ARS) 
6. responsibilities related to the academic environment 

7. responsibilities related to education and training process 

8. responsibilities related to vocational areas 

9. responsibilities related to courses 
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از کامالً نادرست  یادرجهچهار لیکرت طیفها بر عامل ین. ااندکرده ی( طراح25تا  22 هاییه)گو 1توسعه
 به را ابزار روایی( 2013) آکبی، کاپری و گونداز. است شده یگذار( نمره4 ۀدرست )نمر ( تا کامال1ً ۀ)نمر

 ،df2X، 88/0=GFI، 02/0=RMR/=28/2)مطلوب گزارش کردند  تأییدی عاملی تحلیل روش
96/0=NNFI، 97/0=CFI، 06/0=RMSEA) .72/0 طیف در را مذکور عامل پنج پایایی ضریب همچنین 
 این روایی حاضر پژوهش در(. 2013آکبی، کاپری و گونداز، گزارش کردند ) 86/0کل را  یاییو پا 86/0تا 

 ،df2X، 92/0=GFI، 88/0=AGFI/=84/1) شد ییدو تأ بررسی تأییدی عاملی تحلیل روش به ابزار
94/0=CFI، 09/0=PCLOSE  06/0و=RMSEA)تا  53/0 یفدر ط یزن مذکورپنج عامل  یاییپا یب. ضر
 .آمد دستبه 84/0 یزکل ن یاییو پا 71/0

 سنجش منظوربه( 2018) بال و بشیر را یاسمق این :(SDA) 2یلیتحص صداقتییب مقیاس
 6 هاییه)گو علمی سرقت(، 5 تا 1 هاییه)گو آزمون در تقلب عدبا شش ب یاندر دانشجو یلیتحص صداقتییب

 و( 19 تا 17 هاییه)گو تحریف(، 16 تا 14 هاییه)گو پیشین تقلب(، 13تا  10 هاییه)گو بیرونی کمک(، 9 تا
 یکرتل طیفبر  یاسمق ینا هاییه. گواندکرده ی( طراح23تا  20 هاییه)گو یلیتحص یفتکال دربارۀ دروغ
 نتایج( براساس 2018) بال و بشیر. اندشده یگذار( نمره4 ۀ)نمر همیشه تا( 0 ۀاز هرگز )نمر یادرجهپنج

 ییدتأ مذکور بعدابزار را با شش  ینا ییروا تأییدی عامل تحلیل سپس و یاکتشاف عامل تحلیل از حاصل
 نیز مقیاس کل پایایی. (df2X، 91/0=GFI، 90/0=AGFI، 87/0=CFI، 05/0=RMSEA/=17/2) کردند

 عاملی تحلیل روش به ابزار این روایی حاضر پژوهش درگزارش شده است.  81/0 کرونباخ آلفای روش به
و  df2X، 89/0=GFI، 93/0=TLI، 95/0=CFI، 19/0=PCLOSE/=63/1) شد ییدأو ت بررسی تأییدی

06/0=RMSEA)آمد دستبه 83/0تا  66/0 طیف در نیز مذکور ابعاد یاییپا یب. ضر. 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
فزار ابستگی میان متغیرهای پژوهش از نرممنظور بررسی آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و همبه

SPSSافزار ، برای ارزیابی ارتباط علی متغیرهای پژوهش از روش تحلیل مسیر از نرمAMOS  و برای
 استفاده شد. AMOSافزار استراپ در نرمگری متغیر میانجی از دستور بوتبررسی نقش واسطه

 

 هاافتهی
 شناختیجمعیت یف( توصالف

کنندگان، از دانشجویان دورۀ درصد شرکت 100ل با کننده در این پژوهش معاددانشجوی شرکت 202عداد ت
نفر از  120درصد( دانشجویان پسر و  60/40نفر از آنان ) 82کارشناسی دانشگاه شیراز بودند. در این میان، 

 درصد( دانشجویان دختر بودند. 40/59آنان )
                                                           
1. responsibilities related to research and development 
2. Academic Dishonesty Scale (ADS) 
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 هاشاخص یف( توصب
 و)پرت(  دورافتاده موارد رفته، دستاز  یهاهداد مانند یپژوهش، موارد یورود به آزمون مدل مفهوم از پیش
 برای 2یدگیو کش 1کجی یبکه قدر مطلق ضر دهدینشان م 1جدول  نتایج. شد بررسی یرهامتغ بودننرمال

 است نرمال پژوهش متغیرهای همۀ یعتوز ینبود؛ بنابرا 10 از کمتر و 3 از کمتر ترتیببه پژوهش متغیرهای
 مسیر یلتحل یاساس یهاکه مفروضه دهدیبخش نشان م یندر ا شدهارائه یجانت یطورکل(. به2001 یرن،)ب

 بودننرمال یهاو شاخص استانداردانحراف  میانگین،. ندارد وجود مانعی تحلیل این برایاست و  برقرار
 است. مدهآ 2در جدول  متغیرها بستگیهم یبضرا و 1 جدول در پژوهش متغیرهای

 پژوهش متغیرهای بودننرمال یهاشاخص و استاندارد انحراف . میانگین،1 جدول
 شاخص

 

 متغیر

 میانگین
 انحراف

 استاندارد

 کشیدگی کجی

 آماره
انحراف 

 استاندارد
 آماره

انحراف 

 استاندارد

 34/0 13/0 17/0 -22/0 94/2 04/15 گرایی. وظیفه1

 34/0 40/1 17/0 -89/0 46/7 18/49 پذیری تحصیلی. مسئولیت2

 34/0 95/4 17/0 03/2 67/3 15/8 تقلب در آزمون. 3

 34/0 79/2 17/0 61/1 79/2 63/6 . سرقت علمی4

 34/0 29/3 17/0 75/1 69/2 86/6 . کمک بیرونی5

 34/0 32/3 17/0 83/1 59/2 97/4 . تقلب پیشین6

 34/0 64/5 17/0 83/2 32/2 61/4 . تحریف7

 34/0 54/5 17/0 24/2 96/2 49/6 . دروغ دربارۀ تکالیف8

 
 ساختاری  مدل ارزیابی( ج

 پژوهش یرهایمتغ یبستگهم یبضرا یسماتر. 2 جدول
 8 7 6 5 4 3 2 1 یرهامتغ

        1 گراییوظیفه. 1

       1 54/0** یلیتحص پذیرییتمسئول .2

      1 -51/0** -27/0** آزمون در تقلب. 3

     1 55/0** -42/0** -31/0** علمی سرقت. 4

    1 71/0** 63/0** -46/0** -30/0** بیرونی کمک. 5

   1 71/0** 64/0** 75/0** -44/0** -26/0** پیشین تقلب. 6

  1 60/0** 56/0** 61/0** 54/0** -33/0** -14/0* تحریف. 7

 1 73/0** 55/0** 62/0** 59/0** 51/0** -34/0** -22/0** یفتکال دربارۀ دروغ. 8

     ** P< 0/01 * P< 05/0  

مدل  یامکان بررس رویناز ا ؛است داراموارد معن همۀدر  متغیرها بستگیهم ،2جدول  یجنتا به توجه با

                                                           
1. skewness 
2. kurtosis 
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 . شد تحلیل یرمس یلبرازش مدل تحل ابتدا مدل، این یبررس در. شدپژوهش فراهم 
جهت و شدت  یارهایمع از(، 2004نظر شوماخر و لومکس ) براساس مدل، برازش بررسی برای

دهند، شدت و ینشان م یزن یج. چنانچه نتاشد استفاده مدل برازش هایپارامترهای برآوردشده و شاخص
 همچنین .دارد خوانیهم تجربی پیشینه و نظری مبانی با پژوهش این در شدهجهت پارامترهای برآورده

 ،df2X، 95/0=NFI، 96/0=TLI/=33/2) استمدل  از احراز برازش مطلوب یحاک یزبرازش ن یهاشاخص
95/0=GFI، 97/0=CFI، 90/0=AGFI، 97/0=IFI، 08/0=RMSEA، 06/0PCLOSE=).  

 گراییوظیفه ارتباطدر  یگرواسطه نقش یلیتحص پذیرییتمسئول دهدمیپژوهش نشان  ینا نتایج درمجموع
 است. آمده 2و شکل  3در جدول  تریقدق یج. نتادارد یلیتحص صداقتییو ابعاد ب

 

 پژوهش متغیرهای کل و غیرمستقیم مستقیم، تأثیرات .3 جدول

 تأثیر مسیر
 کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر

β p β p β p 

 001/0 54/0 - - 001/0 54/0 یلیتحص پذیرییتمسئول بر گراییوظیفه

 001/0 -51/0 - - 001/0 -51/0 بر تقلب در آزمون یلیتحص پذیرییتمسئول

 001/0 -35/0 - - 001/0 -35/0 یبر سرقت علم لییتحص پذیرییتمسئول

 001/0 -44/0 - - 001/0 -44/0 یرونیبر کمک ب یلیتحص پذیرییتمسئول

 001/0 -42/0 - - 001/0 -42/0 پیشین تقلب بر یلیتحص پذیرییتمسئول

 001/0 -36/0 - - 001/0 -36/0 یفبر تحر یلیتحص پذیرییتمسئول

 001/0 -38/0 - - 001/0 -38/0 یفتکال دربارۀ دروغ بر یلیتحص پذیرییتمسئول

 001/0 -28/0 001/0 -28/0 99/0 0 بر تقلب در آزمون گراییوظیفه

 001/0 -31/0 001/0 -19/0 14/0 -12/0 یبر سرقت علم گراییوظیفه

 001/0 -31/0 001/0 -24/0 35/0 -07/0 یرونیبر کمک ب گراییوظیفه

 001/0 -26/0 001/0 -22/0 54/0 -04/0 نپیشی تقلب بر گراییوظیفه

 13/0 -14/0 001/0 -19/0 56/0 05/0 یفبر تحر گراییوظیفه

 03/0 -23/0 0001/0 -21/0 83/0 -02/0 یفتکال ۀبر دروغ دربار گراییوظیفه
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 پژوهش نهایی مدل. 2 شکل
دارد.  یلیتحص پذیرییتبر مسئول داریامثبت و معن اثر گراییوظیفه ،2 شکل و 3جدول  به توجه با
نقش  میان، این در. دارد یلیتحص صداقتییب ابعادبر  داراو معن یمنف اثری نیز یلیتحص پذیرییتمسئول
 شده ییدتأ یلیتحص صداقتییو ابعاد ب گراییوظیفه میاندر ارتباط  یلیتحص پذیرییتمسئول یگرواسطه

به  نیست؛ دارامعن یلیتحص صداقتییبه ابعاد ب گراییوظیفهاز  یممستق یرهایکه مس داشت توجه باید. است
 رسم نشده است. یرهامس یندر شکل ا یزن یلدل ینهم

 
 گیرییجهنتو  بحث
 یگرنقش واسطه یپژوهش بررس یهو فرض یلیتحص صداقتییابعاد ب یعل یینپژوهش حاضر تب هدف
بود. نتایج پژوهش نشان  یلیتحص صداقتییو ابعاد ب یگرایوظیفه یندر رابطه ب یلیتحص پذیرییتمسئول

طور به یافته ینا پذیری تحصیلی دانشجویان دارد.داری بر مسئولیتگرایی تأثیر مثبت و معنادهد که وظیفهمی
و  (2019 ماسکوسو، و سالگادو کوداردو،؛ 2018)گوناوان و پرامادی،  یشینپ یهاپژوهش یجبا نتا یممستق

 یلیو عملکرد تحص گراییوظیفهمثبت  ۀبر رابط یمشابه مبن یهاپژوهش یجبا نتا ستقیمیرمطور غبه
از  نمودهایی و گراییوظیفه یمنف رابطۀ و( 2012 یت،وتل)شافر و پست ی( و عملکرد شغل2009)پوروپات، 

 ۀکه نمر یافراد یعنی همسوست؛( 2010 کیشچینکا، و روچ کرد،) یلیتحص یبتمانند غ یینپا پذیرییتمسئول
 غیبت و بهتر شغلی و تحصیلی عملکرد یشتر،ب پذیرییتمسئول کنند،یکسب م گراییوظیفهدر  ییباال

گراییوظیفه پذیری تحصیلیمسئولیت  

 تقلب در آزمون

یسرقت علم  

 کمک بیرونی

 تقلب پیشین

 تحریف

 دروغ دربارۀ تکالیف

*54/0  
29/0=2R 

26/0=2R 

18/0=2R 

 

11/0=2R 

15/0=2R 

*51/0- 

*35/0- 

*44/0- 

*42/0- 

*36/0- 

*38/0- 

01/0p< 

19/0=2R 

23/0=2R 
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کسب  گراییوظیفهدر  ییباال ۀکه نمر یافراد کرد،اذعان  توانیم یافته ینا ییندارند. در تب کمتری تحصیلی
خود مدنظر قرار  یو در رفتارها هاگیرییمرا در تصم یاخالق یهاو ارزش یناز قوان یرویپ همواره کنند،یم
 گراییوظیفه یبا سطح باال یاندانشجو میان، این در(. 2009؛ رابرتز و همکاران، 1999)گلدبرگ،  دهندیم

رشته و دانشگاه  ینها و قوانارزش یف،خود و وظا یلو دانشگاه محل تحص شدهانتخاب یلیتحص ۀرشت برای
 تالش مانند یلیتحص پذیرییتمسئول سطوح تمام در شودیم موجب مسئله این. هستند لقائ فراوانی یتاهم

احترام به  یلی،تحص یطمح یحفظ و نگهدار یلی،تحص یهابرنامه کردناجرایی درسی، مشکالت حل برای
 .کنندموفق عمل  یرهو غ یلیمربوط به رشته تحص هاییاز نوآور یتحما استادان،دوستان و 

قابل  یزن یمیخودتنظ سازوکارهای کمکبه یلیتحص پذیرییتو مسئول گراییوظیفهمثبت  ۀطراب همچنین
 کنندۀیفکه توص دانندیم یتیشخص ویژگی نوعیرا  گراییوظیفهپژوهشگران  از یاریاست. چنانچه بس یینتب

 یش فعال براتال با یمیخودتنظ میان، این در(. 2019 همکاران، وو رفتار هدفمند است )وانگ  یمیخودتنظ
تا  کندیهدف به فرد کمک م یامهارت  یکبه  یابیدست یکنترل خود، تفکر، احساسات و اعمال خود برا

 را الزم بستر( و 2007 پاتن، و اسپنسر مرگلر،) یردآگاهانه را بهتر بپذ یندهایها و فراانتخاب ینا یتمسئول
 و رابرتز ژنتیک-اجتماعی مدلبراساس  همچنین. کند یامه یاندانشجو یشترب پذیرییتمسئول افزایش برای

 یلتشک یخاص و مشخص یاز سه بخش افکار، احساسات و رفتارها یت(، صفات شخص2008) جکسون
 گیرد،یکه قرار م یتیشخص در هر موقع صورت،بدیناست.  یتیاند که مختص آن صفت شخصشده

 اساسبراین یو رفتارهایاحساسات و  افکار، و دارد همراه به خود با یزرا ن گراییوظیفه یمحور هاییژگیو
 عهده بر که را هایییتمسئول یو دانشگاه یلیتحص یطدر مح گرفتنمثال فرد پس از قرار برای رود؛یم یشپ

و  گیرییمدر تصم یاطاحت داری،یشتنخواز قانون،  یرویدر پ یآورانضباط و تاب ی،کوشسخت با است، گرفته
 رابطۀ نتیجهدر دهد؛یخود انجام م غیرتحصیلی و تحصیلی امور و تکالیف انجام در دقت و توجه چنینهم

 .رسدیم نظربه یمنطق یلیتحص پذیرییتو مسئول گراییوظیفهمثبت 
و ابعاد  یلیتحص پذیرییتمسئول داراو معن یمنف رابطه دهندۀپژوهش حاضر نشان یجنتا همچنین،

-یلیتحص یتمسئول یمنف ۀبر رابط یمبن یشینپ یهاپژوهش یجابا نت یافته ین. ااست یلیتحص صداقتییب
 یمنف ۀمشابه مانند رابط یهاپژوهش همچنین و( 2011 وولدریج، و شاپتوگ میلر،) تقلب و یکپارچگی

 یلیتحص صداقتییو ب یمیخودتنظ یمنف رابطۀ(، 1396 ،منصور)سپاه یلیتحص یو فرسودگ پذیرییتمسئول
مثبت  رابطۀ و( 2020 یان،ژو و  سان،) یلیتحص یریو درگ پذیرییتمثبت مسئول رابطۀ(، 2018)استفنز، 

بر نقش  یمبن ،(1397 ،و همکاران کندییوزباشی)محمد یلیتحص یستیو بهز پذیرییتمسئول
 ینا یین. در تبستهمسو یرسازگارانهغ یسازگارانه و کاهش رفتارها یرفتارها یشدر افزا پذیرییتمسئول
 کنار در دانشگاه به ورود از پس دانشجویان( 2010) گالسر دیدگاه براساس که کرداذعان  توانیم یافته

 یازهاین یرآن هستند که سا یازمندرخ داده است، ن یفرد یزندگ شروع دلیلبه که استقالل به نیاز ارضای
 پذیرییتدر مسئول ییالبا نمرۀ که دانشجویانی درواقع. کنندارضا  یزرا ن یستگیبه شا یازن یلخود از قب یاساس
و  یاخالق یهاراه از یلیتحص یکسب دستاوردها کمکبهخود را  یستگیبه شا نیاز کنند،یکسب م یلیتحص
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 و هاآن یبرا بارییانز یامدهایکه پ یلیتحص صداقتییب یرفتارها به مسیر این در و کنندمی ارضا یقانون
کسب  یلیتحص پذیرییتدر مسئول یینیپا ۀکه نمر یانی. در مقابل دانشجوشوندیدارد، متوسل نم یگراند
کسب نمره و  باتا  شوندیمتوسل م یلیتحص صداقتییبه ب شایستگی احساس نداشتنجبران  یبرا کنند،یم

 جبران یحد تاخود را  یستگیاحساس ناشا یرقانونی،و غ یراخالقیغ یهاهرچند به روش ی،اعتبار ظاهر
به  یازن توانندینم ینکها دلیلبه ،دارند یینیپا یلیتحص پذیرییتکه مسئول یانیدانشجو ین،از ا فراتر. کنند

 دسترسبه منابع قابل رساندنیبآس با یگاه کنند،ارضا  یحصح یهاخود را به روش یستگیاستقالل و شا
از  یفتحر عدچنانچه در ب -یان دانشجو یرسا یعلم یهاارتباط یرهایمس کردنو مسدود دانشجویان سایر

 پذیریتافراد مسئول درواقعو استقالل هستند.  یستگیشا احساس دنبالبه -دهد یم یرو یلیتحص صداقتییب
 بهخود را  ارزشمندیارزشمند و اثرگذار هستند و  یزن یگراند یبرا کنندیاحساس م دارند، یاحساس ارزشمند

 ینهم به. بینندینم وابسته راخالقییغ یهاآن هم به روش غیره، و پروژه آزمون، تکالیف، در نمره کسب
و  اندیاموختهخود را ن یاساس یازهاین یارضا یحصح یهاافراد راه این( 2010) گالسر یدگاهبراساس د دلیل

 است یادگیریقابل یمهارت یلیتحص پذیرییتمسئول دیگر، سوی از. اندشدهمتوسل  ییرفتارها ینچن به
 یلی،تحص یطمرتبط با مح پذیرییتکه مسئول یانیدانشجو عنیی ؛(2001 ،و آدر ینگ؛ س2002 یتر،)را

 پذیرییتمسئول ی،امرتبط با سطح حرفه پذیرییتو آموزش، مسئول ینتمر یندمرتبط با فرا پذیرییتمسئول
اند و ( را آموخته2013آکبی، کاپری و گونداز، و توسعه ) یقمرتبط با تحق پذیرییتمرتبط با امتحانات و مسئول

دارند  یزن ییباال یتو کفا یستگیشا ی،احساس خودکارآمد کنند،می استفادهخود  یلیتحص یزندگ درها آن از
که احساس  پذیرییتمسئول یدانشجو مثال یبرا شود؛یم یلیتحص صداقتییب یرفتارها انجامکه مانع 

 یموارد یرتحانات و سامطلوب در ام عملکرد داشتن یلی،تحص یفخود را در انجام تکال کند،یم یخودکارآمد
 یهاراه کمکبه شودیموجب م ئلهمس ینکه ا داندیتوانمند م شود،یاو م یکه موجب کسب اعتبار و نمره برا

 خود بپردازد. یلیتحص یفبه انجام وظا یو اخالق یقانون
 نیاز یشترتأمل ب به یلیتحص صداقتییو ابعاد ب گراییوظیفه رابطۀ دربارۀ حاضرپژوهش  نتایجادامه،  در

 نتایج درواقعاست.  یزن یلیتحص پذیرییتمسئول یگرنقش واسطه یینتب یازمندمنظور ن ینا یکه برا دارد
و ابعاد  گراییوظیفه داراو معن یمنف بستگیهم از حاکی یرهامتغ ۀساد بستگیهم ماتریس در موجود

 شوند،یم یونو معادله رگرس یرمس یلبا هم وارد مدل تحل یرهامتغ ۀهم یوقت اما است، حصیلیت صداقتییب
 پذیرییتمسئول یگرنقش واسطه وکاسته  یلیتحص صداقتییدر ابعاد ب گراییوظیفه یماز نقش مستق

 بر شخصیت صفات غیرمستقیم اثرگذاری بارۀدر اخیر هاییافتهبا  یافته ین. اشودمیتر برجسته یلیتحص
 این بر أییدیو مهر ت (2020س و الرسن، ا؛ ب2014 رس،مو و کوهن) دارد همسویی غیراخالقی رفتارهای

 تنهاییبه یاخالق یهامنش یا گراییوظیفه مانندمثبت  یتیصفات شخص یباال سطح که است مسئله
 یرفتارها با یتیصفات شخص یا یاخالق یهامنش رابطۀ کهچرا ؛نیست غیراخالقی رفتارهای برای پادزهری

مانند انتخاب  یرمستقیمغ یهااز راه یتیها و صفات شخصاست. منش یممستق ایرابطهفراتر از  یراخالقی،غ
س و ا؛ ب2014)کوهن و مورس،  اثرگذار باشند یراخالقیغ یبر رفتارها توانندیم یتموقع یجادو ا یتموقع
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 (.2004)شوماخر و لومکس،  دهدیم یشافزا یزاعتبار مدل پژوهش حاضر را ن مسئله این(. 2020الرسن، 
 هاآن یرامونپ محیط بر ییبسزا نقشافراد  یتیشخص صفات که کرداذعان  توانیم هایافته ینا یینبت در

با  متناسب فضاییو  سازندیخود م یبرا را گوناگونی یطمختلف، مح یتیشخص هاییژگیو افراد با و دارد
 گراییوظیفه یطح باالافراد با س میان، این در(. 2020س و الرسن، ا)ب کنندمی یجادخود ا یتیصفت شخص

به رشد و  توانندیم که سازندیم همراه یدوستان و افراد استادان،خود را با  یلو زمان تحص یلیتحص محیط
 یگر،د سوی. از کندمیفراهم  را هاآن یشترموجبات رشد ب مسئله این که کنند یشتریاو کمک ب یادگیری

 هاآنرا به  یشتریب پذیرییتمسئول ی( رفتارهایاندانشجو و استادان) گراییوظیفه یافراد با سطح باال حضور
خود  یبرا گرایفهفرد وظ که فضایی ین. همچنکندمی تقویت هاآنرفتارها را در  ینا و دهدمی آموزش

 یدگاهد براساس. چنانچه کندمیکمک  اشیاساس یازهاین یارضا نحوۀ در وی بیشتر یادگیری به سازد،می
آن قابل یارضا نحوۀشده است،  ینهدر فرد نهاد یکیژنت طوربه اساسی نیازهای چهاگر( 2010) گالسر

 ،خود یاساس یازهاین یارضا یحصح ۀو نحو یشترب پذیرییتمسئول یزن گرایفهوظ یاناست. دانشجو یادگیری
در  یستگیشابه احساس  یازکرده و ن یداپ یتربرجسته نقشبه استقالل که پس از ورود به دانشگاه  نیاز مانند

 دانشجویان اینکه به توجه با همچنین. آموزندمی یجادشدها گراییفهوظ فضایخود را از  یلیرشته تحص
 دارد، وجود الگو آن و هاآن میان فراوانی یهاکه شباهت کنندیخود انتخاب م یالگو عنوانرا به یکسان

موجب رشد  راه یناز ا و کنندمیخود انتخاب  یرا برا گرایفهوظ یلیتحص یالگوها یزن گرایفهوظ یاندانشجو
موارد  ینا همۀ درمجموع. شوندیم یلیتحص پذیرییتمانند مسئول یمیخودتنظ یو رفتارها یمیخودتنظ

و  یابد یشافزا یو یعلم هاییتوانمند کند، یشتریب یتو کفا یستگیاحساس شا فردکه  شودیموجب م
 شود. یتن و اخالق آموخته و تقوو مطابق با قانو پذیرییتمسئول یرفتارها

 پذیرییتاز مسئول ییبا سطح باال یانموجب شده است که دانشجو رفتار آغازگر عنوانبه گراییوظیفه
حال حاضر،  در. شودمیمنجر  یلیعملکرد تحص به و یابدمی ادامه یعل زنجیرۀ این. شوند مواجه یلیتحص

ممکن  اگرچه ند؛دار یو ارزشمند یتوانمند یستگی،از شا ییمذکور، سطح باال شدۀبا موارد کسب دانشجویان
 یدارد که به رفتارها یکم یاربس احتمال یند،خود برآ یلیتحص یفوظا عهدۀ از دشواری به یاست گاه

 سطح دارایافراد  یبرا چراکه ند؛متوسل شو یظاهر اعتبار و نمره به یافتندست یبرا یلیتحص صداقتییب
و  شودیقلمداد م یادگیری یبرا یشترفرصت ب نوعی نیز یفامتحان و تکال یلی،تحص پذیرییتمسئول یباال

 همچنین. (2013آکبی، کاپری و گونداز، ) دانندیخود نم یادگیریمسئول  را استادان حتی یگران،افراد د ینا
( 2011) یجلدرشاپتوگ و وو میلر،پژوهش  نتایجهستند.  یشترب یادگیری دنبالبه یدرون یلو م یشگرا دلیلبه
 یشتردر کالس ب کنند،یتقلب نم یهیعواقب تنب دلیلبه کردندیکه اذعان م یانیدانشجو دهدینشان م نیز

 دیگر، سوی از. داشتندبرعهده  یلیتحص یکپارچگی ارتقای برای کمتری مسئولیت و کردندمیتقلب 
 مسئله این بودننادرست و رستد و شخصی منش یادگیری، ارزش دلیلبه کردندیم یانکه ب دانشجویانی

 یکپارچگی یارتقا یبرا یشتریب یترا در کالس درس گزارش دادند و مسئول یتقلب کمتر کنند،یتقلب نم
 یگرو نقش واسطه یلیتحص صداقتییو ابعاد ب گراییوظیفه رابطۀ نتیجهدر ؛برعهده گرفتند یلیتحص
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 .رسدیم نظربه منطقی رابطه ایندر  یلیتحص پذیرییتمسئول
 یلیتحص پذیرییتمسئول یگرنقش واسطه ییدتأ یرا برا یپژوهش حاضر شواهد مطلوب هاییافته اگرچه

 یکارکرد هاییژگیو ۀرا دربار یو اطالعات ارزشمند یلیتحص صداقتییو ابعاد ب گراییوظیفه میان ۀدر رابط
 دهدمی نشان یلیتحص صداقتییب یشایندهایپ یبافت مطالعات در گراییوظیفهو  یلیتحص پذیرییتمسئول
رفتار در  ۀمطالع یجابه یلیتحص صداقتییسنجش ب یبرا یاستفاده از ابزار خودگزارش دلیلبه است ممکن

بر  یمبتن هاییوهاز ش استفاده به و 1یاجتماع یینماخوب یکنندگان دچار خطاشرکت ی،واقع هاییتموقع
 یآت یهاپژوهش در شودیم یشنهادپ ینبنابرا ؛شده باشند یبرغت یو اجتناب از بدنام یاجتماع ییدکسب تأ

از افراد باشد. از  ترییواقع یرفتارها یناستفاده شود که مب ییهااز ابزارها و روش یلیتحص صداقتییب بارۀدر
و  یلیتحص صداقتییب یکیتفک بعدشش  یاست که به بررس یپژوهش حاضر تنها پژوهش ی،نظر ۀجنب
 ینا یبه بررس یندهآ یهادر پژوهش شودیم یشنهادپ ینبنابرا است؛ پرداخته آن پیشایندهای بررسی چنینهم

در پژوهش  ینکهبا توجه به ا چنینپرداخته شود. هم یلیتحص یهاو دوره هایطمح یرگانه در ساابعاد شش
 در شودیم نهادیشپرداخته شد، پ یلیتحص صداقتییاثرگذار بر ابعاد ب یعوامل فرد یحاضر تنها به بررس

 یجنتا یلحاظ کاربرد به همچنین. شود پرداخته نیز دگیو خانوا یعوامل اجتماع یبه بررس یآت یهاپژوهش
 عنوانبه یلیتحص پذیرییتمسئول ارتقای و آموزش به تربیت و تعلیم متصدیان دهدمی نشانپژوهش  ینا

 بیشترین ترتیببهپژوهش  مدل حاضر، شپژوه نتایج براساس همچنین. کنندتوجه  یادگیریقابل مهارتی
 ین. ادارد یفو تحر یفتکال دربارۀ دروغ علمی، سرقت یشین،تقلب پ یرونی،تقلب در آزمون، کمک ب بررا  یرتأث

 کاهش دررا  یرتأث یشتریناول ب ۀدر وهل یلیتحص پذیرییتو مسئول گراییوظیفهبه  توجه دهدمی نشان یافته
را بر  یاثرگذار یشترینکه ب یعوامل یرا به بررس یآت یهاپژوهش یافته ین. ادارد دانشجویان آزمون در تقلب
. در این باره، کندمیرهنمون  اجتماعی و خانوادگی عوامل مانند دارند، یرونیدر آزمون و کمک ب تقلب

ف کردن تکالی( حاکی از آن است که سرقت علمی، تقلب در امتحان و کپی2017پژوهش کازان و ایاکوب )
دهندۀ آن است که صداقتی تحصیلی دارند. این مسئله نشانبیشترین میزان فراوانی را در میان رفتارهای بی

 ها باید بیشترین میزان توجه خود را به کاهش سرقت علمی و تقلب در آزمون معطوف کنند.دانشگاه
کند. نخست  روهروبآن را با مشکل  یجنتا پذیرییمپژوهش حاضر ممکن است تعم هاییتمحدود برخی

بودند،  شدهانتخاب  یکارشناس دورۀ دانشجویان میان از تنهاکنندگان پژوهش گروه شرکت ینکهبا توجه به ا
. شود انجام یارشد و دکتر یکارشناس ۀمانند دور یگرد یلیتحص یهادوره یپژوهش برا ینا شودیم یشنهادپ

صداقتی تحصیلی نقش سایر صفات ن رفتارهای بیبهتر است در بررسی صفات شخصیت در تبیی ینکهدوم ا
گرایی درنظر گرفته شود که این مسئله در پژوهش حاضر محقق نشد و شخصیتی در کنار صفت وظیفه

( افرادی که 2013های آتی مدنظر قرار بگیرد. براساس دیدگاه لی و اشتون )شود در پژوهشپیشنهاد می
طورکلی تمایل مضاعفی برای انجام گرایی دارند، بهیفهفروتنی و سطح پایین وظ-سطح پایین صداقت

گرایی فروتنی و سطح باالیی از وظیفه-رفتارهای مجرمانه دارند. درمقابل افرادی که سطح پایینی از صداقت

                                                           
1. social desirability 
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کردن از دیگران باشند؛ کردن قانون دارند؛ حتی اگر کامالً مایل به سوءاستفادهدارند، تمایل کمی برای نقض
به گراییوظیفه دهدمیپژوهش حاضر نشان  یجنتا اینکه درنهایتافراد قانون و نظم را دوست دارند.  زیرا این
در  یشناسروان حوزۀ متخصصان کهبل یست،ن یلیتحص صداقتییب یراخالقیقادر به کاهش رفتار غ تنهایی

مانند  ییهامهارت تریحو به عبارت صح یادگیری قابل رفتارهایبه  گرایی،وظیفه صفتکنار توجه به 
 .دهند صورت اساساینخود را بر هاییزیربرنامه و کنندتوجه  یزن یلیتحص پذیرییتمسئول

 
 منابع

گری جنسیت. شناسی: وارسی نقش تعدیلصداقتی تحصیلی و باورهای شناخت(. بی1397اعتماد، ج.، و جوکار، ب. )
 .112-132، (1)10. مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری

گری امید صداقتی تحصیلی: نقش واسطهآگاهی و بی(. رابطۀ ذهن1398نی، ح.، فوالدچنگ، م.، و درخشان، م. )بارا
 .50- 70 ،(2)11. مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیریتحصیلی. 

صداقتی تحصیلی: بررسی نقش تعدیلی جنسیت. (. رابطۀ هویت اخالقی با بی1395نگهدار، م. )جوکار، ب.، و حق
 .143-162، (2)8. آموزش و یادگیری مطالعات

های هویت در پذیری اجتماعی براساس سبکبینی مسئولیت(. پیش1393چاری، م.، و مهرپور، آ. )جوکار، ب.، حسین
 .3-22، (1)10. فصلنامۀ فرهنگ در دانشگاه اسالمیدانشجویان دانشگاه شیراز. 

-های تدریس در معلمان: نقش واسطهیری شخصی و هیجانپذ(. مسئولیت1397چگینی، ط.، و غالمعلی لواسانی، م. )

 . 7-20، (66)17. های آموزشیفصلنامۀ نوآوریبینی آموزشی. ای خوش

فصلنامۀ اخالق در علوم و  (. بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر.1390خامسان، ا.، و امیری، م. ا. )
 .53-61، (1)6. فناوری

سنجی فرم کوتاه پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت. های روان(. بررسی شاخص1393نی، ا. )خرمائی، ف.، و فرما
 .29-40، (15)4. شناختیهای روانها و مدلروش

پذیری و فرسودگی تحصیلی. شاگرد در رابطۀ بین مسئولیت-(. نقش میانجی تعارض معلم1396منصور، م. )سپاه
 .101-116 ،(28)8. شناختیهای روانها و مدلروش

ای در بین دانشجویان (. تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون: مطالعه1393علیخواه، ف.، بوالغی، م.، و یاقوتی، ه. )
 .161-188، (27)7. راهبرد فرهنگدانشگاه گیالن. 

علوم  اخالق در(. بررسی عوامل مؤثر در اقدام به تقلب دانشجویان. 1392نژاد، ص. )نیا، ع. ا.، و صالحعلیوردی
 .85-93، (1)8. وفناوری

شناسی، علوم تربیتی و روان دانشکدۀ. دکتری رسالۀ، زای تحصیلیآسیب رفتارهای علی تبیین(. 1396. )ف کشکولی،
 . شناسی تربیتی، دانشگاه شیرازرشته روان
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ی تحصیلی (. تدوین مدل ساختاری بهزیست1397نسب، د. )کندی، ف.، لیوارجانی، ش.، و حسینیمحمدی یوزباش
پذیری. گری مسئولیتدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز براساس حس انسجام و خوددلسوزی با میانجی

 . 160-168، (5)11. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

پذیری در بزرگسالی در حال ظهور: نقش (. مسئولیت1398االسالمی، ر.، و فوالدچنگ، م. )محمدی، س. ع.، شیخ
 .1-22، (2)9. دوفصلنامۀ مشاورۀ کاربردیارتباطی خانواده و ابعاد هویت. الگوهای 
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