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 چکيده
صداقتی آگاهی و بیبین ذهن ةای امید تحصیلی در رابطپژوهش حاضر بررسی نقش واسطههدف 

نفر از  295 کنندگانمتوسطه اول شهرستان داراب بود. مشارکت ةآموزان دورتحصیلی در گروهی از دانش

آگاهی دروتمن های ذهنای تصادفی انتخاب شدند و مقیاسگیری خوشهآموزان بودند که به روش نمونهدانش

وینو را تکمیل کردند. کاب و تریصداقتی تحصیلی مکو همکاران، امید تحصیلی پکران و همکاران و بی

ییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد أل عامل تهای پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیروایی و پایایی مقیاس

های توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش از یید قرار گرفت. برای تحلیل دادهأبررسی و ت

استفاده شد.  24نسخه  AMOSافزار و مدل پژوهش از نرم و برای آزمون فرضیه 24نسخه  SPSSافزار نرم

ها نشان یافته ،آوری شده برازش مطلوبی دارد. همچنینهای جمعبا داده ها نشان دادند که مدل پژوهشیافته

آگاهی بر امید دار نبود. اما اثر مستقیم ذهنصداقتی تحصیلی معنیآگاهی بر بیدادند که اثر مستقیم ذهن

-بیآگاهی بر اثر ذهن ،دار بود. همچنینصداقتی تحصیلی معنیتحصیلی و اثر مستقیم امید تحصیلی بر بی

-های پژوهش حاضر نقش ذهنطور کلی یافتهدار بود. بهگری امید تحصیلی معنیصداقتی تحصیلی با واسطه

توان های این پژوهش میدهند. بر اساس یافتهصداقتی تحصیلی نشان میآگاهی و امید تحصیلی را در تبیین بی

آگاهی و امید تحصیلی آنها به ذهن آموزان بایدصداقتی تحصیلی دانشنتیجه گرفت که به منظور کاهش بی

 توجه شود. 

 آگاهیذهنصداقتی تحصیلی، ، بیامید تحصیلی واژگان کليدي:
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 مقدمه
های آموزشی و تربیتی، در نظام رسمی و در چارچوب طوربهاز ابتدای شروع تعلیم و تربیت 

ها و مشکالتی نیز مشاهده کنار فواید و کارکردهای مثبت آن برای جامعه، فراگیران و مدرسان، چالش

ها و مشکالتی که نظام گردید که همواره در حال پیشرفت و تغییر شکل است. یکی از این چالش

صداقتی تحصیلی است. تقلب و بی مسئلةآموزشی ما از دیرباز تاکنون با آن درگیر بوده است، 

پنهان کردن حقیقت، گول زدن گویی، یک رفتار غیراخالقی شایع )مانند دروغ 1صداقتی تحصیلیبی

( که به افراد در دستیابی به نتایج 1395نگهدار، های آموزشی است )جوکار و حقو فریب( در محیط

(. 2016، 2)اُران، کن، سنول و هادیملیکند غیرمنصفانه، غیرقانونی و نادرست کمک می دلخواه اما

های امتحانی برگه کار خود، خرید عنوانههرچند شریک شدن در کار دیگران، معرفی کار افراد دیگر ب

های تحصیلی، عدم پیروی عمدی دیگران در امتحان و سایر موقعیت ةبرداری از برگاز قبل، یادداشت

، 3صداقتی تحصیلی است )ویلکینسونها و غیره از مصادیق بیاز قوانین و تغییر دادن نتایج پژوهش

صداقتی بی، (2009) 5رتینگر و کرامر ( و2003) 4س و اشملکینپینکااز منظری جامع (، 2009

تحصیلی را شامل تقلب در تکلیف )تکالیفی که باید به صورت فردی انجام شوند، لیکن از همکاری 

شود، یا به صورت رونویسی از سایت یا منابع دیگر بدون ذکر منبع صورت با دیگران استفاده می

آوردن  دستبهز روی برگه دیگری، تالش در گیرد( و تقلب در امتحان )رونویسی کردن امی

 دانند. االت و کلید آزمون( میؤغیرقانونی س

(. بر اساس 1999، 6ولر)باشاست آموزان ای گسترده در میان دانشصداقتی تحصیلی مسئلهبی

 8وینویکاب و ترهای مک( بیش از شصت و هفت درصد و بر اساس یافته1999) 7های سیژکیافته

دهند. همچنین این رفتار به بخشی از ( بیش از هفتاد درصد فراگیران این رفتار را نشان می2002)

( و رشد زیادی در 2001وینو و باترفیلد، یکاب، ترمکزندگی برخی از فراگیران تبدیل شده است )

های دادهجعل برخی محصالن ای که گونهبه (.2002وینو، یکاب و ترهای تحصیلی دارد )مکمحیط

 ؛ 2005، 9کالرک-بریمبل و استیونسونکنند )نمی پژوهش را به عنوان یک جرم جدی تلقی

 (.2014، 10وآرترسکل -منکویوکای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. academic dishonesty 
2. Oran, Can, Şenol, & Hadımlı 
3. Wilkinson 
4. Pincus & Schmelkin 
5. Rettinger & Kramer 
6. Bushweller 
7. Cizek 
8. McCabe & Trevino 
9. Brimble & Stevenson-Clarke 
10.Yukhymenko-Lescroart 
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، 1لین و ونصداقتی را از شصت و دو درصد تا نود و سه درصد )های دیگری میزان بیپژوهش

تحصیلی در بین دانشجویان نسبت به صداقتی میزان ارتکاب به بیهرچند  اند.( اعالم کرده2007

(، لیکن آمارها حاکی 2013، 2روالدهآموزان بیشتر است )ااُلفسون، شراو، ندلسون، ندلسون و کدانش

های تحصیلی به شدت رایج است آموزان تمامی دورهصداقتی تحصیلی در میان علمبیاز آن است که 

صداقتی (، به عالوه، بی2015، 4کهلر و وینرو-ریتمایروینرو، ؛ 2011، 3)بابو، جوزف و شارمیال

نیافته افزایش یافته است یافته و هم توسعهتحصیلی در بین محصالن هم در کشورهای توسعه

ها حاکی از افزایش نگاه مثبت فراگیران نتایج پژوهش ،(. در مجموع2009، کابمک؛ 2009، 5)فونتانا

مورداک، میلر و ؛ 1393وتی، علیخواه، بوالغی و یاق؛ 1390 به این رفتار است )خامسان و امیری،

(، که این امر حساسیت بررسی پیشایندها و علل این موضوع را بیش از پیش 2004؛ 6کوهلهارت

 صداقتی تحصیلی به عنوان یک رفتار غیراخالقی )جوکار و که بی یآنجایاز  سازد.نمایان می

های ( در محیط1394( و غیرمولد )مهبد و فوالدچنگ، 1396زا )کشکولی، (، آسیب1395نگهدار، حق

( حاالت 2006) 8هیجانات پیشرفت پکران 7ارزش-کنترل ةنظری شود و بر اساستحصیلی شناخته می

در این پژوهش فراشناختی و هیجانات تحصیلی در تعیین رفتارهای تحصیلی نقش کلیدی دارند، 

 به عنوان یکی از هیجانات پیشرفت 10فراشناختی و امید تحصیلیعنوان یکی از حاالت به  9آگاهیذهن

ی مورد صداقتی تحصیلی در قالب یک مدل علّنزدیک بیو پیشایند  به ترتیب به عنوان پیشایند دور

 بررسی قرار گرفته است. 

شود، فرد نگر مطرح میبه عنوان یک هیجان پیامدی مثبتِ آیندهارزش -کنترل ةنظری امید که در

انگیزاند تا شکست را به صورت منفی و موفقیت را به صورت مثبت در مسیر پیشرفت برمیرا 

با انگیزش حرکت و یک هدف  ةفرایندی از تفکر دربارعنوان  امید به(. 2006پکران، کند )ارزیابی 

تفکر الزامی دو نوع امید  در ،در واقع معرفی شده است. آنهای رسیدن به ، و راههدف سوی این به

جزء شناختی امید ، 12(مسیر)تفکر راهبردی  (.2000، 11اسنایدر) تفکر راهبردی و تفکر عامل؛ است

جزء انگیزشی امید است که 13و تفکر عامل است، ظرفیت و توان فرد برای خلق مسیر ةدهندو نشان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lin & Wen 
2. Olafson, Schraw, Nedelson, Nedelson, & Kehrwald 
3. Babu, Joseph, & Sharmila 
4. Winrow, Reitmaier-Koehler, & Winrow 
5. Fontana 
6. Murdock, Miller, & Kohlhardt 
7. control-value theory 
8. Pekrun 
9. mindfulness 
10. hope 
11. Snyder 
12. pathway 
13 agency 
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 ،1وزیبگویآنانگیزاند )الکساندر و از این مسیرها بر می برای استفادهفرد خود را بر اساس آن، 

مثبت  طوربهشود، دستیابی به موفقیت که هیجان امید تجربه میطبق این تعریف، هنگامی (.2007

(. لذا میزان باالی امید 2006)پکران، شود و فرد احساس کنترل نسبی بر موقعیت دارد ارزیابی می

( و به 2006ران، ؛ پک1398پیما و خرمائی، گردد که فرد در صدد تالش برآید )بارانی، راهباعث می

صداقتی تحصیلی فرد به دلیل اینکه صداقتی تحصیلی نماید، چرا که در بیاحتمال کمتری اقدام به بی

 (.1396کند )فرید، صداقتی تحصیلی میبین تالش خود و پیامد ارتباطی قائل نیست، اقدام به بی

)فرید،  صداقتی تحصیلیهای مختلف حاکی از آن است که امید رابطة منفی با بینتایج پژوهش

( 1398بارانی و همکاران، ) 3گریزی( و تحصیل2015، 2وائکاری تحصیلی )هیکس و ی(، اهمال1396

-زادگان، میکائیلیمثبت امید با عملکرد تحصیلی )عیسی ةید رابطؤها مدارد. برخی دیگر از پژوهش

پکران و ؛ 2014، 4و پکرانپری )( و کارکردهای سازگارانه تحصیلی 1393منیع و مروئی میالن، 

منیع، فتحی، میکائیلی ؛2015، 7فلدمن و کوبوتا ؛ 2014، 6گارسیاپکران و لیننبرینک ـ ؛ 5،2010استیفنز

منفی با  ةتواند رابطتوان بیان داشت که امید تحصیلی میلذا می( هستند. 1394شهودی و زندی، 

 صداقتی تحصیلی داشته باشد. بی

حال و مالک آن شدن است. چرا که اگر  ةک لحظامید به تغییر آینده، در ةاز سوی دیگر، الزم

  8مونازبعد و بعدتر را نیز به همین شکل از دست خواهد داد ) ةحال را درک نکند، لحظ ةشخص لحظ

کند در حال زندگی کند، هایی که به شخص کمک مییکی از ویژگی ،. بنابراین(2018و همکاران، 

آگاهی به عنوان یک حالت فراشناختی، توجه هدفمند همراه با منظور از ذهن. آگاهی استذهن

 (.2018نظارت و درک لحظه حال است )موناز و همکاران، 

های توجه تصحیح شده و خالص شده و نگرش آگاهی به عنوان حالتی از آگاهی، با مهارتذهن

(. 2015، 9)مالینوسکی و لیمشود بدون قضاوت برای رویدادهای درونی و بیرونی، توصیف می

 آگاهی متمرکز و توجه کنند: الف(می منعکس را اساسی ویژگی سه آگاهی، ذهن از مختلف تعاریف

کند، اضافه می شخص رفتار و توجه به را انگیزشی مؤلفه که هدفمندی، یا قصد حال، ب( بر زمان

 هنگام توجه در شخص که وضعیتی دهد، یامی نشان را فرد کردن توجه ةنحو که نگرش، و ج(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Alexander & Onwuegbuzie 
2. Hicks & Yao 
3. academic avoidance 
4. Perry & Pekrun 
5. Pekrun & Stephens 
6. Pekrun & Linnenbrink-Garcia 
7. Feldman & Kubota 
8. Munoz  
9. Malinowski & Lim 
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 )وامپالد، دانکن، میلربودن  دهندهپاسخ و پذیرش قضاوت، عدم کنجکاوی، عالقه، نظیر دارد، کردن

 (. 0201، 1هابل و

تواند منجر به می، 2هاو سائق ها، نیازها، ضعفهاتوجه و آگاهی با درک هیجانات، توانایی ةلفؤم

(. 2016، 3و یونیزار کاسمن سریانا، فرد شود )پوروانداری،یک وضعیت بحرانی یا سرشار از امید برای 

گردد که فرد با قصد تنظیم رفتار و افزایش کارآمدی اقدام نماید )وامپالد هدفمندی باعث می ةلفؤم

تواند منجر به تاثیرگذاری بر بعد تفکر عامل در امید و در نتیجه (، که این امر می2010و همکاران، 

 افراد را برای تسهیل افکار و تواند توانایی ذهنی نگرش می ةلفؤگردد. متغییر میزان امید 

تقویت کند تا از آنها برای رسیدن به بهترین نتیجه برای خود و دیگران استفاده کنند  شاناحساسات

پژوهشی حاکی  ة( و در نتیجه باعث تغییر در میزان امید شود. بررسی پیشین2017، 4)پارک و داندرا

؛ 1395جوبنه، زهراکار، همدمی و کریمی، )قاسمیثیر مثبت بر امید أآگاهی دارای تاز آن است که ذهن

 ( است. 2018؛ موناز و همکاران، 1396ویسی، ؛ موحدزاده و شاه2015مالینوسکی و لیم، 

ش باز نسبت واکنشی بودن و نگرقضاوت، غیر آگاهی شامل عدماز آنجا که ذهناز سوی دیگر، 

تواند به (، می2006، 5و تونی به احساسات، تجارب و افکار است )بائر، اسمیت، هاپکینز، کرایتیمیر

های خویش را قضاوت نکند، احساسات خویش را مسائل تحصیلی توانایی ةفرد کمک کند در زمین

تمرکز کند و پذیرش  شود که فرد بر خودشبپذیرد و بدون ترس از پیامد رفتار کند. این امر باعث می

تحصیلی نکند، و لذا به احتمال  ةعملکردی خاص در زمینداشتن یا  خود را منوط به گرفتن نمره

آگاهی پژوهشی حاکی از آن است که ذهن ةصداقتی تحصیلی نماید. بررسی پیشینکمتری اقدام به بی

جهانگیرلو، سهرابی و احمدیان، رستمی، )کاری منفی با رفتارهای منفی تحصیلی از جمله اهمال ةرابط

، بیدگلی و صدیقی ارفعینمکی ؛2016، 7بین و پیکل؛ فلت، حق2012، 6و توستی زیرواس؛ 1395

صداقتی تحصیلی آگاهی و بیذهن ةتاکنون پژوهشی به بررسی رابط ،( دارد. با وجود این1396

صداقتی تحصیلی معطوف به بی های انجام شده در ایرانپژوهش بیشتراز طرفی دیگر نپرداخته است. 

 (1392نژاد، نیا و صالحوردی؛ علی1393علیخواه و همکاران، ؛ 1390دانشجویان )خامسان و امیری، 

افزون بر این، با  آموزان پرداخته است.در دانش مسئلهبوده است و کمتر پژوهشی به بررسی این 

این سه متغیر  ةپژوهشی به بررسی رابطمتغیرهای پژوهش، تاکنون بین  تجربیارتباط نظری و  وجود

هدف پژوهش حاضر را به بررسی نقش  مسئلهنپرداخته است، که این علّی در قالب یک مدل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Duncan, Miller, Wampold, & Hubble 
2. drives 
3. Purwandari, Suryana, Kusman, & Yunizar. 
4. Park & Dhandra 
5. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney 
6. Sirois & Tosti 
7. Flett, Haghbin, & Pychyl 
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سازد. براساس صداقتی تحصیلی رهنمون میآگاهی و بیبین ذهن ةای امید تحصیلی در رابطواسطه

صداقتی تحصیلی که شخص بیذکر گردید برای این چنانچهتجربی پژوهش  ةمبانی نظری و پیشین

به هم بخورد  علّیوجود دارد که اگر این نظم علّی های کمتری را مرتکب شود یک سلسله مکانیزم

در قالب علّی کند. در این پژوهش به بررسی این نظم صداقتی تحصیلی تغییر میاحتمال ارتکاب بی

است. بدین صورت که میزان ، که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته شده استیک مدل پرداخته 

صداقتی تحصیلی به آگاهی به عنوان آغازگر رفتار و بیبین ذهنرابطة گری امید تحصیلی در واسطه

گردد: ریزی میفرضیه پژوهش به این صورت طرح ،. بنابراینشودمیعنوان پیامد رفتاری بررسی 

دهد. مدل مفهومی کاهش می صداقتی تحصیلی راامید تحصیلی، بیآگاهی از طریق افزایش ذهن

 آمده است. 1پژوهش در شکل 

 

 
 

 پژوهش روش. مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 

 روش پژوهش
سازی به روش مدل روابط بین متغیرهای پژوهشکه در آن  از نوع همبستگی است حاضر پژوهش

 .شده استمعادالت ساختاری بررسی 

 کنندگان پژوهششرکت

متوسطه اول شهرستان داراب در استان فارس بودند  ةآموزان دورآماری مورد مطالعه دانش ةجامع

گیری نمونهبه روش کنندگان مشغول به تحصیل بودند. شرکت 1397-1398که در سال تحصیلی 

فهرست اول انتخاب شدند. به این ترتیب که ابتدا  ةدور ة، از بین مدارس متوسطای تصادفیخوشه

مدرسه به صورت  4از بین این مدارس اول شهرستان داراب تهیه شد و سپس  ةدور ةمتوسطمدارس 

هفتم،  ةکالس پای 1مدرسه دخترانه( انتخاب شد. سپس از هر مدرسه  2مدرسه پسرانه و  2تصادفی )

مدرسه انتخاب شده( به صورت  4کالس از  12نهم )در مجموع  ةکالس پای 1هشتم و  ةکالس پای 1
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ها به نامهآموز( به پرسشدانش 300ها )درمجموع آموزان کالسنتخاب شد و تمام دانشتصادفی ا

(، مبنی بر انتخاب 2016) 1کالین مالک با توجه بهانتخاب این تعداد صورت فردی پاسخ دادند. 

معیار  ، صورت گرفت.برابر تعداد پارامترهای مدل 20ا ت 10کنندگان پژوهش بر اساس تعداد شرکت

نامه آموز و معلم و معیار خروج از پژوهش نیز ناقص بودن پرسشبه پژوهش رضایت دانشورود 

جهت انجام کار پژوهشی بوده و بدون نام و  های آنها صرفا  ها نیز گفته شد که پاسخبود. به آزمودنی

ها، نامهآوری پرسشمانند. پس از جمعنام خانوادگی و به صورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی می

ها مورد نفر از آزمودنی 295 ةنامناقص و مخدوش کنار گذاشته شدند و در نهایت پرسش موارد

و  28/13کنندگان پژوهش به ترتیب سن شرکت معیارتحلیل نهایی قرار گرفت. میانگین و انحراف 

 آمده است. 1کنندگان پژوهش در جدول های جمعیت شناختی شرکت. ویژگیبودسال  96/0

 کنندگان پژوهششناختی شرکتهای جمعیتویژگی -1ول جد

 درصد تعداد گروه متغير

 جنسیت

 80/47 141 پسر

 20/52 154 دختر

 100 295 کل

 پایه تحصیلی

 58/34 102 هفتم

 90/33 100 هشتم

 52/31 93 نهم

 100 295 کل 

 پژوهش هايابزار

 متغیرها از این ابزارها استفاده شد:آوری اطالعات مربوط به برای جمع حاضر پژوهشدر 

ــالبزرگآگاهی نوجوان و مقیاس ذهن سااال:آگاهی نوجوان و بزرگمقياس ذهن ــط که  2س توس

تنها مقیاس با ساختار عاملی مناسب برای ساخته شده  (2018) 3دروتمن، گالوب، اوگانسیان و رید

ست )دروتمن و همکاران،  سالبزرگو  هر دو گروه نوجوان گویه  19شامل  . این مقیاس(2018ا

ــت که  ــی نبودن ) 9بعد توجه و آگاهی ) 4اس ــاوتی نبودن ) 3گویه(، واکنش گویه( و  4گویه(، قض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Klein 

2 . Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS) 
3 . Droutman, Golub, Oganesyan, & Read 
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سخ به گویهگویه( را می 3پذیرش خود ) از خیلی کم ای درجه 5ها در یک طیف لیکرت سنجد. پا

 95و حداکثر نمره  19این مقیاس  ةحداقل نمر ( تنظیم شــده اســت.5 ة( تا خیلی زیاد )نمر1 ة)نمر

ــت.  ــط دروتمن و همکاران )اس ــافی و 2018روایی این مقیاس توس ( به روش تحلیل عاملی اکتش

پایایی مقیاس نیز به ضریب یید قرار گرفت. همچنین أییدی مورد بررسی و تأسپس تحلیل عاملی ت

، 75/0، واکنشی نبودن 77/0ه ترتیب برای ابعاد توجه و آگاهی روش آلفای کرونباخ در دو مطالعه ب

دوم برای بعد  ةو در مطالع،  84/0و پایایی کل مقیاس  76/0، پذیرش خود 71/0قضـــاوتی نبودن 

ــی نبودن 79/0توجه و آگاهی  ــاوتی نبودن 79/0، و تکانش و پایایی  75/0، پذیرش خود 77/0، قض

روایی و پایایی این مقیاس  (. در ایران2018روتمن و همکاران، دآمد ) دستبه 87/0کل مقیاس نیز 

. آنان روایی مقیاس را با روش تحلیل شــدیید أتتا( بررســی و )بیاالســالمی توســط بارانی و شــیخ

بررســـی  روش آلفای کرونباخ را باپایایی مقیاس  ،همچنینییدی مطلوب گزارش نمودند. أعاملی ت

ضریب آلفا را برای بعد توجه و آگاهی  شد شی نبودن 87/0و  ضاوتی نبودن 81/0، واکن ، 82/0، ق

در پژوهش خطیبی و یوســـفی )زیر چا (  گزارش کردند. 85/0و کل مقیاس  62/0پذیرش خود 

، 86/0های مذکور و نمره کل به ترتیب برابر یب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسنیز میزان ضـــر

 گزارش شده است. 91/0و  70/0 ،78/0، 76/0

. مقادیر شدیید أییدی بررسی و تأحاضر روایی مقیاس با روش تحلیل عامل تدر پژوهش 

 1و  03/0، 94/0، 96/0، 49/2نیز به ترتیب  PCLOSEو  df/2X ،GFI ،CFI ،RMSEAهای شاخص

ب برای ابعاد توجه ای کرونباخ بررسی شد و میزان ضرایپایایی مقیاس نیز با روش آلف دست آمد.به

و پایایی کل مقیاس  75/0، پذیرش خود 77/0، قضاوتی نبودن 79/0، تکانشی نبودن 79/0و آگاهی 

  دست آمد.به 87/0

( از 2002)  1پری، گوئتز، تیتز و پکران مقیاس هیجانات تحصیلی :مقياس اميد تحصيلیخرده 

لذت، امید، افتخار، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی تشکیل شده  هایبه نام خرده مقیاس 8

خرده مقیاس این . گردیداستفاده  آن 2تحصیلی است که در پژوهش حاضر از خرده مقیاس امید

 گویه 6مربوط به عامل کالس )امید مربوط به کالس( و ه گوی 8گویه است که  14عامل و  2دارای 

ای درجه 5ها براساس یک پیوستار مربوط به عامل یادگیری )امید مربوط به یادگیری( است. پاسخ

( تنظیم شده است. حداقل و حداکثر نمرات این 5موافقم ) (، تا کامال  1مخالفم ) لیکرت از کامال  

( با 2002است. پایایی این مقیاس در پژوهش پکران و همکاران ) 70و  14خرده مقیاس به ترتیب 

گزارش شد. روایی  86/0تا  75/0های این ابزار از روش ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

یید شده است. کدیور، فرزاد، کاوسیان أو پایایی این ابزار توسط محققان مختلف در ایران بررسی و ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Pekrun, Goetz, Titz, & Perry 
2. Academic Hope   
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و روایی آن را  ییدی استفادهأ( برای بررسی روایی این ابزار از روش تحلیل عامل ت1388و نیکدل )

نامه از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی این پرسش آنهامطلوب گزارش نمودند. همچنین 

را گزارش نمودند. در پژوهش  75/0ضریب آلفای کرونباخ  ، و برای خرده مقیاس امیداستفاده نمودند

، df/2Xهای دیر شاخصمقا و شد،یید أییدی بررسی و تأحاضر روایی ابزار به روش تحلیل عاملی ت

GFI ،CFI ،RMSEA  وPCLOSE  آمد. دستبه 96/0و  04/0، 97/0، 97/0، 82/2نیز به ترتیب 

همچنین به منظور محاسبه پایایی این خرده مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این 

، 79/0به ترتیب  تحصیلینمره کل امید مقدار برای امید مربوط به یادگیری و امید مربوط به کالس و 

 آمد.  دستبه 89/0و  81/0
 (1996وینو )کاب و تریمکتوسط  1تحصیلیصداقتی مقیاس بی :صداقتی تحصيلیمقياس بی

 5و تقلب در تکلیف ) گویه( 5) گویه است که دو بعد تقلب در امتحان 10شامل  ساخت شده و

( تا 1ای از هرگز )مقیاس لیکرت پنج گزینهکنندگان با استفاده از یک سنجد. شرکتگویه( را می

( ضریب آلفای کرونباخ 1996) وینو کاب و تریدهند. مکهای ابزار پاسخ می( به گویه5همیشه )

نگهدار اند. در ایران نیز جوکار و حق( را در بررسی پایایی مقیاس خود گزارش نموده83/0مطلوبی )

و  51/0، تقلب در تکلیف 81/0رای بعد تقلب در امتحان برا (، ضریب پایایی آلفای کرونباخ 1395)

اند. همچنین در پژوهش آنها نتایج حاصل از تحلیل عامل دادهگزارش  78/0 صداقتی تحصیلی کلبی

ید روایی ؤییدی مأهای اصلی همراه با چرخش واریماکس و تحلیل عاملی تلفهؤاکتشافی به روش م

بودند(. در پژوهش حاضر نیز جهت  40/0بار عاملی باالتر از  ها دارایگویه ةمطلوب ابزار بود )هم

تقلب در بررسی پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و مقدار این ضریب برای بعد 

دست آمد. به 86/0و  85/0، 72/0صداقتی به ترتیب کل مقیاس بی ةتکلیف، تقلب در امتحان و نمر

 مقادیر ید روایی مطلوب مقیاس بود. ؤییدی نیز مأیل عاملی تهمچنین نتایج حاصل از تحل

، 98/0، 98/0، 69/2نیز به ترتیب  PCLOSEو  df/2X ،GFI ،CFI ،RMSEAهای برازش شاخص

 دست آمد.به 90/0و  04/0

معیار( و همبستگی  ها: برای بررسی آمار توصیفی )میانگین و انحرافروش تجزیه و تحلیل داده

همچنین برای ارزیابی ارتباط استفاده گردید. ( 24)نسخه  SPSSافزار بین متغیرهای پژوهش از نرم

 AMOSافزار یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمعلّی میان متغیرهای پژوهش از روش مدل

 AMOSافزار استرا  در نرمگری متغیر میانجی از دستور بوتو برای بررسی نقش واسطه (24)نسخه 

 استفاده شد.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Academic Dishonesty Scale 
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 هايافته
در این بخش ابتدا به بررسی میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش و 

در انتها به ارزیابی مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. قبل از ورود به آزمون مدل مفهومی 

های از دست رفته، موارد دورافتاده )پرت( و نرمال بودن متغیرها چون دادهپژوهش، مواردی هم

 .شدبررسی 

های کاملی از گروه اگرچه در پژوهش حاضر تالش شد تا داده هاي از دست رفته:الف: داده 

های از دست رفته وجود داشت که ها برخی دادهآوری گردد، با این حال در فایل دادهنمونه جمع

 مقادیر متغیرها جایگزین شد. برای آنها میانگین

 SPSS ةدر برنام Exploreبرای بررسی موارد پرت در پژوهش حاضر از دستور  ب: موارد پرت:

متغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هیچ یک از  استفاده شد؛ نتایج بررسی موارد پرت در

یابی برای تحلیل مدلمتغیرهای پژوهش موارد پرت وجود ندارد. بنابراین، از این جهت مشکلی 

 معادالت ساختاری وجود ندارد.

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای ج: بررسی نرمال بودن توزيع متغيرهاي مشاهده شده: 

استفاده شد. نتایج نشان داد که  2و کشیدگی 1شده در پژوهش حاضر از دو شاخص کجیمشاهده

بود؛  10و کمتر از  3وهش به ترتیب کمتر از قدر مطلق ضریب کجی و کشیدگی برای متغیرهای پژ

طورکلی، نتایج ارائه شده در (. به2001، 3بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است )بیرن

یابی معادالت ساختاری برقرار های اساسی تحلیل مدلدهد که تمامی مفروضهاین بخش نشان می

 د ندارد.است و بنابراین برای این تحلیل مانعی وجو

 و میانگین و انحراف معیار متغیرهای 1های نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول شاخص

 آورده شده است. 2پژوهش به همراه همبستگی بین متغیرها در جدول 
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1. skewness 
2. kurtosis 
3. Byrne 
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 هاي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش. شاخص1جدول 

 کشیدگی کجی متغیرها

 انحراف معیار آماره انحراف معیار آماره 

 25/0 -13/0 12/0 -69/0 . توجه و آگاهی 1

 25/0 52/0 12/0 -96/0 . واکنشی نبودن2

 25/0 63/0 12/0 -80/0 . قضاوتی نبودن3

 25/0 -58/0 12/0 -25/0 . پذيرش خود4

 25/0 76/0 12/0 -80/0 . اميد کالس5

 25/0 24/0 12/0 -71/0 . اميد يادگيري6

 25/0 33/0 12/0 69/0 . تقلب تکليف7

 25/0 -51/0 12/0 61/0 . تقلب آزمون8

 

 ماتريس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش. ميانگين، انحراف معيار و 2جدول 

 ميانگين متغيرها
انحراف 

 معيار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           1 99/5 83/34 . توجه و آگاهی1

          1 28/0 75/2 33/11 . واکنشی نبودن2

         1 31/0** 43/0** 41/3 13/15 نبودن . قضاوتی3

        1 27/0** 20/0* 17/0* 93/2 60/9 . پذيرش خود4

       1 51/0** 72/0** 58/0** 82/0** 56/10 90/70 آگاهی کل. ذهن5

      1 30/0** 03/0 29/0** 10/0* 30/0** 35/5 21/32 . اميد کالس6

     1 70/0** 31/0** 03/0 30/0** 17/0* 28/0** 39/4 24/24 . اميد يادگيري7

    1 90/0** 93/0** 33/0** 03/0 32/0** 15/0* 31/0** 01/9 46/56 . اميد تحصيلی کل8

   1 -26/0** -26/0** -24/0** -09/0 04/0 -11/0* -07/0 -08/0 96/3 21/10 . تقلب تکليف9

  1 63/0** -30/0** -28/0** -28/0** -06/0 04/0 -06/0 -07/0 -05/0 90/4 56/10 . تقلب امتحان10

 1 93/0** 86/0** -32/0** -30/0** -29/0** -08/0 04/0 -09/0 -07/0 -07/0 12/8 77/20 صداقتی کل. بی11

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

 

دار است موارد معنی ی بین متغیرها در بیشتردهد، همبستگنشان می 2گونه که نتایج جدول همان

 فراهم گردید.پژوهش رو امکان بررسی مدل از این

سی مدل پژوهش، در  شاخصبرر شاخصابتدا  سبه گردید.  های قبل از های برازش مدل محا

صالح شان داد ا سیم  ن صالحات مورد نیاز )تر که مدل از برازش خوبی برخوردار نبود که با انجام ا

پس از  های برازندگیمقادیر شـــاخصب رســـید. کواریانس متغیرهای خطا(، مدل به برازش مطلو
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، شـاخص (P=03/0)و با سـطح معناداری  (df/2X=59/2)، شـامل مجذور خی نسـبی اصـالح مدل

ـــده  (،GFI=99/0)نیکویی برازش  ـــاخص نیکویی برازش تعدیل ش ـــاخص (، AGFI=97/0)ش ش

شـــاخص جذر میانگین (، CFI=98/0)، شـــاخص برازندگی تطبیقی (IFI=96/0)برازندگی افزایشـــی 

قریــب  ت خطــای  مقــدار (RMSEA=04/0)مجــذورات  برازنــدگی  pو  قریــب  ت مون  برای آز

(22/0=PCLOSE)  ستبهمطلوب سیآمدند. در  د ضیه برر آگاهی از ذهنپژوهش مبنی بر اینکه  فر

صیلی، بیطریق افزایش  صیلی را کاهش میامید تح ستفاده از نتایج پژوهش  ،دهدصداقتی تح )با ا

ــترا ( آزمون بوت ــطهاس ــت نقش واس ــیلی توانس ــان داد امید تحص آگاهی و گری در بین ذهننش

 آورده شده است.  3و جدول  2تر در شکل صداقتی تحصیلی ایفا نماید. نتایج دقیقبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نهایی پژوهش  .2شکل 

 

 

 

 

 

آگاهیذهن امید  
 تحصیلی

R2=0/22 

 

صداقتی  تحصیلیبی  

R2=0/15 

 

 خودپذیر بودن قضاوتی نبودن واکنشی نبودن توجه و آگاهی

 یادگیری کالس

 امتحان تکلیف

* p<0/01 

*62/0 *45/0 *72/0 *32/0 

*47/0 -0/38* 

*79/0 *86/0 

0/86* 0/83* 
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 مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش. اثرات 3جدول 

 مسير
 اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم

Β P β P β p 

47/0 تحصیلی امید هآگاهی بذهناز   002/0  ---  ---  47/0  002/0  

-38/0 صداقتی تحصیلیبی هامید تحصیلی باز   003/0  ---  ---  38/0-  003/0  

-03/0 صداقتی تحصیلیبی هآگاهی بذهناز   105/0  18/0-  002/0  21/0-  002/0  

دار آگاهی دارای اثر مثبت و معنیدهند، ذهننشان می 3و جدول  2که اطالعات شکل  گونههمان

صداقتی دار بر بیامید تحصیلی نیز دارای اثر منفی و معنی، و (002/0p=  ،47/0 =β)بر امید تحصیلی 

صداقتی تحصیلی اگرچه دارای اثر مستقیم بر بیآگاهی ذهن( است. 003/0p=  ،38/0-  =β) تحصیلی

 بردار گری امید تحصیلی دارای اثر معنی، اما از طریق واسطه(510/0p =  ،03/0-  =β) نبود

 است.   (002/0p =  ،18/0-  =β) صداقتی تحصیلیبی

 گيريبحث و نتيجه
 آگاهی و گری امید تحصیلی در رابطه بین ذهنهدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

دار بر امید آگاهی دارای اثر مثبت و معنیصداقتی تحصیلی بود. نتایج پژوهش نشان داد که ذهنبی

مالینوسکی و لیم (، 1395جوبنه و همکاران )قاسمیهای تحصیلی است. این یافته با نتایج پژوهش

  همسو است. (2018موناز و همکاران ) (،1396ویسی )(، موحدزاده و شاه2015)

آگاهی با متمرکز کردن آگاهی و توجه در زمان توان بیان داشت که ذهندر تبیین این یافته می

اول احساسات، عواطف، افکار و  کند در وهلة(، به فرد کمک می2010لد و همکاران، وامپا)حال 

رانی یا سرکوب بپذیرد )بائر و همکاران، های خویش را بدون قضاوت کردن و بدون واپسنگرانی

های مختلف و به ویژه گردد فرد بتواند در برخورد با موقعیت(. این پذیرش بالواسطه باعث می2006

های تحصیلی، با درک و پذیرش هیجانات و افکار خویش، موقعیت را به خوبی ها و موقعیتچالش

طه های خویش را در نظر بگیرد و بپذیرد، احساسات و عواطف خویش را در رابدرک کند، توانایی

های متعدد برای برخورد با هدف و چالش در نظر بگیرد، موانع بر سر راه رسیدن به هدف را ببیند، راه

ریزی برای برخورد با چالش نماید. این ویژگی درک با چالش را بیافریند و سپس اقدام به برنامه

رهیاب در امید است  ریزی برای برخورد با چالش که بخش تفکرهای متعدد و برنامهموانع، ابداع راه

 ها بدست آورد. برای برخورد با چالش یکند انرژی مثبت بیشتر(، به فرد کمک می2000)اسنایدر، 

 رفتار و توجه به را انگیزشی ةمؤلف که هدفمندی، یا قصدآگاهی با افزایش از سوی دیگر، ذهن

کند با درک خویشتن و آگاهی (، به فرد کمک می2010)وامپالد و همکاران، کند اضافه می شخص
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ها احساسات خویش، خود را در راه رسیدن به هدف و غلبه بر چالشو ها، نقاط قوت به توانایی

گردد که فرد و به این امر منجر می شودتوانمند ببیند، این فرایند باعث افزایش سطح انگیزه فرد می

جزء انگیزشی امید ند. این تفکر عامل که ها ببیخود را عاملی توانمند در پیروزی و غلبه بر چالش

و با  آورد دستبهکافی  ة، انگیزانگیزاندبراز مسیرها  برای استفادهفرد خود را گردد باعث می ،است

لذا طبق  (.2007 بوزی،)الکساندر و آنیوگرود ها پیش جدیت و قاطعیت به سمت برخورد با چالش

های فرد، به او موقعیت و احساسات، عواطف و تواناییآگاهی با درک کامل ذهنآنچه بیان شد، 

فرد و افزایش و همچنین باعث ایجاد انگیزه در  ،کند تفکر رهیاب خویش را افزایش دهدکمک می

آگاهی و امید تحصیلی منطقی و مثبت ذهن ةه افزایش امید گردد. لذا رابطتفکر عامل و در نتیج

 رسد.به نظر می پذیرفتنی

دار بر ثیر منفی و معنیأها نشان دادند که امید تحصیلی دارای تنتایج پژوهش از سوی دیگر،

به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم  (،1396فرید) صداقتی تحصیلی است. این نتیجه با یافتهبی

مبنی بر اینکه امید تحصیلی موجب  (2015هیکس و یائو ) و (1398بارانی و همکاران )های با یافته

 شود، همسو است.گریزی میکاری تحصیلی و تحصیلچون اهمالرفتارهای غیرمولدی همکاهش 

گردد فرد بتواند یک توان بیان داشت که تفکر رهیاب در امید باعث میدر تبیین این یافته می

های متعدد برای آن در نظر بگیرد و موانع بر سر راه برخورد با موضوع را از زوایای متعدد ببیند، راه

گردد فرد احساس کند که بر (. این بعد امید باعث می2000چالش را شناسایی نماید )اسنایدر، 

دستیابی به موفقیت و لذا  ،تواند راه رسیدن به موفقیت را بپیمایدموقعیت کنترل نسبی دارد و می

این امر (. 2006شود و فرد احساس کنترل نسبی بر موقعیت دارد )پکران، مثبت ارزیابی می طوربه

های تحصیلی، فرد خود را توانمند ببیند و مسئولیت ها و موقعیتشود در برخورد با چالشباعث می

چرا که فرد  ؛صداقتی تحصیلی نمایدتالش را بر عهده بگیرد و به احتمال کمتری اقدام به تقلب و بی

موفقیت را یاد گرفته ( و راه رسیدن به 1396بین تالش خود و نتیجه ارتباط برقرار کرده )فرید، 

 است.

از سوی دیگر، تفکر عامل در امید، به فرد احساس خودکارآمدی، انگیزه، پشتکار و نیروی کافی 

های لفهؤاین م .(2007بوزی، الکساندر و آنیوگ)دهد های تحصیلی را میبرای برخورد با چالش

صیلی نماید، در صورت برخورد های تحگردند فرد خود اقدام به برخورد با چالشانگیزشی باعث می

در صورت شکست، پشتکار  و کافی برای غلبه بر آنها را داشته باشد، ةهای سخت، انگیزبا چالش

کافی برای برخورد مجدد و غلبه بر مانع را تقویت کند و تمام نیروی خود را برای موفقیت به کار 

صداقتی تحصیلی نماید، چرا که به بی گردند فرد به احتمال کمتری اقدامگیرد. این عوامل باعث می
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کند که راه غلبه بر موانع را نداند و خود را در غلبه بر صداقتی تحصیلی میفرد زمانی اقدام به بی

 (.2009)ویلکینسون، پندارد این موانع، ناکارآمد و ضعیف 

بت به عالوه برآنچه بیان شد، امید با افزایش احساسات مثبت، جو حمایتی مطلوب، نگرش مث

آموزان کمک (، به دانش2015، فلدمن و کوبوتا؛ 1398آینده و افزایش سازگاری )بارانی و همکاران، 

کند که عملکرد تحصیلی خود را معادل با ارزش خویش ندانند و لذا برای بدست آوردن عملکرد می

 صداقتی تحصیلی نکنند. چون بیتحصیلی باالتر، اقدام به رفتارهای منفی هم

آگاهی بین ذهنرابطة گری امید تحصیلی در وی دیگر، نتایج پژوهش حاکی از نقش واسطهاز س

 که توان بیان داشت صداقتی تحصیلی بود. عالوه بر آنچه بیان شد، در تبیین این یافته میو بی

های خویشتن و خویش، درک احساسات، افکار و توانایی ةآگاهی با ایجاد آگاهی در فرد دربارذهن

ها، های متعدد در برخورد با چالشپذیرش خود باعث افزایش ابعاد تفکر رهیاب برای پیدا کردن راه

شود و های تحصیلی میتوانمند دانستن خود در غلبه بر مشکالت و چالشبه معنای و تفکر عامل، 

عث کاهش و اجتناب از تقلب و کمک گرفتن از دیگران، با این ابعاد با افزایش احتمال اقدام فردی

آگاهی با افزایش پذیرش در فرد که مربوط به پذیرش شوند. همچنین ذهنصداقتی تحصیلی میبی

شود. بدین صورت هایی مانند امید میخود و پذیرش دیگران است، موجب تمرکز فرد بر توانمندی

واهد های خود خها و اشکاالت خود، تمرکز و توجه بیشتری را به داشتهکه فرد با پذیرش ضعف

ها، ها و در نتیجه رشد این داشتهها موجب استفاده بیشتر و بهتر از این داشتهداشت و تمرکز بر داشته

بیشتری برای دستیابی به اهداف  ةشخص انگیز ،به عنوان مثال شود.ها مییا به عبارتی توانمندی

کند. در این سایی میهای مفید رسیدن به اهداف تحصیلی را بیشتر شناتحصیلی خواهد داشت و راه

یافته و در هنگام مطالعه به جهت اینکه تفکر رهیاب قوی پیدا  ءحالت است که امید شخص ارتقا

های بهتر یادگیری خود را نشان نموده است، این توانمندی در قالب امید تحصیلی برای شناسایی راه

نماید که در قالب باالی فرد به وی کمک می ةثرتر، انگیزؤهای مطالعه مدهد. همچنین در کنار راهمی

صداقتی تحصیلی باشد. شناختی امید در امور تحصیلی توانمند گردد و کمتر نیازمند بیسازمان روان

 پذیرفتنیمنطقی و  تحصیلی صداقتیآگاهی و بیبین ذهنرابطة ای امید تحصیلی در لذا نقش واسطه

 رسد.به نظر می

گری امید یید نقش واسطهأای پژوهش حاضر شواهد مطلوبی را برای تهاگرچه در مجموع یافته

صداقتی تحصیلی فراهم نمود و اطالعات ارزشمندی را آگاهی و بیبین ذهن ةتحصیلی در رابط

صداقتی های بیآگاهی در بافت مطالعاتی پیشایندهای کارکردی امید تحصیلی و ذهندربارة ویژگی

خودگزارشی برای سنجش  ممکن است به دلیل استفاده از ابزار تحصیلی فراهم کرده است؛ اما

 کنندگان دچار خطای رکتهای واقعی، شجای مطالعة رفتار در موقعیتصداقتی تحصیلی بهبی
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های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب شده باشند و به استفاده از شیوه 1نمائی اجتماعیخوب

صداقتی های آتی در مورد بیشود که در پژوهشبنابراین، پیشنهاد میاز بدنامی ترغیب شده باشند. 

و در  ،تری از افراد باشدهای واقعیهایی استفاده شود که مبین رفتارها و روشتحصیلی از ابزار

صداقتی تحصیلی به جهت اینکه مقیاس دهی برای سنجش بیصورت استفاده از ابزار خودگزارش

صداقتی تحصیلی را در دو عامل کلی تقلب در ( بی1996وینو )بی و تریکاصداقتی تحصیلی مکبی

صداقتی تحصیلی های آتی از ابزارهایی که بی، در پژوهشکنندمیتکلیف و تقلب در امتحان بررسی 

های آتی از شود که در پژوهشاستفاده شود. همچنین پیشنهاد می کنندمطالعه میتر گسترده طوربهرا 

 صداقتی تحصیلی استفاده شود.بینی بیچون صبر برای پیشهایی همدیسایر توانمن

صداقتی هایی است که به بررسی پیشایندهای بینظری پژوهش حاضر از معدود پژوهش جنبةاز 

 در  گرددهیجانی پرداخته است، بنابراین پیشنهاد می -تحصیلی در قالب یک مسیر شناختی

صداقتی تحصیلی های موجود در مدل پکران جهت تبیین بیبه بررسی سایر فرضیه آیندههای پژوهش

اندرکاران تعلیم آور آن است که دستپرداخته شود. همچنین به لحاظ کاربردی نتایج این پژوهش پیام

 آگاهی و امید بپردازند.چون ذهنهایی همو تربیت به آموزش و ارتقای توانمندی

پذیری نتایج آن را با مشکل روبرو پژوهش حاضر ممکن است تعمیمهای برخی از محدودیت

آموزان متوسطه اول کنندگان پژوهش فقط از بین دانشرکتشکند. نخست با توجه به اینکه گروه 

دوم و  ةهای سنی دیگر مانند متوسطشود این پژوهش برای ردهشده بودند، پیشنهاد میانتخاب

طرفه در نظر متغیرها به صورت یک ةاینکه در پژوهش حاضر رابطدانشجویان نیز انجام شود. دوم 

( اثرگذاری برخی از متغیرها 2006چون مدل پکران )هایی همگرفته شده است، در صورتی که در مدل

 بر هم دو طرفه است که در پژوهش حاضر امکان بررسی این روابط دوطرفه محقق نشد. 

شود آگاهی باعث مید ذهنندهمتعددی که نشان میشواهد پژوهشی  با وجوددر نهایت اینکه 

آگاهی به تنهایی قادر به از رفتارهای غیراخالقی کاسته شود، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ذهن

آگاهی در کنار ذهن ةصداقتی تحصیلی نیست، بلکه متخصصان حوزکاهش رفتار غیراخالقی بی

 چون امید را نیز آموزش دهند.هم هاییآگاهی الزم است که توانمندیآموزش ذهن
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1. social desirability 
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Introduction 

Academic dishonesty is a common immoral behavior in educational 

settings (Jowkar & Haghnegahdar, 2016), helping people achieve desired 

but unfair, illegal and inaccurate results such as lying, hiding the truth, 

cheating, deceiving and so on (Oran, Can, Şenol, & Hadımlı, 2016). In 

general, academic dishonesty involves two types of cheating: cheating on 

examinations and cheating on assignments. Cheating on assignments 

involves, for instance, tasks that should be done as individual work but are 

in a group with the help of others; it could further include plagiarism, or 

using someone else’s ideas without citing the sources. Cheating on 

examinations, which involve copying from another student during a quiz 

or examination, or attempting to illegally obtain questions and answer 

keys, are also instances of cheating on assignments (Pincus & Schmelkin, 

2003; Rettinger & Kramer, 2009). 

Academic dishonesty is considered an illegal (Jowkar & 

Haghnegahdar, 2016), detrimental (Kashkoli, 2017) and 

counterproductive (Mahbod & Fouladchang, 2017) behavior, and 

according to Pekrun’s (2006) control-value theory of achievement 

emotions, metacognitive states and emotions plays a key role in 

determining academic behavior. Accordingly, in this study mindfulness, 

as a metacognitive state, and hopefulness, as an achievement emotion, 

were examined in a casual model, correspondingly as the far and near 

antecedents of academic dishonesty.  

In Pekrun’s (2006) control-value theory, hopefulness has been 

proposed as a positive prospective outcome emotion that negatively 

evaluates failure and has a positive estimation of success and thus 

motivates the individual in achievement path. Previous research has 

demonstrated a negative relationship between hopefulness and academic 

dishonesty (Farid, 2017), procrastination (Hicks & Yao, 2015), and 

academic avoidance (Barani, Rahpeima & Khormaei, 2019). The necessity 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

of hope for changing the future is to perceive the present moment and to 

own it. If it isn’t done, it will lose the next moment and so on (Munoz et 

al., 2018). Therefore, mindfulness is a quality which can help people to 

live in the present. Mindfulness as a state of awareness, is associated with 

purified or revised attention skills, and judgmental attitude of internal and 

external events. (Malinowski & Lim, 2015). The review of the literature 

shows that mindfulness has a positive impact on hope (Ghasemi-Jobaneh, 

Zahrakar, Hamdami, & Karimi, 2016; Malinowski & Lim, 2015; 

Movahedzade & Shahveisi, 2017). 

Research Hypothesis 

The present study aims to investigate the hypothesis that hopefulness 

has a mediating role in the relationships between mindfulness and 

academic dishonesty.  
 

Methods 

A correlational design and structural equation modeling were used to 

test the research hypothesis. The population encompassed all the middle 

school students studying during 1397-98 in Darab, a city in Fars province, 

Iran. All the participant (N=295, Male=141 and Female=154) were 

selected through random cluster sampling. They were within the age range 

of 12-14, with a mean of 13.28 and a standard deviation of 0.96.The 

students answered the mindfulness, hopefulness and academic dishonesty 

questionnaires.  
 

Results 

The correlation between all variables was significant, making it 

possible to analyze the model. Mindfulness had a positive significant 

relationship with hopefulness (β = 0.47, p = 0.002). On the other hand, 

hopefulness had a negative significant relationship with academic 

dishonesty (β = 0.38, p = 0.003). Hopefulness did not have a direct effect, 

but it was found to mediate the relationship between mindfulness and 

academic dishonesty (β = 0.18, p = 0.002). 

 

Discussion and Conclusion 

In the results of the study, mindfulness had a positive and significant 

effect on hopefulness. Mindfulness, by focusing on the people’s present 

awareness and attention (Wampold, et al., 2010), can help them to accept 

their feelings without any judgment or suppression (Baer, Smith, Hopkins, 

Krietemeyer, & Toney, 2006). This immediate acceptance empowers the 

individual to deal with various situations, especially challenges and 

educational opportunities. In other words, one can understand the situation 
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well by understanding and accepting one's own emotions and thoughts, as 

well as considering and accepting one's own abilities. Additionally, he/she 

will be able to reflect on his/her feelings and emotions about the goal, see 

the obstacles on the way to the goal, create multiple ways to deal with the 

challenges they face, and thus plan to meet the goal. This ability to 

understand obstacles and devise and plan multiple ways to deal with them 

constitutes navigator thinking part of the hopefulness variable (Snyder, 

2000), and will the individual to gain more positive energy to deal with 

the challenges. On the other hand, the results further suggested a negative 

and significant effect for hope on academic dishonesty. Hopefulness 

increases the students’ positive emotions about and attitude toward the 

future, creates a supportive atmosphere, and increases their adaptability 

(Barani et al., 2019; Feldman & Kubota, 2015); thereby, it allows them 

not to regard their academic performance as an indication of their own 

self-worth and thus not to display undesirable behaviors such as academic 

dishonesty to enhance their academic performance.  

On the other hand, the results of the study revealed a mediating role for 

hope in the relationship between mindfulness and academic dishonesty. In 

addition, mindfulness was found to enhance navigator thinking abilities 

by giving the individual information about themselves, increasing their 

understanding of their emotions, thoughts, and abilities. Accordingly, 

navigator thinking can increase the individual’s hope of finding multiple 

ways to deal with challenges, and can enhance their agent thinking by 

empowering them to overcome academic difficulties and challenges, 

hereby reducing chances of academic dishonesty.  

Keywords: academic dishonesty, academic hope, mindfulness 
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