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 چکیده

اخالقي داراي اهميت است.   کنندة  کنشنقش متغيّرهاي تسهيلشناسي اخالق بررسي  در حوزة روان

هاي تحصيلي و آکادميک است. در اين راستا صداقتي تحصيلي يکي از مسائل پر بسامد در محيطبي

شناسي شخصي، دربرگيرندة تالشي شناسي شخصي يا باورهاي معرفتنقش متغيرهاي شناخت تعيين

جديد است براي شناخت متغيرهاي مؤثر در رفتار اخالقي در يک بافت تحصيلي است. در مطالعة 

صداقتي تحصيلي، به عنوان شاخصي از کنش بيبيني شناسي براي پيشحاضر نقش باورهاي معرفت

-گر مورد آزمون قرار گرفت. مشارکتر نظرگرفتن نقش جنسيت به عنوان متغير تعديلاخالقي، با د

پسر( که مقياس باورهاي  94دختر و 276دانشجوي کارشناسي دانشگاه شيراز بودند ) 370کنندگان 

صداقتي تحصيلي خامسان و اميري را تکميل شناسي شراو، بنديکسن و دانکل و مقياس بيشناخت

صداقتي تحصيلي بيانگر روابط بيني ابعاد بيبراي پيش شناسيشناختمدل باورهاي نمودند. نتايج 

نقش تعديلي  همچنينصداقتي تحصيلي بود. شناسي و ابعاد بيمعناداري ميان باورهاي شناخت

هاي پژوهش حاضر نقش باورهاي يافتهمورد تاييد قرار گرفت. در مجموع جنسيت در مدل 

صداقتي تحصيلي را با در نظر گرفتن نقش تعديلي متغير جنسيت تاييد نمود و بيدر  شناسيشناخت

ها و صداقتي تحصيلي مورد تاکيد قرار گرفت. محدوديتجنسيتي در بي ةاز اين نظر نقش طرحوار

هاي پژوهش مورد بحث قرار گرفت و کاربردهاي پژوهش براي خانواده، معلمان، اساتيد و داللت

 اي توضيح داده شد.مشاوره هايفعاليت

 جنسيتي  ةطرحوار، شناسي شخصيشناخت ،بافت تحصيلي ،کنش اخالقي واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 ديني عالمان فالسفه، توجه باز دير از است که اي پيچيده مفاهيم جمله از اخالقي کنش و اخالق    

 و ساز شناسايي اخير، ةدر چند ده .است نموده معطوف خود به را مختلف هايحوزه انديشمندان و

اجتماعي  مختلف هايبافت و بسترهاي در اخالقي کنش با مرتبط و موثّر عوامل و فرايندها کارها،

بوده است )در اين زمينه نگاه کنيد به  شناسي پيرامون اخالقهاي تحقيقات رواناز جمله دغدغه

 از تحصيلي، ارتقاء به گرايش و علمي اکزمر افزون روز رشد به توجه با.  (2009ناروز والپسلي،

. است تحصيلي و علمي هايمحيط يابد،مي آن در خاصي اهميت اخالقي عمل که هاييبافت جمله

 صداقتيبي ها،بافت گونهاين در داراي موضوعيت اخالقي عمل مصداق ترينيکي از برجسته

 . است 1تحصيلي

 در امتحان، تقلب علمي، سرقت ازجمله گوناگوني رفتارهاي انجام واقع در تحصيلي صداقتيبي

  .(2001وکافمن، فلدمن آرن، جنسن،) استآموزان دانش ديگر اسناد و تکاليف روي از کردن کپي

 اطالعات و اسناد از نامشروع ةاستفاد براي شده انجام تالش يا قصد تحصيلي تقلب کلي طور به

 (.1997باوال،) است تحصيلي اعتبار گرفتن براي

 چه و سنتي شکل به چه علمي و تحصيلي هايموقعيت در رفتار از ايهرگونه خالصه طور به 

 تحصيلي اعتبار کسب به منجر اخالقي غير و مشروع غير مسيرهاي از که مجازي و ديجيتالي شکل به

 اخالق شناسانروان. (2007شود )آندرمن و مورداک، مي قلمداد تحصيلي صداقتيبي شود علمي و

 و علمي هايبافت در صداقتيبي که هستند روروبه پرسش اين با اکنونهم تحصيلي ةحوز در

)به طور مثال نگاه کنيد به مک کبي و تراوينو،  است؟ توضيح قابل متغيرهايي چه توسط تحصيلي

1997.) 

 متعدد عوامل( 2007) همکاران و آندرمن تحصيلي صداقتيبي با مرتبط هايسازه ةزمين در

متغيرهاي فردي . اندرا مطرح کرده هيجاني و شخصيتي شناختي، و نگرشي اجتماعي، دموگرافيک،

هاي عمومي شخصيت نيز با فاکتورهاي ها و ويژگياز قبيل سطح خودکارآمدي، نوع انگيزش، نگرش

دانشگاهي ارتباط داشت )آندرمن و  ةسهيم در تصميم به شرکت در رفتارهاي غيرصادقان

به نقل از منون  1998(. وايتلي )2001؛ مورداک و همکاران،1986؛ هاينس و همکاران،1998همکاران،

شود که باور دارند اين يک ( گزارش داد که تقلب بيشتر در ميان کساني مشاهده مي2،2011و شارلند

 3«عدم درگيري اخالقي»کند که ا استدالل مي(. بندور2011هنجار قابل قبول است )منون و شارلند،

شود. عدم صداقتي منجر ميسازد، به بياثر ميهاي شناختي خودتنظيمي اخالقي را بيکه مکانيسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-academic dishonesty  
2 -Menon & Sharland 
3 -moral disengagement 
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اقناع خود فرد که رفتار  ةشخصي قابل انتظار را بوسيل ةدرگيري اخالقي فرايندي است که مواجه

؛ باندورا، باربارانلي، 1990کند )باندورا،محدود مي مورد سوال واقعاً به لحاظ اخالقي مجاز است،

(. مردم گرايش دارند به خودداري از 12011، به نقل از شاو، گينو و بازرمن1996کاپرارا و پاستورلي

 ،به نقل از شاو و همکاران؛ 1990، شکند )باندوراشان را ميرفتارهايي که استانداردهاي اخالقي

کنند که شکاف جدايي استانداردهاي اخالقي از عمل واقعي کمتر اي عمل ميها به گونه(. آن1996

شود. زماني که عمل و هدف با هم در يک جهت نيست، افراد دچار پريشاني ناشي از ناهماهنگي 

شوند. يعني وظعيت تنش رواني که در زماني که باورها نسبت به رفتار همخواني دارند شناختي مي

(. در يک موقعيت اخالقي، مردم اين 2011به نقل از شاو و همکاران، 1957رود )فستينگر،باال مي

هايشان )باوميستر و تعديل رفتارشان در جهت نزديک شدن به هدف ةپريشاني را يا بوسيل

صداقتي شناختي بيدهند. فهم پيامدهاي روانتغيير باورهايشان کاهش مي ة( يا بوسيل1957هدرتون،

 اند که افراد باورهايشانشناسان بوده است. بندورا و ديگران اشاره کردهمورد توجه روان از ديرباز

عمل مورد چالش را از طريق عدم درگيري اخالقي در جهت تسکين ناهماهنگي شناختي  ةدربار

به نقل از  2008؛ ديترت، تروينو و سويتزر،1996؛ بندورا و همکارن،1990کنند )بندورا،تعديل مي

(. بر اين اساس، عدم درگيري اخالقي افراد را از خودمجازاتي و احساس گناه 2011و همکاران،شاو 

  بخشد.ناشي از ناهمساني بين رفتار و استانداردهاي دروني، رهايي مي

تحقيقات انجام شده، متغيرهاي مهم در تبيين گرايش  ة(  با مرور گستر2007آندرمن و مورداک )

اند که هر سطح سه اليه دارد. متغيرهاي سطح بندي کردهدر دو سطح  طبقه صداقتي تحصيلي رابه بي

فشارهاي »، «شخصي در مورد هوش ةنظري»اول  ةاول عبارتند از تاثيرات بافتي و فردي که شامل الي

دوم  ة، الي«ساختار هدف کالس»،  «هاي اجتماعي در کالسمقايسه»، «والدين و همساالن براي رتبه

و  «استانداردهاي تحصيلي»، «هاي آموزشي معلمانمهارت»، «تالش شخصي»، «شخصيهاي مهارت»

« کنندتعداد همساالني که تقلب مي»، «کدهاي امتيازي»، «باني معلمديده»، «اخالق شخصي»سوم  ةالي

هاي انگيزشي راهنما باشد.  متغيرهاي سطح دوم عبارتند از سؤالمي «هاي آزمون منصفانهتمرين»و

، «گيري عملکردجهت»، «اهداف دروني»که متضمن «هدف من چيست؟»اول  ةمل سؤال اليکه شا

و سؤال  «انتظارات بازده»، «خودکارامدي»که متضمن  «آيم؟آيا من از پس اين برمي»دوم ةسؤال الي

تصور منفي از »و  «مجازات در نظر گرفته شده»که متضمن  «هاي اين کار چيست؟هزينه»سوم  ةالي

 مي باشد. «خويشتن

( يکي از اجزاي 2007پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن مدل مفهومي کالن آندرمن و مورداک )

باشد شناسي ميباورهاي معرفت ةکه متضمن ساز «شخصي در مورد هوش ةنظري»سطح اوّل يعني  ةالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Shua, Gino & Bazerman 
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ورهاي  با ةرا مدّ نظر قرار داده و از اين طريق اين بخش از مدل مفهومي را به صورت نقش ساز

صداقتي تحصيلي  توسعه داده و مورد آزمون تجربي قرار داده است. معرفت شناسي در گرايش به بي

شناسي به طور وسيع مورد باورهاي معرفت ةشود سازچنان که از مدل آندرمن و مورداک فهميده  مي

ود. به نظر شهاي تجربي در اين زمينه ديده ميخأل پژوهش همچنينتوجّه نظري قرار نگرفته و 

 واکاوي هاي آکادميک و تحصيلي نيازمنددر بافت صداقتي تحصيليبي نهايي تبيين رسد درمي

 واقع در هستيم. دانستن و تلقي از ماهيت دانش و هوش  و شناختن چگونگي ةدربار افراد باورهاي

 بر آن ارزشيابي و کسب چگونگي و دانش ةدربار فرد باور نوع علمي و تحصيلي بافت يک در

تواند نقش داشته باشد. مي هاموقعيت اين  به وابسته اخالقي تنگناهاي در او عملکرد و گيريجهت

هاي تجربي و مقدم بر آن، استدالل اين پژوهش براي پرداختن به باورهاي معرفت افزون بر رهيافت

يزشي دخيل در صداقتي تحصيلي با توجه و عطف نظر به مکانيزم انگبيني بيشناسي براي پيش

تر، از آنجا که شود. به عبارت روشننقش بافت تحصيلي روشن مي همچنينصداقتي تحصيلي و بي

صداقتي، کسب اعتبار علمي و در  نهايت جلوگيري از آسيب وارد آمدن به فرد براي بي ةانگيز

 هدف اين مکانيزم دفاعي پوشش دادن  ضعف کهاينباشد و با توجه به تحصيلي  مي ةخودپندار

باشد، قابل پرسش است که  باور در مورد دانش و دانستن در يک بافت تحصيلي چطور خود مي

 ةتحصيلي مدخليت و اهميت داشته باشد؟ اگر خودپندار ةتواند در تصور فرد از خودپندارمي

آيا بدون باورهاي ضمني يابي کنيم، هشتحصيلي ري ةرا به عنوان بازنماي خودپندار «جوي موفقدانش»

داشت؟ به نظر  «دانشجوي موفّق»را از  و تلقي توان تصورو اشکار فرد در مورد دانش و دانستن مي

باور در »به نحوي بنيادي موقوف و متوقف است بر  «دانشجوي موفق»رسد هر گونه تصوري از مي

صداقتي، گامي است براي شناسي در بيمعرفتبنابراين بررسي نقش باورهاي  «مورد دانش و دانستن

اين  گرانپژوهش کهاين به توجه با همچنين. فرض در يک بافت آکادميکوارسي تجربي اين پيش

 نقش آزمون اند،کرده تأکيد زمينه اين در جنسيت نقش بر( 2007مورداک، و آندرمن مثالً) حوزه

ديگر ضرورت بررسي نقش جنسيت   .کندمي کمک زمينه اين در روابط پيچيدگي فهم به  جنسيت

جنسيتي  ةها، طرحوارشود. مطابق با اين نظريهروشن مي «1جنسيتي ةطرحوار ةنظري»با عطف توجّه به 

عبارت است از تصوراتي در مورد جنسيت که رفتار، تفکر و توجّه به اطالعات محيطي شخص را 

هاي مطابق با اين نظريه، قابل انتظار است که طرحواره(. 2010دهد )بست،ت و سازمان ميجه

 به توانيم راستا نيا درهاي داراي بار اخالقي دختران و پسران  نقش داشته باشد. جنسيتي در کنش

 نقش که کرد اشاره( 2006) 3بورنافورد و والتر و( 2005)2کيبورس و ديکومک-بنتي يهاافتهي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- gender schema theories 
2- Mccuoid & Bursik 
3-Walter & Burnaford 
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 دادند نشان و دادند قرار آزمون مورد گناه شيگرا و شرم به پاسخ در را يتيجنس ةطرحوار و تيجنس

 زين و خاص يهاتيموقع و هاتيوضع ةدربار پسران و دختران متفاوت يشناخت يهاطرحواره

بنابراين، بنيادهاي در رفتار اخالقي نقش دارد.   است متفاوت جنس دو در که يتيجنس نقش انتظارات

 ةمتغيرهاي اين پژوهش با عطف توجه به نظري ةنقش جنسيت در رابطنظري الزم براي پرداختن به 

گردد. با اين مقدمه، در ادامه ادبيات پژوهشي مرتبط با مسئله به صورت جنسيتي فراهم مي ةطرحوار

 شود.خالصه آورده مي

 1افالطون زمان از تقريباً يعني قبل، سال 2000 از فلسفه اصلي هايحوزه از يکي شناسيشناخت

پردازيم بلکه رويکردي شناسي فلسفي نمياما در اينجا ما به شناخت (.1375هاملين،) است بوده

 ةدربار نظريه يک هست. 2شخصي شناسيشناخت يک داراي هر فردي  شناسانه به آن داريم.روان

 ةدربار باورهايي عنوان به شناسيشناخت باورهاي. سازندمي زمان طول در خودشان را آن که دانش

 شومر(. 2004رانينگ، و نوربي شراو، برونينگ،) است شده تعريف دانش، اکتساب و دانش طبيعت

 ثبات. نمود مطرح را مستقل باور پنج تقريبا شناسيشناخت باورهاي ةساز ةدر ارائ پيشگام( 1994)

 ايمحدوده در هربعد. دانش کسب سرعت و دانش اکتساب کنترل دانش، منبع دانش، ساختار دانش،

 و شراو. شودمي گرفته درنظر ترپيشرفته و پيچيده باورهاي به نسبت وساده خام باورهاي شامل

 شود ارايه مقياس يک در بتوان که ابعادي به نسبت را شناسيشناخت باورهاي ةمطالع( 2008) السون

 شودمي گرفته نظر در شناسيشناخت گراييواقع عنوان به مقياس ةکران يک. کردند سازگار را

 و شود کسب تواندمي که دانش ةبدن عينيت به باور ةدهند نشان که( ترخام باورهاي ةدهندنشان)

 .باشدمي( ترپيشرفته باورهاي ةدهندنشان) شناسيشناخت نسبيت ةدهندنشان مقياس اين ديگر ةکران

 شرقي به طور کلّي  هايفرهنگ و غربي هايفرهنگ که اندداده نشانتحقيقات تجربي در اين زمينه 

 غرب ةعامّ شناسيشناخت شناسي شخصي هستند.شناخت ةمتفاوتي در زمين کالن مسيرهاي داراي

 گرايي،کل بر دارد تاکيد شرقي فرهنگ در حالي که  عدم تضاد و ثبات تحليلي، تفکر بر است متمرکز

. (2008پنگ، و راجرز -اسپنسر گوتز، ؛2001همکاران، و نيزبت ؛1999نيزبت، و پنگ) تضاد و تغيير

 توجّه فرايندهاي در دانش طبيعت و جهان ةدربار باورها اين اند  کهبرخي تحقيقات نشان داده

 و چوي) علّي اسناد ،(2008پنگ، و راجرز-اسپنسر گوتز، از نقل به 2001نيزبت، و ماسودا)

 پنگ) اجتماعي تضاد سازيبرجسته ،(2008پنگ، و راجرز -اسپنسر گوتز، از نقل به 1999همکاران،

 به 2006همکاران، و چن ؛2004همکاران، و راجرز -اسپنسر) متضاد خود ديدگاه و( 1999نيزبت، و

 . نقش دارد( 2008پنگ، و راجرز -اسپنسر گوتز، از نقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 -Plato 
2 - personal epistemology 
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بيني پيش براي  شناسيشناخت باورهاي حاکي از پيشايندي زيادي در همين راستا تحقيقات

 شومر، ؛2009سانگار، و تکايا کيزلگونس، ؛2005کانو،) است تحصيلي دادهايبرون و پيامدها

 نشان هايييافته مثال طور به(. 1،2010برناردو و ليم از نقل به 1997بجاج، و گرايگليتي کالورت،

 مفهومي تغييرات يادگيري ،(1991کوهن، مثال؛) منطقي استدالل با ترخام معرفتي باورهاي که دهدمي

 و وود مثالً؛) داشت منفي ةرابط اي،رتبه تحصيلي عملکرد( 1995آلورمان، و کيان مثالً؛)

فراشناخت اخالقي که متغيري از سنخ   ةدر زمين(. 2011به نقل از الن،استاهل و بروم، 2002کارداش،

 و ثاني ةزادازطالب نقل به 1993) هيل و باشد نيز سوانسونشناسي ميبه باورهاي معرفت

 دادند انجام تحصيلي دوازدهم و نهم هفتم، ةپاي آموزدانش 139 مورد در را پژوهشي( 1381ر،کديو

 معنادار رابطه اخالقي رفتار و اخالقي استدالل با اخالقي فراشناخت ميان که رسيدند نتيجه اين به و

 و فهم عملکرد، و معرفتي باورهاي بين روابط قبيل اين (2011به اعتقاد آکراست ) .دارد وجود

 شود.  گريواسطه فراشناختي و شناختي، هايراهبرد بوسيلة است ممکن محصّالن يادگيري

صداقتي تحصيلي و پيشايندهاي بي ةپژوهشي در زمين  ةبنابراين با مدّ نظر قرار دادن پيشين

و  دادهاي تحصيليشناسي در تبين برونشناسي و سهم باورهاي معرفتپيامدهاي باورهاي معرفت

 .داشت نظر مدّ را عمده مسئله دو حاضر توجّه به نقش جنسيت در اين زمينه پژوهش همچنين

 صداقتي تحصيلي هستند؟ابعاد بي ةکنندبينيشناسي به چه شکل  پيشانواع باورهاي معرفت( 1

 گذارد؟مي تحصيلي صداقتيبي و شناسيشناخت باورهاي چه تاثيري بر رابطه جنسيت (2

 

 پژوهش روش

 کنندگان پژوهششرکت
کارشناسي دانشگاه شيراز بود. در  5دانشجويان دختر و پسر ترم  ةآماري اين پژوهش کلي ةجامع

-شناسي شخصي را کسب کرده باشند. شرکترود افراد باورهاي شناختواقع در اين زمان انتظار مي

( دانشگاه شيراز به تفکيک 94و پسر) (276نفر دانشجوي کارشناسي دختر ) 370کنندگان پژوهش 

اي انتخاب اي چندمرحلهخوشه ةکه به شيو استهاي فني و مهندسي، علوم پايه، و علوم انساني رشته

شدند. به اين ترتيب که درابتدا از هر دانشکده چهار رشته به صورت اتفاقي انتخاب گرديده و از هر 

شجويان حاضر در آن کالس مورد ارزيابي قرار رشته يک کالس تصادفاً برگزيده شد و کليه دان

 بود. WARP8.5  و SPSS19افزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق، گرفتند. نرم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Liem & Bernardo 
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 ابزار پژوهش

شناسي از مقياس باورهاي براي سنجش باورهاي شناخت :شناسیمقیاس باورهای شناخت( 1

گويه  28( استفاده خواهد شد. اين مقياس داراي 2002بنديکسن و دانکل ) شناسي شراو،شناخت

 5. اين مقياس داراي  5تا بسيار موافقم: 1بخشي، از بسيار مخالفم: 5است و بر روي طيف ليکرت 

آيتم  3،6آيتم مرجعيت واقف به همه چيز 2،5آيتم دانش قطعي 5، 1آيتم دانش ساده 7باشد.مي عامل

( .همساني دروني براي هربعد 2009گيرد )شراو،را اندازه مي 5آيتم يادگيري سريع 5و  4توانايي ذاتي

، 66/0، 81/0، 61/0گزارش شده است. پايايي بازآزمايي براي فاکتورها به ترتيب: 68/0تا  0 /58بين 

 باشد.گذاري معکوس ميداراي نمره 28و  24، 19، 6، 2هاي گزارش شد. ضمناً آيتم 62/0، و 64/0

هاي معرفي شده توسط سازندگان پرسشنامه از روش در اين پژوهش نيز براي آزمون احراز عامل

هاي اصلي و چرخش واريماکس با در نظر گرفتن شيب منحني اسکري تحليل عامل به روش مؤلفه

، 69/0توانايي ذاتي  ةتبيين شده براي عامل اول با ميزان آلفا براي مؤلف ميزان واريانس .استفاده شد

به دست  13/0و دانش ساده  22/0،مراجع واقف به امور،31/0، دانش قطعي 62/0يادگيري سريع،

ها و نداشتن آمد. در ادامه با توجه به پايين بودن برخي واريانس تبيين شده از سوي برخي عامل

ه ساختار دو عاملي يعني گري کافي در مدل و نيز با توجه به معيار شيب منحني اسکري کتل بتعيين

و ميزان  94/19يادگيري سريع و توانايي ذاتي اکتفا شد. ميزان واريانس تبيين شده توسط عامل اول 

 سازةدرصد از کل واريانس  51/37بود که در مجموع  56/17واريانس تبيين شده توسط عامل دوم 

ها نيز راي اطمينان از پايايي عاملمورد نظر در جمعيت دانشجو توسط اين دو عامل قابل تبيين بود. ب

از ضريب آلفاي کرونباخ به عنوان شاخص همساني دروني استفاده شد که ميزان آلفا براي عامل 

 به دست آمد.  68/0و براي عامل توانايي ذاتي  67/0يادگيري سريع 
تقلب  ة( براي مطالع1389: اين مقياس توسط خامسان و اميري)مقیاس صداقت تحصیلی( 2

 بخش دو داراي که باشدگويه مي 17مقياس داراي  ةحصيلي دانشجويان ايراني ساخته شد. فرم اوليت

 ديگران به دادن اجازه و ديگران امتحاني برگة کردن از رونويسي مانند ،امتحانات در تقلب شامل

 بخش تحريف غيرمعتبر و برخط منابع از استفاده مانند درسي تکاليف در تقلب  رونويسي و براي

(. 1390به دست آمد )خامسان و اميري،  72/0ها بود. آلفاي کرونباخ براي گويه شناسيکتاب و منابع

هاي اصلي و با چرخش در اين پژوهش نيز پس از انجام تحليل عامل اکتشافي به روش مؤلفه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- simple knowledge 
2 - certain knowledge 
3 - Omniscient Authority 
4 - innate ability 
5 - quick learning 
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، 43/2570لت )بارت ة( و معنادار بودن آمار86/0) KMOواريماکس و با توجه به مطلوب بودن ضريب 

001/P< کتل، سه عامل استخراج شد که بر  ( و در نظر گرفتن مالک کايزر و شيب منحني اسکري

اساس ادبيات پژوهشي به ترتيب سرقت علمي، تقلب فعال و تقلب منفعل نام گرفت.  عامل اوّل با 

را   1علمي( بيانگر متغيرهايي بود که سرقت 2007توجه به ادبيات موضوع )آندرمن و مورداک،

اي از يک کتاب يا ديگر نشريات مکتوب را عبارات دقيق يا ايده»کرد. به عنوان مثال بازنمايي مي

عامل دوم بيانگر . « امگرفته، و بدون آنکه منبع آن را ذکر کنم به عنوان کار خودم تحويل داده

تقلب را بازنمايي  ةن(، شکل فعاال2007متغيرهايي بود که با توجه به تعاريف)آندرمن و مورداک،

ها نتايجي ام )براي مثال در بانک دادهام يا تغيير دادهاطالعاتي را جعل کرده» کرد. به عنوان مثالمي

ام که نتايج معناداري به دست ها را طوري تنظيم کردهام که وجود خارجي نداشت يا دادهرا ثبت کرده

شکل  د که با عطف نظر به ادبيات و تعاريف موجود،و عامل سوم نيز بيانگر متغيرهايي بو «بياورم(.

ف کالسي يا ام که تکليبه ساير دانشجويان اجازه داده» داد. به عنوان مثالتقلب را نشان مي ةمنفعالن

 67/16و  73/18، 56/19ها به ترتيب اين عامل « را از روي من رونويسي کنندکار آزمايشگاهي يا 

کردند. پس از انجام گيري را تبيين ميد از واريانس متغير مورد اندازهدرص 97/54و به طور تراکمي 

به دليل تداخل بارهاي عاملي حذف شدند.براي تعيين پايايي از  16و  13، 3هاي تحليل عامل، گويه

بود. ميزان  88/0روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ميزان آلفاي کرونباخ براي کل مقياس برابر  با 

  بود. 75/0و  79/0، 80/0هاي آورده شده در باال به ترتيب ونباخ براي هر يک از مؤلفهآلفاي کر

 هایافته
 يشناختمعرفت يباورها و يليتحص يصداقتيب ابعاد يفيتوص يهاشاخص 1 شماره جدول در

 .است شده آورده
 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص اطالعات -1 جدول

 متغیرهای پژوهش میانگین انحراف معیار

 سرقت علمی 96/7 49/3

 تقلب فعال از متن و دیگران 54/8 18/3 صداقتی تحصیلیبی

 تقلب منفعل برای دیگران 62/11 85/3

 توانایی ذاتی 07/16 25/4
 شناسیشناختباورهای 

 یادگیری سریع 71/14 97/3

هاي به منظور بررسیییي چگونگي ارتباط متغيرهاي پژوهش و ايجاد زمينه براي تحليل همچنين

 .آورده شده است  2ها محاسبه شد نتايج در جدول شماره بعدي، همبستگي آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Plagiarism 
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 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر -2 جدول

01/0 ** p< 

05/0 * p< 

ساس ابعاد باورهاي معرفت»سوال اوّل پژوهش اين بود که  هاي توان مؤلفهشناختي ميآيا بر ا

 «. بيني کرد؟تحصيلي دانشجويان را پيش صداقتيبي

سخ سوال از نرمبراي پا ستفاده  ةسازي رابطبراي مدل Pls WARPافزارگويي به اين  مورد نظر ا

باورهاي معرفت عاد  يل اب به عنوان متغيرهاي برونشییید. در اين تحل ناختي  فهشییی هاي زاد و مؤل

 ةصورت همزمان وارد مدل شد  که خالصزاد به ورزي تحصيلي به عنوان متغيرهاي درونصداقت

ست.نتايج در جداول پيش شده ا ستقالل خطاها و  ةاز آمار رو ارائه  سون براي اطمينان ا دوربين وات

 .خطي استفاده شداز شاخص تورم واريانس براي اطمينان از عدم هم
 یلیتحص یصداقتیب و یشناسشناخت یباورها مدل ریمس بیضرا -3 جدول

 

 متغیرهای برون زاد

 تقلب منفعل فعال تقلب سرقت علمی

 β P< 2R β P< 2R β P< 2R 

 001/0 18/0 يذات ييتوانا
09/0 

10/0 01/0 
03/0 

09/0 02/0 
02/0 

 02/0 09/0 008/0 12/0 001/0 18/0 عيسر يريادگي

به عنوان ابعاد  «يادگيري سريع»و « توانايي ذاتي»بين متغيرهاي پيش 3با استناد به جدول شماره 

هاي بيني مولفهشیییناختي در اين تحقيق به صیییورت مثبت و معنادار قابليت پيشباورهاي معرفت

صيلي يعني بي ستند، اگر چه  «تقلب منفعال»و  «تقلب فعال »، «سرقت علمي»صداقتي تح را دارا ه

 باشد. عل ضعيف ميهاي تقلب فعال و تقلب منفبيني مولفهه ضرايب مربوط به پيشک

 متغيرها 1 2 3 4 5

 . سرقت علمي1 1    

 .تقلب فعال2 42/0** 1   

 .تقلب منفعل3 35/0** 50/0** 1  

 . توانايي ذاتي4 17/0** 07/0 09/0 1 

 . يادگيري سريع5 -21/0 11/0* -11/0* 38/0** 1

زاددرون متغیرهای  



   121  تيجنس گريلينقش تعد ي: وارسشناسيشناخت يو باورها يليتحص يصداقتيب

هاي مسییتقل تفاوت به منظور بررسییي نقش جنسییيت ابتدا با اسییتفاده از آزمون تي براي گروه

آورده شییده  5نمرات دختران و پسییران در تمامي متغيرهاي پژوهش بررسییي شیید. نتايج در جدول

 است.

ستفاده در ادامه براي آزمون نقش جنسيت در مدل ابتدا از نتايج تي شد که نتايج تست مستقل ا

 آورده شده است. 5در جدول 

 پژوهش یرهایمتغ در پسران و دختران نمرات سهیمقا مستقل، یهاگروه  t آزمون جينتا  -5 جدول

p df t پژوهش یرهایمتغ تیجنس نیانگیم اریمع انحراف 

18/0 324 34/1 
 مرد 39/8 84/3

 یعلم سرقت

 یصداقتیب

 یلیتحص

 زن 82/7 31/3

02/0 324 28/2 
 مرد 31/9 60/3

 فعال تقلب
 زن 36/8 96/2

001/0 324 82/3 
 مرد 07/13 29/4

 منفعل تقلب
 زن 15/11 59/3

03/0 324 12/2 
 مرد 96/16 88/3

 یذات ییتوانا
 یباورها

 شناسیشناخت

 زن 85/15 45/4

05/0 324 95/1 
 مرد 29/15 94/3

 عیسر یریادگی
 زن 32/14 11/4

تقلب فعال و تقلب منفعل از  ةدهد که دختران و پسییران در دو مؤلفنتايج آزمون تي نشییان مي

شییناختي، توانايي ذاتي و يادگيري سییريع با هم تفاوت و دو بعد باورهاي معرفت صییداقتيابعاد بي

سيت در  ةمعنادار دارند که در هم ساس آزمون نقش جن سران ميانگين باالتري دارند. بر اين ا آنها پ

 مدل در دستور کار قرار گرفت که نتايج آن در ادامه آورده شده است.
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 صداقتی تحصیلیشناسی و بیگری جنسیت در رابطة باورهای شناختمدل نقش تعدیل -1شکل 

 های برازش و کیفیت مدلشاخص -6جدول  

 مقادیر قابل قبول مقادیر برآورده شده Macro شاخص برازش

APC  09/0  

 >p.value 01/0 05/0 درجه آزادي

AVIF  21/1 5=> 

AFVIF  26/1 5=> 

SPR  1 7/0=< 
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شییناختي براي رگرسییيون ابعاد صییداقت تحصییيلي بر باورهاي معرفت در ادامه ضییرايب مسییير

 .(7دختران آورده شده است )جدول

 
 صداقتی تحصیلیشناسی و بیباورهای شناخت ةگری جنسیت در رابطضرایب مسیر مدل نقش تعدیل -7جدول 

 متغیرهای مالک

 توانایی ذاتی یادگیری سریع 
جنسیت بر نقش 

 یادگیری  سریع

جنسیت بر نقش 

 توانایی ذاتی

 >β P< β P< β P< β P بینمتغیرهای پیش

 26/0 03/0 15/0 -05/0 01/0 16/0 01/0 17/0 سرقت علمی

 01/0 10/0 18/0 -05/0 02/0 11/0 02/0 11/0 تقلب فعال

 02/0 -10/0 06/0 -08/0 06/0 08/0 07/0 08/0 تقلب منفعل

بر اساس نتايج  همچنين، شاهد برازندگي و کفايت مدل هستيم. 6بر اساس نتايج جدول شماره 

شماره  س 7جدول  شماره  ةو مقاي سير با جدول  سيت  3ضرايب م شاهد احراز نقش تعديلي جن

کند تا معناداري نقش جنسيت بر هر کدام از مسيرها هستيم. نرم افزار وارپ اين امکان را فراهم مي

نيز سنجيده شود که بر اساس نتايج جدول فوق، نقش جنسيت در مسيرهاي رگرسيون تقلب فعال 

باشیید. در ب منفعل بر يادگيري سییريع و توانايي ذاتي معنادار ميبرتوانايي ذاتي و رگرسییيون تقل

باشد، به گري جنسيت ميمسيرهاي ديگر نيز با تغيير ضرايب مواجه هستيم که نشان از نقش تعديل

هاي اين ترتيب که ضییرايب منفي مسییيرهاي نقش جنسییيت در رابطه ي يادگيري سییريع و مؤلفه

 ةکننداين است که اعتقاد به يادگيري سريع در دختران بيشتر تبيين ةدهندصداقتي تحصيلي نشانبي

شکل شد و اين گزاره در مورد رابطصداقتي ميهايي از بياحتمال ارتکاب به  سريع با  ةبا يادگيري 

ست و معنادار ميتقلب فعال و منفعل به طور قوي شد. در مورد مؤلفتري ا شاهد  ةبا توانايي ذاتي، 

هاي کنندگي بيشیییتري براي مؤلفهتقاد به توانايي ذاتي در پسیییران، قدرت تبييناين هسیییتيم که اع

 باشد.صداقت تحصيلي به خصوص در دو بعد تقلب فعال و منفعل دارا مي

 گیریبحث و نتیجه
صداقتي بيني ابعاد بيگونه که ذکر شد اين پژوهش دو مسئله را مد نظر داشت؛ نخست، پيشهمان

هاي مذکور. در خصوص شناختي و دوم نقش جنسيت در پيش بينيمعرفت تحصيلي توسط باورهاي

 علمي سرقت مؤلفة کنندة بينيپيش شناسيمعرفت باورهاي ابعاد که داد نشان مسئله اول، نتايج

 توانايي کهاين نيز و است تدريجي غير و سريع امري يادگيري کهاين به فرد باور واقع در. باشندمي
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 فرد کهاين احتمال ماست، ارادة از دور اساس اين بر و ذاتي امري علمي، معرفت و دانش کسب

. برد خواهد باال را بزند کار اين به دست و بشمارد مجاز را علمي، تقلب فعال و تقلب منفعل سرقت

 ذاتي توانايي به باور  و سريع يادگيري به باور مؤلفة دو در که دانشجوياني يافته، اين به توجه با

 علمي سرقت به دست انحاء از نحوي به کهاين احتمال دارند، خام گراييواقع وضعيت به تمايل

 شناسيشناخت مبناي بر را فرد اخالقي عملکرد از بخشي توانمي اساس اين بر. است  بيشتر بزنند

 هايشتالش اولين در دارد، سريع غيرتدريجي يادگيري به اعتقاد که  فردي. داد توضيح او شخصي

 مثل مسئله، زدن دور هايراهبرد از احتماالً شود ناکامي دچار اگر تکليف انجام يا مسئله حلّ براي

 از خويش دربارة مثبت تصوير ابقاي خواستار که آنجا از فردي چنين آورد،مي روي علمي سرقت

 تکليف انجام و مسئله حل براي تدريجي هايتالش به باور ديگر طرف از و است ديگران طرف

 سرقت کنندة بينيپيش تواندمي نيز ذاتي توانايي آمد، که چنان. کندمي انتخاب را علمي سرقت ندارد،

 به او باور مبناي بر را زمينه اين در فرد اخالقي عملکرد از بخشي توانمي اساس اين بر باشد، علمي

 دارد باور که فردي سريع، يادگيري براي شده آورده تبيين با همسان. داد توضيح توانايي بودن ذاتي

 به شد مواجه دشواري يا شکست اگر با تحصيلي -علمي زمينة يک در است، ذاتي امر يک توانايي

 کساني دستاورد از کندمي سعي بپردازد اشيادگيري فرايندهاي اصالح و بيشتر تالش به کهاين جاي

 خويشتن از مثبت تصوير ابقاي جهت در ترتيب بدين و کند استفاده هستند «توانا ذاتاً» است معتقد که

 پيشايندي از که است هاييمدل هاييافته و مدلوالت راستاي در يافته اين. کند تالش ديگران نزد

 آندرمن :مثال طور به)دهند مي خبر تحصيلي عملکردهاي و پيامدها براي شناختيمعرفت باورهاي

 و گرايگليتي کالورت، شومر، ؛2009سانگار، و تکايا کيزلگونس، ؛2005کانو،؛ 2007مورداک،  و

 (.1،2010برناردو و ليم از نقل به 1997بجاج،

 و انجام شده« فرهنگ»ربط آن با  و «خود» ي که در ارتباط با مفهومقاتيتحق يهاافتهي برخي از  

ديالکتيک بودن ساختار برخي از هيجانات نشان  بهاست  مربوطکه  قاتيتحقاي از دسته همچنين

 بودن «يگريد به وابسته»  کنندةتسهيل گرا،جمع يشرق فرهنگ کي عنوان به ما فرهنگ ،دهند کهمي

 منبع عنوان به «يگريد» کردن لحاظ و ارتباط در فرد خود گريد عبارت به و باشديم 2«خود»مفهوم 

 ؛1991اما،يتايک و مارکوس ؛نگاه کنيد به طور مثال) کنديم رشد و رديگيم شکل اقتدار، و  ارزش

 رفتار و بودن اخالقي است، وابسته ديگر «خود» که جوامعي در. (3،2010الثورث و دايوچي ، اموتويم

 از دوستان از يکي اگر مثال طور به است، قومي و گروهي ي«ما» اقتدار به وابسته شدّت به اخالقي

 خواهد قرار شديد مالمت مورد اعضا ديگر سوي از او با نکردن همکاري کند، تقلّب تقاضاي فرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Liem & Bernardo 
2. interdependent concept of self  
3- Miyamoto , Uchida  & Ellsworth  
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 هايارزش به که فردي مجازات با را زمينه اين در بودن اخالقي «ديگري» ترتيب اين به و گرفت

 امري «ديگري» هايخواسته طبق نکردن عمل بسا اي و دهدمي قرار تأثير تحت اعتناستبي گروه

 توانايي بودن ذاتي به باور و سريع يادگيري به باور اينجا در. شد خواهد تلقّي مالمت قابل و مذموم

 يافته اين تبيين در باشد، منفعل تقلب و فعال تقلب مؤلفة دو کنندة بينيپيش است نتوانسته کدام هيچ

 راهگشا تواندمي دهندمي قرار رابطه را مورد بررسي  اين ايواسطه تحقيقاتي که متغيرهاي به توجه

( جنسيت،نمره آزمون ورودي مثل) دانشجويان ميان فردي هايتفاوت گيريدر اين زمينه اندازه باشد.

 تقلّب براي دانشجويان روابط و( متقلّبان 2پشيماني ،1تقلّب تحمل قدرت مثل) ايموّسسه فشارهاي

 5آزمون اضطراب و 4اجتماعي فشار تربيتي، فرايندهاي دربارة اعتنايي()بي 3مشربيکلبي مثل)

 و سيرا از نقل به 2001ميالن،مک و ؛سالتر،کافي1997الوفر، و ؛نول1995بيليمنيگ، و )آلسچولر

 تصميم که اندداده نشان تحقيقات از رشدي روبه ةبدن. تواند مورد توجّه قرار گيردمي (2006هيمان،

 و سيرا از نقل به2005مالهورتا،) پذيردمي تاثير انگيزشي و شخصيتي فاکتورهاي از کاربران

 عوامل عنوان به هيجاني هم و شناختي هايسازه شامل بايد هم تحقيقاتي هايمدل(. 2006هيمان،

نتايج به دست آمده را (. 2006هيمان، و سيرا از نقل به2005مالهورتا، و آگاروال) باشد کننده تعيين

صداقتي تحصيلي يکدست نيست چرا که شاهد توان شاهدي بر اين نکته قرار داد که ابعاد بيمي

 مسيرهاي متمايزي به آن هستيم.منتهي شدن 

 دو در باورها ابعاد نقش يافتن براي شودبا توجه به پايين بودن برخي ضرايب مسير پيشنهاد مي

 تريواسطهبي و ترمستقيم نحو به که رفت متغيرهايي سراغ بايد تحصيلي صداقتيبي از مزبور ةمؤلف

 پيشين متغيرهاي پرسيد توانمي و دارند نقش دانشجويان ميان در منفعل تقلب و فعال تقلب بر

 اشاره توانمي که ديگري نکتة. کدامند؟ تحصيلي صداقتيبي ةمؤلف دو اين براي تربالفصل و قوي

 همکاران و شراو شناسيمعرفت باورهاي ابعاد براي عامل تحليل نتايج به توجه با که است اين کرد

 دانشجويي جمعيت ميان در توانست سازندگان سوي از شده معرفي بعد پنج از بعد دو تنها ،(2002)

 و فرهنگي داليل به يا ابعاد ديگر سهم و شود احراز توانست و داشت را الزم کفايت تحقيق اين

 دانشجويان، براي هاگويه بودن نامأنوس و آشنايي عدم علّت به يا و ابزار ضعف علّت به يا هنجاري

چرا شاهد مسيرهاي معنادار منتهي به تقلّب  کهاينبه عبارت ديگر بخشي از پاسخ به . نشد احراز

گرا بودن فرهنگ اين فعّال و منفعل نيستيم با توجه به اين نکات قابل فهم است که از لوازم جمع

گرايي فرهنگي ي گروهي ناديده گرفته شود، گرايش جمع«ما»است که اگر قبح يک رفتار توسط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- tolerance of cheating  

3- punishment  
3- cynicism  
4- social pressure  
5- test anxiety  
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گرا ضامن هاي جمعبه سمت رعايت منويّات گروهي سوق خواهد داد، در واقع فرهنگ افراد را

کاهش يافتن پنج بعد از ابعاد باورها به دو  کهاينها و هنجارهاي گروهي است. نيز رعايت  هدف

شناسي ظهور و بروز تامّي تواند بيانگر اين نکته باشد که در اين تحقيق باورهاي شناختبعد مي

اند، و در صورت استفاده از ابزاري که در صورت اي( به عنوان متغيرهاي پيشايندي نداشتهانبه)همه ج

توانيم شاهد تغييراتي در ضرايب و معناداري مسيرها باشيم. اجرا، ابعاد باورها در آن احراز شوند مي

به تقويت مدل  توانداي ديگر نيز ميافزون بر اين توجّه به متغيرهاي پيشايندي بالفصل و واسطه

 بيانجامد.

 کییه داد نشییانمسییتقل  يتیی آزمییون جينتییادر خصییوص پرسییش مربییوط بییه نقییش جنسییيت، 

 بعیید دو و يصییداقتبي ابعییاد از منفعییل تقلییب و فعییال تقلییبة مؤلفیی دو در پسییران و دختییران

 در کیه دارنید معنیادار تفیاوت هیم بیا عيسیر يريادگيی و يذاتی ييتوانا ،يشناختمعرفت يباورها

 در میورد نقیش تعیديلي جنسیيت در مسیيرهاي میدل،. دارنید يبیاالتر نيانگيیم پسران آنهاة هم

جنسیيت در مسیيرهاي معنیادار مؤلفیة يیادگيري سیريع و توانیايي ذاتیي  بیه  کیه داد نشیان نتايج

ي تقلب فعال و منفعل نقش دارد، بیه ايین ترتيیب کیه مسیير يیادگيري سیريع بیه تقلیب هامؤلّفه

هاي میذکور در دختیران تیوان  تر اسیت. بیه عبیارت ديگیر مؤلفیهران قیويفعال و منفعل در دخت

صیداقتي تحصیيلي و بیه طیور خیاص تقلیب فعیال و منفعیل کنندگي بيشتري بیراي بيپيش بيني

يیادگيري  ةدارد کیه مؤلفیشیود ايین يافتیه تلويحیاً بيیان میيمي باشد. چنیان کیه مشیاهدهدارا مي

صییداقتي تحصییيلي در هاي بيدر رابطییه بییا مؤلفییه بينییي کننییدگي بییاالتريسییريع تییوان پيش

صییداقتي را بییه طییور مثبییت  بي ةتوانیید دو مؤلفییه از سییه مؤلفییباشیید و ميدختییران دارا مي

ي بينییي کننییدگي بيشییترتوانییايي ذاتییي در پسییران تییوان پيش ةبينییي کنیید. در حاليکییه مؤلفییپيش

ابییط در دو  گییروه صییداقتي تحصییيلي دارد.  بنییابر جهییت رومییذکور بي ةيبییراي دو مؤلفیی

متغيرهییاي تحقيییق هییم در دختییران و هییم در   ةتییوان گفییت روابییط معنادارشییدمي جنسییيتي،

يیادگيري سیريع در پسیران شیدّت  ةپسران هم جهت اسیت ولیي بیه لحیاظ شیدّت رابطیه مؤلفی

صییداقتي بي ةتوانیید دو مولفییه از سییه مؤلفییبينییي کننییدگي  بيشییتري دارد و ميو تییوان  پيش

يیادگيري امیري سیريع  کیهاينتیوان گفیت بیاور بیه بيني کند. بر ايین اسیاس ميتحصيلي را پيش

بيشییتري دارد  و  ةصییداقتي نقییش تسییهيل کننییدهاي بيو غيرتییدريجي اسییت در رابطییه بییا مؤلفییه

 لذا در سلوک تحصيلي و عمل اخالقي دانشجويان نقش منفي دارد.

صییداقتي تحصییيلي بییاالتر از هاي بيان در ميییانگين مؤلفییهکییه پسییر هییاافتییهي نيییا نيییيتب در

 در دختییران و پسییران متفییاوت ياخالقیی تيییترب يالگوهییا بییه تییوانيمییدختییران دختییران بودنیید 

 تيیرعا يبیرا يشیتريب يفشیارها بیا دختیران واقیع در کیه کیرد اشیاره ياسالم – يرانيا فرهنگ
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 شیانيا ةيیناح از اصیول و اسیتانداردها نقی  و انیدبیوده مواجیه ياخالقی و ينیيد ياستانداردها

 بییه تییوانيمیی راسییتا نيییا در همچنییين. دارد و داشییته همییراه بییه را يشییتريب سییرزنش و يينییاروا

و بسییت  (2006) 2بورنییافورد و والتییر ،( 2005)1کيبورسیی و ديییکومییک-بنتییي يهییاافتییهي

 ةدربیار پسیران و دختیران متفیاوت يشیناخت يهیاطرحیواره دادنید نشیان کیه کرد اشاره (2010)

 متفییاوت جیینس دو در يتيجنسیی نقییش انتظییارات زيیین و خییاص يهییاتيییموقع و هییاتيوضییع

 ياخالقی قواعید کیه روديمی و رفتیهيمی يشیتريب انتظیار دختیران از شید عنیوان کیه چنان) است

 اعمیال بیه دسیت پسیران از کمتیر دختیران چیرا کیه دهیديمی حيتوضی میا به( نگذارند پا ريز را

( 1999) 3جیونز و نلسیون ،يتلیيوا ليیفراتحل جينتیادر همیين راسیتا،  .زننیديمی ياخالقی خالف

 زنییان کییه داد نشییان رصییادقانهيغ رفتییار و نگییرش در يتيجنسیی يهییاتفییاوت قییاتيتحق بییر

 وجییود تعییارض رفتارشییان و اسییتانداردها نيبیی اگرچییه دارنیید يبییاالتر ياخالقیی ياسییتانداردها

پسیران بيشیتر  بیه سیمت واقیع گرايیي خیام گیرايش  زيین باورهیا در تفاوت خصوص در.  دارد

دهید عوامیل زمينیه سیاز در رشید شان باالتر از دختران بیود کیه ايین نشیان ميداشتند و ميانگين

تر در پسییران بيشییتر بییروز و نقییش داشییته اسییت. شییناختي خییامگيري باورهییاي معرفتو شییکل

 در يتيجنسی متفیاوت يالگوهیا در فرهنیگ، انیدداده نشیان هیاپیژوهشدر اين زمينه، چنیان کیه 

 ديییبا فرهنییگ بییه توجییه بییا تيجنسیی ريتییأث گییريد عبییارت بییه ،(2008هییافر،) دارد نقییش باورهییا

 و ازدواج سین رفیتن بیاال بیا يکنیون يخيتیار ةدور در شیايد بتیوان گفیت همچنين. شود دهيفهم

 يسیاختارها بیا تيجیدّ عیدم و يمزاجی يدمیدم ينیوع بیا بعضیاً پسران يشغل ةنديآ در ابهام زين

 بییا يانگییارسییهل ينییوع بییا گییريد عبییارت بییه و شییونديمیی مواجییه يريادگيیی و دانییش يشییناخت

مشییارکت نکییردن بعیید توانییايي ذاتییي در مییدل . شییونديمیی مواجییه يريادگيیی و دانییش ميمفییاه

باشیید کییه در هنجارهییاي حییاکم بییر شییناخت اجتمییاعي توانیید بيییانگر ايیین نکتییه مییيپسییران مییي

هییاي تحصییيلي، بییاور بییه توانییايي ذاتییي و اسیینادهاي در موقعيییتپسییران دانشییجوي ايرانییي 

رفتییار غيراخالقییي نيسییتند و در پسییران، ايیین بعیید )توانییايي ذاتییي(  کنندةتسییهيلدرونییي چنییدان 

نايییافتگي کمتییري بییه لحییاظ اخییالق تحصییيلي دارد. بییر ايیین اسییاس نسییبت بییه دختییران سییازش

باورهییاي  سییازةعمییل  نحییوةرکرد و تییري هسییتيم تییا کییانيازمنیید تحقيقییات بيشییتر و پيچيییده

هنجارهییاي گروهییي دانشییجويي و فرهنییگ فهميییده  شناسییي بییا توجییه بییه جنسییيت،شییناخت

 شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Mccuoid & Bursik 
2-Walter & Burnaford 
3 -Whitley, Nelson & Jones 
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 خلق را ييفضاها بتوانند نيوالد و دياسات معلّمان، اگر آمده دست به جينتا اساس بردر پايان 

 يمنف ريتأث احتمال از باشد، تردهيچيپ و ترقيعم يشناسمعرفت يباورها کنندةتسهيل که کنند

 خام واقع گرايي که چرا. شد خواهد کاسته ياخالق عمل بر متعاقباً و جاناتيه بر خام گراييواقع

 در شناسانروان و مشاوران  همچنين. دهديم شيافزا را اخالق ناپسند عملکرد کي  بروز احتمال

و به طور خاص رفتارهاي متضمن  مراجعان ياخالق يهاچالش يبررس در ستيبايم مشاوره مراکز

 متعاقباً  و هاچالش ليتحل و ريتفس ،يشناختمعرفت يباورها گرفتن نظر در با ،تحصيلي صداقتيبي

گرايي خام به سمت از واقع باورها رييتغ با که است نيا بر فرض. دهند سامان را مراجع به کمک

  آکادميک باالتر خواهد رفت. ةي در حوزاخالقنسبيت پيچيده، احتمال بروز کنش 
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Introduction 
In the moral psychological domain, it is important to investigate role of facilitator 

variables on moral action. Academic dishonesty is a sensitive and prevalent problem in 

academic contexts. This concept defined as the intent or effort made to illegally use 

documents and information to obtain academic credentials. Academic dishonesty as an 

amoral action in such educational contexts as schools and universities. The present 

research, based on Anderman and Murdak's conceptual model, examined the role of 

epistemological beliefs in the tendency toward academic dishonesty. Personal 

epistemology concerns beliefs about knowledge and knowing. Therefore, more empirical 

research is needed to examine the dimensionality of academic dishonesty and to verify 

whether the relations between those dimensions and motivational beliefs depends on 

knowledge and knowing. In other words, it is probable that such beliefs have a regulatory 

function in determining academic achievement and moral behaviors in educational 

contexts. In particular, there is a great need to investigate personal epistemology and its 

relation to academic dishonesty in the Iranian culture. 

 

Research question 

To this end, the present study aims to investigate the role and contribution of personal 

epistemological beliefs in determining academic dishonesty and learning outcomes and 

further to determine the role of gender in this regard. The research questions were:  

1-What types of epistemic beliefs are predictive of academic dishonesty? 

2-How does gender affect the relationship between epistemological beliefs and academic 

dishonesty? 

 

 Method 
The present study examined role of epistemological beliefs in predicting academic 

dishonesty as an indication of moral behaviors and further to verify the role of gender as 

a mediating variable. The Participants were 370 under graduate students at Shiraz 

University (276 females and 94 males). The participants completed the epistemic beliefs 

inventory (Schraw, Bendixen & Dunkle, 2002) and the cheating questionnaire 

(Khamesaan & Amiri,2011). The software programs used in this study were SPSS19 and 

WARP8.5.  T-test, exploratory factor analysis and correlational analysis were conducted 

using SPSS, and path analysis was performed with WARP. 

Result 
The dimensionality of the Schraw, Bendixen, and Dunkle’s Epistemological 

Questionnaire was verified through factor analysis, and the resulting dimensions were 

examined. The result demonstrated a significant path between components of academic 

dishonesty (plagiarism, active cheat and passive cheat) and epistemological beliefs  
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(innate ability and quick learning). Moreover, the mediating role of gender in the model 

was confirmed. The model was fitted the data and the fitness indices were desirable. In 

fact, the desire in girls to learn more quickly was the variable that could best predict their 

academic dishonesty.  On the other hand, the innate ability was the factor that could best 

predict active or passive cheating in boys. 

  

 Discussion and Conclusion: 

In sum, the result of the research supported the role of epistemological beliefs as well 

as gender in determining moral behaviors. In this regard, the results highlighted the role 

of gender schema in determining academic dishonesty. Epistemological beliefs predict 

instances of academic dishonesty in Iranian students and thus play an important role in 

this educational context. Similarly, naïve realism was found to increase the likelihood of 

displaying an amoral behavior. It is assumed that by changing beliefs from naive realism 

to complex relativity, the likelihood of ethical behaviors in academic relationships will 

increase. 

However, more empirical research is needed to ascertain this issue. However, taking 

the assumption that by moving from naïve realism toward a more critical and constructive 

perception, chances of academically dishonest behaviors will decline, the results of the 

present study have implications for families, teachers, psychologists, and counselors. 

Primarily, the instructors need to provide atmospheres reinforcing stronger and more 

authentic beliefs so that they can reduce chances of academic dishonesty, which naïve 

realism might cause. Moreover, the results of the study imply for counselors and 

psychologists to consider their clients’ epistemological beliefs, particularly when dealing 

with their academic dishonesties. 

  
Keywords: moral action- educational context- personal epistemology- gender self- 

concept- academic dishonesty- regulative function 
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