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Abstract 

The purpose of present study was to Prediction of Academic Dishonesty based on academic 
identity and intelligence beliefs. The study method was descriptive-correlation. The 
statistical population were to included High school students from Lordegan city in the 
academic year of 2017-18. Among them 254 students were selected by multi-stage cluster 
sampling. To collect the data were used from the Implicit Theory Intelligence Scale of 
Abdel Fattah and Yates (2005), the Academic Dishonesty scale of Maccabi & Truenio 
(1997) and the questionnaire of academic identity of Vaz and Isaacson (2008). Data were 
analyzed by used SPSS software and Pearson correlation coefficient and regression 
analysis. The findings showed that successful academic identity had negatively and 
significantly relationship with academic dishonesty. Diffusion, foreclose and moratorium 
academic identities had positive and significantly correlation with Academic Dishonesty. In 
addition, Incremental intelligence belief had negative relationship with Academic 
Dishonesty and fixed intelligence belief had positive relationship with Academic 
Dishonesty. Another finding of the study is that incremental belief and successful academic 
identity have the most significant contribution in predicting academic Dishonesty. Also, 
according to the results of the present study, attention and knowledge about students' beliefs 
about their ability and formed academic identity and their effects on Academic Dishonesty, 
is a necessity for the educational system, In order to select effective educational and 
training interventions. 
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 صداقتیتحصیلیبراساسهویتتحصیلیوباورهایهوشیبینیبیپیش

 2، فاطمه طهماسبی کهیانی1طلب محمد قنبری

 شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دکتری روان. 1

 شهر، ایران شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، زرین ارشد روان کارشناسی. 2

 (77/72/7331: یخ پذیرش؛ تار23/04/7331: تاریخ دریافت) 

 چکیده

روش پاژوهش توصای ی ان عاو     . باود صداقتی تحصیلی براساس هویت تحصیلی و باورهاا  هویای    بینی بی پیشهدف پژوهش حاضر، 
آماون   داعش 254. بودعد 7331-31آمونان دورة متوسطة دوم یهرستان لردگان در سال تحصیلی  جامعة آمار  یامل داعش. همبستگی بود

، (2005)ها مقیاس عظریة تلویحی هوش عبدال تاح و یات    برا  گردآور  داده .ا  اعتخاب یدعد ا  چندمرحله گیر  خویه عموعهبا روش 
بارا   . كاار گرفتاه یاد    به( 2001)هویت تحصیلی وان و ایزاكسون   ، و پرسشنامة(7331)تروینییو  و كابی تحصیلی مك صداقتی بی مقیاس
ها  پژوهش عشان داد هویت تحصیلی موفا    یافته. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون اعجام گرفتها با تحلیل داده و  تجزیه
دیررس و نودرس عیز همبستگی مثبت و معنادار باا   ها  تحصیلی سردرگم،  هویت. صداقتی تحصیلی همبستگی من ی و معنادار دارد با بی
صداقتی تحصیلی همبستگی من ی و معنادار دارد، ولی باور هویی ذاتی باا   ی با بیهمچنین، باور هویی افزایش. صداقتی تحصیلی دارعد بی
ها  پژوهش این است كاه بااور افزایشای و هویات تحصایلی موفا         ان دیگر یافته. صداقتی تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد بی

اب  با عتایج پژوهش حاضر، توجه و یاناخت عسابت باه    همچنین، مط. صداقتی تحصیلی دارعد بینی بی بیشترین سهم معنادار  را در پیش
اتخااذ   منظاور  صاداقتی تحصایلی، باه   هاا بار بای    گذار  آن آمونان دربارة تواعایی خود و هویت تحصیلی یکل گرفته و اثر باورها  داعش

 .یود مداخالت مؤثر تربیتی و آمونیی، ان ضروریات عظام آمونیی محسوب می

 . صداقتی، هویت تحصیلی صداقتی تحصیلی، بی ی، بیباورها  هوی: کلیدی  واژگان
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 مقدمه

اند که سالمت  بوده روبهرو با مسائلی همواره خویش، دادن رسالت انجام در آموزشی هاي نظام

بارانیان، )است  صداقتی تحصیلی بی مسائل، این از یکی .کنند فراگیران را تهدید می یادگیري

 آموزان مقاطع مختلف دانش بین 3صداقتی تحصیلیبی(. 3169افروز،  یخچالی و آتش اجیح

 اقتصادي، درهاي  موقعیتو  هاي جغرافیاییتوجهی به محیط تا دبیرستان، بی دبستان از تحصیلی

گیرد  طور فردي یا گروهی انجام می رایج است، که به خصوصی و دولتی هاي آموزشی، مکان انواع

طوري که به یک هنجار رفتاري در فرهنگ آموزشی مبدل  هب ،(006 ،  گاالنت و درینان دیویس،)

 و آرهین)عنوان یک مهارت یا بازي پذیرفته شده است  آموزان به شده است و از سوي دانش

 (. 006 ، 1جونز

 مفهوم( 039 )  استارویتوا و نامانگو؛ متعددي بیان شده است  صداقتی تعاریف دربارة بی

هاي رتبة خود در موقعیتاخالقی توسط فراگیران براي ارتقاي   غیر تالش صداقتی تحصیلی را بی

(. 039 استارویتوا و نامانگو، )کنند  آموزشی بدون تالش با تقلب در آزمون و تکلیف تعریف می

 که نتایجی و پیامدها به براي دستیابی فریب و نیرنگ بر مبتنی رفتارهاي مجموعةدر تعریفی دیگر، 

و   چوپاال-چوجیدسکا) شود صداقتی تحصیلی یاد می عنوان بی به ندارد، را آن شایستگی فرد

 اخالقی و غیر رفتارهاي غیر از اي گسترده بسیار دامنة صداقتی تحصیلیبی(.  03 ، همکاران

سرقت از منابع علمی و ادبی، استفاده  ها و امتحانات،آزمون در تقلب دروغ، فریب،قانونی از جمله 

گیرد  تخریب کار علمی دیگران و غیره را دربرمی العات علمی،از اطالعات جعلی، جعل اط

را به دو گروه خودگرا و  صداقتی بی انواع بندي تقسیم یک در(. 036 و همکاران،  9روسدي)

 اخالقی و غیر اقدامات غیر خودش اعتبار براي در نوع خودگرا فرد. کردند بندي دگرگرا طبقه

                                                           
1. Academic Dishonesty  

2. Davis, Drinan & Gallant 

3. Arhin & Jones 

4. Starovoytova & Namango 

5. Chudzicka-Czupała 

6. Rusdi   
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را  خویش اعتبار کند تا می کمک را دیگران نوعی فرد به رگراطبقة دگ دهد، در می انجام قانونی را

 (.3163اعتماد، )اخالقی ارتقا دهد  طور غیر به

صداقتی تحصیلی، شواهد پژوهشی نشان  بودن بی و ناپذیرفتیاخالقی  رغم ماهیت غیر علی

هاي تحصیلی از شیوع نسبی برخوردارند  در همة محیطدهد، این گونه رفتارها  می

  9داد در پژوهشی نشان ( 2016) 3و یوسف ماعیلاس(.  03 و همکاران،  سکاچوپاالچوجید)

 اند، همچنین در پژوهشی دیگر، داشته تقلب در امتحانات و تکالیف کالسی آموزان از دانش درصد

و همکاران،   جرگال)صداقتی تحصیلی را گزارش کردند از دانشجویان مشارکت در بی درصد 69

آموزان ابتدایی درگیر تقلب هستند و در  سوم دانش نشان دادند یک( 030 ) 1ایاتاس و تک(.  03 

 در هم صداقتی تحصیلی بی رسد نظر می به بنابراین،. رسد ها این مسئله به اوج خود می دبیرستان

. است و پیامدهاي نامطلوبی را به دنبال دارند مهم اي مسئله دانشگاهی، فضاي در هم و مدارس

،  جیلوک و بنت)صداقتی تحصیلی با ابعاد شخصیت  دهد بی ها نشان می یج پژوهشهمچنین، نتا

، سطوح دوستی بین ( 316نگهدار،  جوکار و حق)، هویت اخالقی ( 03 ،  ؛ تامارا و بنت 03 

هاي  ، نگرش(3166اعتماد و جوکار، )شناسی  ، باورهاي شناخت(036 ، 9گریبلر)آموزان دانش

(  03 و همکارن،   برناردي)هاي تحصیلی  ، و نگرش معلمان به فعالیت( 03 ، 6هزینو)تحصیلی 

آموزان از اخالق تحصیلی و کاهش  از این رو، بهبود نگرش و افزایش درک دانش. در ارتباط است

 (.039 و همکاران،  6اوران)صداقتی تحصیلی ضروري است بی

نیز با طرح مدل ( 1 36) 30سیبل. استاخالقی  صداقتی عملی غیر طور که بیان شد بی همان

                                                           
1. Ismail & Yussof 

2. Jeergal 

3. Tas & Tekkaya, 

4. Giluk & Bennett 

5. Tamara & Bennett 
6. Griebeler 

7. Hsiao 

8. Bernardi 

9. Oran  

10. Blasi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886914004723#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886914004723#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176516304487#!
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در مدل او بر نقش هویت در . ستخود به بررسی عوامل مؤثر بر عمل اخالقی پرداخته ا

دهی  طوري که هویت با شکل به(. 1 36بلسی، )اخالقی تأکید شده است انگیختگی عمل بر

اس، بر این اس(. 039 ، 3سوئر)هاي اخالقی افراد را موجب می شود  هاي اخالقی، کنش ارزش

اخالقی  عنوان رفتاري غیر صداقتی تحصیلی به کنندة بی بینی تواند پیش هویت در حوزة تحصیل می

 .باشد

هاي زندگی، اشتغال، هویت را براساس دو فرایند اکتشاف و تعهد در حیطه( 0 36)  مارسیا

رد هر حیطه از هویت انعکاسی از ساختار کلی هویت ف. ایدئولوژي و روابط تعیین کرده است

حیطة . شود است که با توجه به میزان اکتشاف و تعهد منزلت هویتی فرد در آن حیطه مشخص می

،  واز و ایزاکسون)گیرد را دربرمی 1تحصیلی جنبة مهمی از هویت فردي است که هویت تحصیلی

تعهد شخص نسبت به نشان برتري، میل  هویت تحصیلی را(  00 )  گراهام و اندرسون(.  00 

هویت . کند ر بر چالش، تالش و اشتیاق درونی نسبت به فرایند یادگیري تعریف میبه اصرا

  هاي تحصیلی بازتابی از انواع شایستگی، خودمختاري، هدفمندي، باورهاي خودکارآمدي و تجربه

، 9روزر و ال)هاي درسی در تعامل با معلمان و همکالسی است  هیجانی رایج نوجوانان در کالس

اي مهم  عنوان یکی از حیطه با درنظرگرفتن حیطه تحصیلی به(  00 )یزاکسون واز و ا(.  00 

هاي چهارگانه هویت تحصیلی سردرگم، زودرس، دیررس و موفق را ارائه کردند؛  زندگی، منزلت

به عدم اکتشاف و تعهدي اشاره دارد که اغلب با تعلل در زمینة  6هویت تحصیلی سردرگم

کنندة تعهد  بیان  هویت تحصیلی زودرس. تحصیلی همراه است هاي هاي مرتبط با ارزش تصمیم

از افراد مهم مانند والدین،  آموزهاي تحصیلی است که دانش ها و آرمان آموز نسبت به ارزش دانش

                                                           
1. Sauer 

2. Marcia 

3. Academic identity  

4. Was & Isaacson 

5. Grahom & Anderson 

6. Roeser & Lau 

7. Diffusion academic identity 

8. Foreclose academic identity 
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آموز براي  که به تردیدهاي دانش 3دیررسهویت تحصیلی . ها گرفته است معلمان و همکالسی

بعد از   هویت تحصیلی موفق. ا و اهداف تحصیلی اشاره دارده گیري دربارة ارزش رسیدن به نتیجه

رحیمی و فرهادي، )شود هاي تحصیلی متعهد می آموز نسبت به ارزش یک دوره اکتشاف، دانش

دهد بین هویت تحصیلی و رفتارهاي ناسازگار رابطه وجود دارد، از  مطالعات نشان می(. 3169

کاري  هاي هویت تحصیلی و اهمالن منزلتبی نشان دادند(  316)جمله گزیدري و همکاران 

طوري که بین هویت موفق رابطة منفی و هویت دیررس و سردرگم  تحصیلی رابطه وجود دارد؛ به

کردن تکلیف، آمادگی براي امتحان و تهیة مقاله وجود  هاي آماده رابطة مثبت و معنادار با مؤلفه

حصیلی موفق با رفتارهاي پرخطر رابطة منفی دهد بین هویت ت ها نشان میهمچنین، پژوهش .دارد

نیز دریافتند بین هویت (  03 ) 1کوماریو و دیال(. 3169صمیمی و همکاران، )وجود دارد 

در پژوهشی دیگر کوربا، واز و . گیري تبحري رابطة مثبت وجود دارد تحصیلی موفق و جهت

سازي را به صورت  خود ناتوانبه این نتیجه رسیدند که هویت تحصیلی موفق (  03 )  ایزاکسون

 .کنندبینی می منفی پیش

هاي شناختی فرد از کنترل و ارزش  پیامدها و رفتارهاي تحصیلی فراگیران تحت تأثیر ارزیابی

ها و پیامدهاي پیشرفت و  پذیري فعالیت هاي کنترل مرتبط با ادراک از کنترل هستند، ارزیابی

هاي مرتبط با پیشرفت هستند  ت ذهنی پیامدها و فعالیتهاي ارزش مرتبط با ارزش و اهمی ارزیابی

هاي مهم فراگیران، باورهاي آنان دربارة  یکی از ارزیابی(. 036 و همکاران،   مورلس -کامچو)

 (. 03 ، 9کروملی) است  ماهیت هوشی و توانایی خود

 ورهايدر نظریة ضمنی با. شود  باورهاي افراد دربارة هوش در نظریة ضمنی هوش مطرح می

افرادي که باور هوشی افزایشی دارند، . است  و باور ذاتی 6افراد دربارة هوش شامل باور افزایشی
                                                           
1. Moratorium academic identity  
2. Achievement academic identity 
3. Komarraju & Dial 
4. Chorba, Was & Isaacson 
5. Camacho-Morles 
6. Cromley 
7. Incremental belief 
8. Fixed belief 
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در . تواند از طریق یادگیري و تالش پرورش یابد کنند که می پذیر تلقی می  هوش را کیفیتی انعطاف

مقابل، افراد داراي  در. یابند هاي خود محوریت می نتیجه، این افراد به سمت رشد و بهبود توانایی

توان آن را تغییر داد، این  گیرند که نمی باور هوشی ثابت، هوش را یک ویژگی ثابت در نظر می

ماري، مورفی و )هاي خود به دیگران، نگران هستند  گروه از افراد در خصوص اثبات شایستگی

 (. 039 ، 3دوئک

اند که باورهاي هوشی  دد دریافتههاي متع در زمینة ارتباط باورهاي هوشی، محققان در پژوهش

، کاهش اسنادهاي درماندگی ( 00 و همکاران،   دافنسکا)کنندة اضطراب کمتر  بینی افزایشی، پیش

رضایت از مدرسه ( 031 ،  چن و یوشر)، برانگیختگی کمتر هیجانی (006 و همکاران،  1بلکول)

، لذت و ( 03 ، 9کروملی)ل ، کاهش ترک تحصی(031 و همکاران،   مارتین)و لذت از زندگی 

. هستند( 3169االسالمی، طلب و شیخقنبري)، و بهزیستی مدرسه ( 03 و همکاران،  6لیو)غرور 

دافنسکا و همکاران، )، افسردگی ( 03 ،  کینگ)کنندة هیجانات منفی  بینی باور هوشی ذاتی پیش

نشان دادند (  00 ) 30دوئک و ملدن. هستند( 006 ، 6هوول و بورو)کاري  ، و اهمال(006 

آموزانی که باورهاي هوشی  آموزان برخوردار از باورهاي هوشی افزایشی در مقایسه با دانش دانش

شوند، تمایل به حفظ و  ثابت دارند؛ وقتی در حل یک مسئله با شکست یا مشکل مواجهه می

باورهاي افزایشی افراد داراي (. 030 ، 33مولر، ویلیامز و دوئک)ارتقاي عواطف مثبت خود دارند 

دانند که موجب غرور و  دانند، بلکه آن را عاملی می  تنها تالش را ابزاري براي موفقیت می نه

                                                           
1. Mary, Murphy & Dweck 

2. Da Fonsecaa 

3. Blackwell 

4. Usher 

5. Martin 

6. Cromley 

7. Luo 

8. King 

9. Howell & Boru 

10. Dweck & Molden 

11. Mueller, Williams & Dweck 
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در حالی که براي افراد داراي باورهاي هوشی . (039 ، 3بروس و مور)شود  رضایت از عملکرد می

اي بیرونی مانند نمرة ه کننده ذاتی، یادگیري به خودي خود از اهمیت برخوردار نیست، بلکه تقویت

هاي  را در فعالیت ها ها آن  کننده خوب، تشویق دیگران و ارتقاي رتبه داراي ارزش است و تقویت

هاي  عالوه بر این، یافته(. 006 و دوئک،   بلکول، ترزسنی وسکی)کنند  یادگیري درگیر می

  ي باورهاي هوشی استها بینی و رابطة مثبت و مستقیم بهزیستی با مؤلفه پژوهشی حاکی از پیش

 (.3161ذبیحی حصاري و غالمعلی لواسانی، )

صداقتی تحصیلی در سطوح مختلف تحصیلی در حال گسترش است  براساس مبانی نظري بی

صداقتی تحصیلی براي  از این رو، شناسایی پیشایندهاي بی. و پیامدهاي منفی را به دنبال دارد

بنابراین، بر مبناي تحلیل مبانی نظري . یت فراوانی دارددادن مداخالت آموزشی و تربیتی اهم انجام

ارزش هیجان پکران و مدل خود بلسی احتماالً باورهاي  -هاي ضمنی هوش دوئک، کنترل  و نظریه

با توجه به . صداقتی تحصیلی باشند هاي مؤثر بی کننده بینی  توانند پیش هوشی و هویت تحصیلی می

هاي شناختی بر رفتارهاي تحصیلی اثر  ارزیابی( 009 ) 1پکران کنترل -آنکه براساس نظریة ارزش 

گذارند، همچنین، با توجه به شواهد تحقیقاتی مبنی بر ارتباط بین باورهاي هوشی و رفتارهاي  می

بینی  صداقتی تحصیلی را پیش تحصیلی، این مسئله قابل طرح است که آیا باورهاي هوشی بی

هویت، عمل اخالقی را ( 1 36)براساس مدل خود بلسی کند؟ دربارة هویت تحصیلی نیز  می

صداقتی  شود که آیا هویت تحصیلی، بی از این رو، این مسأله نیز مطرح می. دهد تحت تأثیر قرار می

 کند؟ بینی می تحصیلی را پیش

 شناسی پژوهش روش

ورة آموزان دختر و پسر د جامعة آماري شامل دانش. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است

نفر     در این پژوهش . بود 3169-66دوم متوسطة شهرستان لردگان در سال تحصیلی 
                                                           
1. Burrus & Moore 

2. Blackwell & Trzesniewski  

3. Pekrun 
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اي  اي چندمرحله گیري خوشه به عنوان نمونه، با روش نمونه( پسر  33دختر و    3)آموزان  دانش

پنج )به این ترتیب که ابتدا از بین مدارس متوسطة دوم شهرستان لردگان ده مدرسه . انتخاب شدند

طور تصادفی انتخاب شد؛ سپس، از هر مدرسه یک کالس  به( سه دخترانه و پنج مدرسه پسرانهمدر

 66/0و  1/39 ترتیب،  ها به میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنی. طور تصادفی انتخاب شد به

 .ابزارهاي پژوهش مقیاس و پرسشنامه بودند. به دست آمد

 گویه این مقیاس شامل نُه (:991 ) تروینييو و كابي مك  تحصيلي صداقتي بي مقياس

 هاي گویه برخی .گیرد دربرمی را تحصیلی صداقتی رفتارهاي بی مختلف انواع که است رفتاري

 این در نهایت، .شد افزوده آن به نیز گویه و یک تغییر فرهنگی انطباق منظور به مقیاس این

 را نوشتاري تکالیف در تقلب آزمون و در تقلب نوع دو که است گویه 30شامل  مقیاس

 ارائه کنندگان شرکت به صداقتی تحصیلی بی رفتارهاي مختلف انواع مقیاس، این در .سنجد می

. اند داده انجام را این رفتارها هر یک از حد چه تا کنند تعیین شود می خواسته ها آن از و

 پاسخ ها گویه به(  )ه همیش تا( 3)وقت  هیچ از اي درجه لیکرت پنج مقیاس با کنندگان شرکت

 .شوند می گذاري نمره مستقیم روش به ها  همة پرسش .دهند می

منظور بررسی روایی پرسشنامة همبستگی هر گویه با نمرة کل  در پژوهش حاضر به

تا  1/0 آزمون  در مقیاس تقلب مقیاس مربوط به آن محاسبه و دامنة ضرایب براي خرده خرده

همچنین، . به دست آمد 96/0تا  6/0  نوشتاري تکالیف در لبمقیاس تق و براي خرده 63/0

نتایج تحلیل عاملی تأییدي . کار گرفته شد نمایی به تحلیل عاملی تأییدي با روش بیشینة درست

هاي برازش  شاخص. دست آمد به 60/0تا  0/  ها از  وجود دو عامل را تأیید کرد و بار عاملی گویه

 کابی مک. استبیان شده  3مدل نیز در جدول 
 1/0 را آلفاي کرونباخ  مقیاس پایایی(  00 ) 

 در تقلب پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفاي کرونباخ براي تقلب در آزمون و. اند گزارش کرده

 .به دست آمد 99/0و  61/0به ترتیب،  نوشتاري تکالیف

                                                           
1. Academic Dishonesty Scale 

2. McCabe 
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ویه تشکیل شده گ 0 این پرسشنامه از (:8002)واز و ایزاكسون   پرسشنامة هویت تحصيلي

کار  مقیاس هویت تحصیلی موفق، سردرگم، دیررس و زودرس به است که براي سنجش خرده

اي لیکرت از  درجه گویه دارد که روي یک طیف پنج 30ها  مقیاس هر یک از خرده. شود گرفته می

 . قرار دارند(  )تا کامالً موافقم ( 3)کامالً مخالفم 

مقیاس مربوط به آن  همبستگی هر گویه با نمرة کل خردهمنظور بررسی روایی پرسشنامه  به

و  0/ 6تا  99/0آزمون  در مقیاس هویت تحصیلی موفق محاسبه و دامنة ضرایب براي خرده

 در مقیاس هویت تحصیلی دیررس خرده 0/ 9تا  1/0  مقیاس هویت تحصیلی سردرگم خرده

. به دست آمد 96/0تا  6/0  سمقیاس هویت تحصیلی زودر و براي خرده 96/0تا  9/0 آزمون 

تا  10/0ها از  بار عاملی گویه. نتایج تحلیل عاملی تأییدي وجود چهار عامل را تأیید کردهمچنین، 

بیان شده  3هاي برازش مدل تحلیل عاملی تأییدي نیز در جدول  نتایج شاخص. به دست آمد 96/0

و  فق، سردرگم، دیررسمقیاس هویت تحصیلی مو ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده. است

 .به دست آمد 0/ 9و  63/0، 96/0، 69/0به ترتیب،  زودرس

در این . گویه دارد  3این مقیاس  (:8002) 8مقياس نظریة تلویحي هوش عبدالفتاح و یتس

، هفت (مقیاس باور هوشی افزایشی و باور هوشی ذاتی خرده)ها  مقیاس مقیاس، هریک از خرده

(  )تا کامالً موافقم ( 3)اي لیکرت از کامالً مخالفم  درجه ورت مقیاس پنجها به ص گویه. گویه دارد

با اجراي تحلیل عاملی تأییدي بر روي این مقیاس، ( 009 )عبدالفتاح و یتس . اند گذاري شده نمره

این پژوهشگران، ضریب پایایی را به روش آلفاي . وضوح از هم تفکیک کردند دو عامل را به

مقیاس  و براي خرده 1/0 هاي باور ذاتی  مقیاس ، و براي خرده0/ 6پرسشنامه کرونباخ براي کل 

منظور بررسی روایی پرسشنامه، همبستگی  در پژوهش حاضر به. گزارش کردند 0/ 6باور افزایشی 

مقیاس باور  مقیاس مربوط به آن محاسبه و دامنة ضرایب براي خرده هر گویه با نمرة کل خرده

                                                           

1. Academic Identity Status  
2. Implicit theory of intelligence scale 
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نتایج همچنین، . دست آمد به 96/0تا  0/  مقیاس باور ذاتی  و براي خرده 99/0تا  9/0 افزایشی 

به دست  93/0تا  0/ 1ها از  تحلیل عاملی تأییدي وجود دو عامل را تأیید کرد و بار عاملی گویه

پایایی پرسشنامه نیز با محاسبة ضریب . بیان شده است 3هاي برازش مدل در جدول  شاخص. آمد

 .به دست آمد 0/  و  63/0باخ براي باور افزایشی و باور ذاتی به ترتیب، ضریب آلفاي کرون

 .، مدل برازش مطلوبی دارد3براساس جدول 
 

 های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی  شاخص. 1جدول 

 CMIN/df GFI CFI IFI TLI RMSEA PCLOSE متغير

 0/   0/ 0 63/0 61/0 61/0 69/0 61/3 باورهاي هوشی

 0/   0/ 0 60/0 0/ 6 0/ 6 0/ 6  /   لیهویت تحصی

 66/0 0/ 0 60/0 0/ 6 0/ 6 61/0 96/3 صداقتی تحصیلیبی

 های پژوهش یافته

 .است شده بیان  جدول  در بین پیش و مالک متغیرهاي توصیفی هاي شاخص
 

 توصیفی صداقتی، هویت تحصیلی و باورهای هوشی های شاخص. 2جدول 

 بيشترین كمترین راف استانداردانح ميانگين تعداد متغير

 9   3  / 1 6 / 3     بی صداقتی تحصیلی

 16  3  / 6   /96     هویت تحصیلی موفق

 6   3 1/    36/3     هویت تحصیلی دیررس

    33 6/1  36/ 6     هویت تحصیلی زودرس

     3  /66  3/ 1     هویت تحصیلی سردرگم

     3  / 3 0 / 3     باور هوشی افزایشی

  3   3/ 6  /3      باور هوشی ذاتی

 این هاي فرض پیش که شد استفاده پیرسون همبستگی روش از پژوهش هاي فرضیه تحلیل براي

  .گرفت قرار تأیید مورد روش تحلیل
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 ها  فرض همگنی واریانس نتایج آزمون لون برای بررسی پیش. 3جدول 

 F df Sig VIF Tolerance متغيرها

   0/      1/0  صداقتی تحصیلی بی

 3/   6/0  6/0      / 6 هویت تحصیلی موفق

 3/ 6 63/0 0/       /16 هویت تحصیلی دیررس

 16/3 91/0 6/0      /   هویت تحصیلی زودرس

 6/3  0/ 9 0/       /1  هویت تحصیلی سردرگم

 3/   61/0 0/       / 1 باور هوشی افزایشی

 13/3 1/0  9/0     3/   باور هوشی ذاتی

 به توجه با همچنین، .دهد  می نشان را ها است، که برابري واریانس <P 0/ 0، 1جدول به توجه با

 توان می است، 3/0بیشتر از  تحمل شاخص و 30کمتر از  (VIF)واریانس  تورم عامل شاخص اینکه

 .اردوجود ند چندگانه بودن خطی هم اند و مستقل بین پیش متغیرهاي گفت
 

 ها بودن داده اسمیرنوف برای بررسی نرمال -نتایج آزمون کولموگروف. 4جدول 

 N Sig Z متغيرها

  /33 31/0     صداقتی تحصیلی بی

 01/3 30/0     هویت تحصیلی موفق

 3/   0/       هویت تحصیلی دیررس

 31/3 0/ 3     هویت تحصیلی زودرس

 3/   3/0      هویت تحصیلی سردرگم

  / 9 1/0      باور هوشی افزایشی

 61/3 1/0      باور هوشی ذاتی

شده با توزیع  تفاوت توزیع فراوانی نمرات مشاهده شود، می مشاهده  جدول  طور که در همان

از لحاظ آماري معنادار نیست، بنابراین، توزیع نمرات  <0P/ 0نظري در سطح معناداري 

 .منطبق است شده بر توزیع منحنی نرمال مشاهده
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 صداقتی تحصیلی با باورهای هوشی و هویت تحصیلی ماتریس همبستگی بین متغیر بی. 5جدول 

 1 2 5 4 3 8   متغيرها

       3 باور هوشی افزایشی

      3 -0/ 1 باور هوشی ذاتی

     3 33/0 -1/0  صداقتی تحصیلی بی

    3 -9/0  -31/0 13/0 هویت تحصیلی موفق

   3 -3/0  0/ 3 39/0 -09/0 لی دیررسهویت تحصی

  3 0/   -0/ 1 0/ 3 0/ 3 -06/0 هویت تحصیلی زودرس

 3 3/0  0/0  -06/0 31/0 0/ 3 -33/0 هویت تحصیلی سردرگم

صداقتی تحصیلی با باور افزایشی و هویت تحصیلی موفق همبستگی  ، بین بی براساس جدول 

ذاتی، هویت تحصیلی دیررس، زودرس و سردرگم منفی و معنادار وجود دارد، ولی با باور 

بین،  در ادامه، براي تعیین سهم هر یک از متغیرهاي پیش. همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد

 . بیان شده است 9رگرسیون چندگانه انجام گرفت که نتایج در جدول 
 

 بین نتایج رگرسیون چندگانه برای تعیین سهم متغیرهای پیش. 6جدول 

 B Beta S.E R R2 Sig متغير

 06/0 0/ 03 33/0 1/0  03/0 09/0 باور هوشی ذاتی

 06/0 0/ 03 0/ 3 6/0  01/0 06/0 هویت تحصیلی دیررس

 09/0 0/ 03 0/ 3 3/0  06/0 33/0 هویت تحصیلی زودرس

 0/ 0 036/0 31/0 0/   33/0 39/0 هویت تحصیلی سردرگم

 003/0 1/0 0 1/0  1/0  36/0 9/0  باور هوشی افزایشی

 003/0 0/ 09 0/   0/   0/   3/0  هویت تحصیلی موفق

 003/0 316/0 16/0    مدل کلی

، بیشترین سهم معنادار را متغیر هویت تحصیلی موفق و باور هوشی افزایشی 9براساس جدول 

اما متغیرهاي هویت تحصیلی دیررس، زودرس، سردرگم و . صداقتی تحصیلی دارد در تببین بی

همچنین، با توجه به همبستگی . ور هوشی ذاتی از لحاظ آماري سهم معناداري ندارندبا

ضیح داد که متغیرهاي باور هوشی افزایشی و  توان تو شده براي هر متغیر می تفکیکی محاسبه نیمه
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بینی  صداقتی تحصیلی را پیش درصد از واریانس بی  / و   / هویت تحصیلی موفق به ترتیب، 

درصد از تغییرات   3/ اند  بین توانسته مجموع، با توجه به مدل کلی، متغیرهاي پیش در. کنند می

 .صداقتی تحصیلی را تبیین کنند بی

 گیری بحث و نتیجه

صداقتی تحصیلی براساس هویت تحصیلی و باورهاي  بینی بی هدف اصلی پژوهش حاضر پیش

صداقتی تحصیلی  لی موفق و بیهاي نتایج پژوهش نشان داد بین هویت تحصی یافته. هوشی بود

، (3169)صمیمی و همکاران هاي  این یافته با یافته. دارد  همبستگی منفی و معناداري وجود

توان گفت  در نتیجه، می. همخوانی دارد(  03 )و کوماریو و دیال (  316)گزیدري و همکاران 

ایف و اهداف آموزشی و ها، قوانین، وظ آموزان داراي هویت تحصیلی موفق نسبت به ارزش دانش

باشند، داراي هویت آموزشی سازنده و از لحاظ روانی سازگاري سالم و خوبی  تحصیلی متعهد می

این افراد داراي کارآمدي باال و اضطراب . آیند دارند و با مسائل به نحو مناسب و شایسته کنار می

خود رویکردي واحد را اتخاذ آموزان همواره در انتخاب  از سوي دیگر، این دانش. پایینی هستند

به واسطه خودنظارتی و خودتنظیمی که . کند کنند که خودتنظیمی در آن نقش محوري را ایفا می می

در این افراد در سطح مطلوبی قرار دارد و احساس کارآمدي باال و اضطراب پایین، کمتر گرایش به 

رو، هویت تحصیلی موفق با از این . کند تقلب در آزمون و تکالیف نوشتاري را ایجاد می

در تأیید این یافته، (  03 ) ، واز و ایزاکسونکوربا. صداقتی تحصیلی رابطة منفی و معنادار دارد بی

کارگیري راهبردهاي ناسازگار و  آموزان داراي هویت تحصیلی موفق کمتر به به د دانشنکن بیان می

 .ناسالم گرایش دارند

صداقتی  ویت تحصیلی دیررس، زودرس و سردرگم با بینتایج پژوهش حاضر نشان داد بین ه

همسو (  00 )این یافته با نتایج واز و ایزاکسون . تحصیلی همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد

آموزان داراي هویت دیررس تعهدي براي اهداف،  توان گفت دانش ها می در تبیین این یافته. است

کنند که به  زمان زیادي را صرف کاوشگري میها و وظایف تحصیلی خود ندارند و  ارزش

این افراد گرایش به تالش کمتر و استفادة بیشتر . شود هدررفت زمان و افزایش اضطراب منجر می
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از این رو، براي کسب نمرة بیشتر و حفاظت از خود در برابر . از راهبردهاي خودحفاظتی دارند

افراد داراي (.  03 ، ، واز و ایزاکسونکوربا)صداقتی تحصیلی دارند  سرزنش دیگران گرایش به بی

هاي تحصیلی و  تعهدي نسبت به اهداف و ارزش هویت سردرگم به علت عدم کنکاش و بی

ها از  گیري کنند در تصمیم آموزشی از پرداختن به موضوعات آموزشی و تحصیلی اجتناب می

احساس خودپندارة پایین، کنند،  گري استفاده می تراشی و توجیه راهبردهاي نامناسب بهانه

 .کنند صداقتی در حوزة تحصیلی را فراهم می خودتنظیمی ناقص را دارند که زمینة گرایش به بی

گرفته در اوایل  هاي شکل افراد داراي هویت زودرس نیز کاوش اندک دارند، ولی به ارزش

افراد در اجتماع و  شود میزان توفیق این تعهد و پایبندي موجب می. زندگی همواره پایبند هستند

از این رو، این افراد چون در یافتن و . یابدهاي اجتماعی اطرافیان افزایش  کسب حمایت

هاي اساسی زندگی تحصیلی خود فعال نبودند، ارتباط معنایی  کردن باورها و ارزش کشف

دار کنند و از انگیزة تحصیلی کافی برخور ها و اهداف تحصیلی برقرار نمی قدرتمندي با ارزش

 .صداقتی تحصیلی دارند نیستند، به این واسطه این افراد گرایش به بی

صداقتی تحصیلی  هاي این پژوهش همبستگی معنادار بین باورهاي هوشی با بی از دیگر یافته

صداقتی همبستگی مثبت و بین باور هوشی افزایشی  طوري که بین باور هوشی ذاتی با بی به. است

توان بیان کرد با توجه به  بنابراین، می. بستگی منفی و معنادار وجود داردصداقتی تحصیلی هم با بی

باورهاي هوشی یک نوع ارزشیابی شناختی هستند که بر کنترل ( 009 )ارزش پکران  -مدل کنترل

افراد داراي باور . گذارند ها و پیامدهاي تحصیلی اثر می ذهنی و ارزش ذهنی افراد از فعالیت

. هاي خود را از طریق تالش زیاد افزایش دهند توانند سطح شایستگی ند که میکن افزایشی فکر می

این افراد داراي حس باالتري از کنترل ذهنی بر . از این رو، تالش براي موفقیت ارزشمند است

از این رو، زمینة . شود یادگیري و پیامدهاي آن هستند که موجب غرور و رضایت از عملکرد می

کنند که  در حالی که افراد داراي باور ذاتی فرض می. یابد ی تحصیلی کاهش میصداقت گرایش به بی

. ها ندارد ها ثابت است و تالش و کوشش نقشی در تغییر توانایی آن هاي آن توانایی و شایستگی

یادگیري، خود . ها دارند ها ندارند، یا کنترل اندکی بر آن این افراد معتقدند یا هیچ کنترلی بر فعالیت

هاي بیرونی مانند نمره خوب، تشویق دیگران و ارتقاي رتبه داراي  کننده میت دارد، بلکه تقویتاه
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کارگیري راهبردهاي ناسالم از جمله تقلب افزایش  از این رو، زمینة گرایش به به. ارزش است

 .یابد می

گیري در شکل آموزش و پرورششود والدین و متولیان  هاي پژوهش، پیشنهاد میبراساس یافته

هاي هویت موفق آموزان که از مؤلفهپذیري، تعهد و خودتنظیمی در دانشمداري، مسئولیت قانون

گیري باور هوشی افزایشی با تأکید بر هستند، نقش مؤثري ایفا کنند و از سوي دیگر، بر شکل

هاي پژوهش حاضر این  از محدودیت. اهمیت تالش و کوشش در کسب موفقیت اهتمام ورزند

هاي آن با احتیاط  که پژوهش حاضر از نوع همبستگی است، بنابراین، استنباط علّی از یافتهاست 

دوم بودند، در   آموزان دورة متوسطة هاي پژوهش حاضر از دانشهمچنین آزمودنی. صورت گیرد

 . ها تحصیلی جانب احتیاط رعایت شود تعمیم نتایج به سایر دوره
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