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چکیده

The purpose of this study was to find a causal explanation
of dimensions of academic dishonesty in a group of
undergraduate students at Shiraz University. The research
method was applied due to the purpose and descriptive
correlation due to the method of data collection. The
statistical population of the study is all students of Shiraz
University in the academic year 2018-2019, out of which
202 subjects (120 girls and 82 boys) were selected
through multistage random sampling. The measurement
instruments included Conscientiousness Subscale of Big
Five Factor Personality Inventory (CS-BFPI), Academic
Responsibility Scale (ARS) and Academic Dishonesty
Scale (ADS). The validity and reliability of the research
scales were also tested by confirmatory factor analysis
and Cronbach’s alpha coefficient. SPSS version 24 and
AMOS version 24 software were used to analyze the
descriptive data and correlation matrix between variables
and to test the hypotheses and research model. The results
showed that the research model fit well with the data
collected. Findings showed that conscientiousness
predicted the dimensions of academic dishonesty
indirectly (through academic responsibility). In addition,
maximum variance was explained by cheating on the
exam and minimum variance was explained by
falsification in the model. Overall, the results of the
present study highlight the role of academic responsibility
along with the personality traits of conscientiousness in
explaining the dimensions of academic dishonesty and
especially the dimension of cheating in examination.
Keywords: Dimensions of Academic Dishonesty,
Academic Responsibility, Conscientiousness.

هدف پژوهش حاضر تبیین علی ابعاد بیصداقتی تحصیلی در گروهی از
 روش پژوهش برحسب.دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه شیراز است
همبستگی-هدف کاربردی و برحسب شیوۀ گردآوری اطالعات توصیفی
 جامعۀ آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز در سال.است
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برای بسیاری از دانشجویان ،مدرک دانشگاهی گذرنامهای 1برای ورود به سبک زندگی بهتر 2و جذابیت
بیشتر تلقی میشود و در صورتی که احتمال دستیابی به این اهداف با خطر مواجه شود ،ممکن است فشارها
برای موفقیت به بیصداقتی تحصیلی 3منجر شود (فارنسی ،ترامتانو ،فیدا و پاسیلو .)2011 ،بیصداقتی
تحصیلی مانند سرقت علمی( 4ارائۀ مطلب دیگران با نام خود بدون ارجاع به وی) ،کپیبرداری از کار دیگران
و تقلب در امتحانات ،مشکلی جهانی محسوب میشود (بیکن ،مکداید ،ویلیامز و کار )2020 ،که در همۀ
فرهنگها وجود دارد ،اما میزان وقوع ،نگرش به آن و پیامدهای تنبیهی آن متفاوت است (بلچنیو و ورمکو،
 .)2011هرچند بهدلیل مسائل فرهنگی ،تعاریف متعدد و متفاوتی از بیصداقتی تحصیلی وجود دارد (السووایله
و الرادان ،)2015 ،بهطور مشترک به هرگونه رفتار انحرافی گفته میشود که در حین فعالیتهای علمی رخ
میدهد (هندی و مونتارگات .)2019 ،پژوهشگران داخلی نیز بیصداقتی تحصیلی را شامل عدول از اصول
اخالقی 5و قوانین در انجام تکالیف تحصیلی میدانند که امتیاز یا اعتبار علمی و آموزشی برای فرد به همراه
دارد (جوکار و حقنگهدار )1395 ،و آن را بهصورت فعال و منفعالنه 6یاد کردهاند (خامسان و امیری.)1390 ،
درمجموع در پاسخ به این پرسش که چه چیزی را میتوان بیصداقتی تحصیلی دانست ،چارچوب مفهومی
پاوال ( )1997چهار نوع رفتار بیصداقتی تحصیلی را نشان میدهد که عبارت است از تقلب( 7استفاده از
هرگونه ماده یا اطالعات 8به روشی که مجاز نیست) ،سرقت علمی ،جعل( 9استناد به منابع ناموجود و
دادهسازی) 10و تسهیل( 11کمک به دیگران برای انجام رفتارهای بیصداقتی تحصیلی).
نگرانیها دربارۀ بیصداقتی تحصیلی به نتایج حاصل از پژوهشهایی از قبیل آمپونی ،کاوثری ،ماهارانی،
کوزوردانی و بوونو ( )2019مربوط میشود که حاکی از فراگیری گسترده بیصداقتی تحصیلی در اندونزی
است .پژوهشهایی که در ایاالتمتحدۀ آمریکا انجام شدهاند نیز نشان میدهند که  57درصد دانشجویان در
شش ماه اخیر بیصداقتی تحصیلی را انجام دادهاند (هنسلی ،کرکپاتریک و بورگون )2013 ،و تقریباً نیمی از
 250دانشجویی که در امتحان بررسیشده حضور داشتند ،تقلب کردهاند (مورفی .)2013 ،در ایران نیز نتایج
پژوهشها حاکی از افزایش نگاه مثبت فراگیران به این رفتار است (خامسان و امیری1390 ،؛ علیخواه،
بوالغی و یاقوتی )1393 ،که این امر حساسیت بررسی پیشایندها و علل این موضوع را بیشازپیش نمایان
میکند (بارانی ،فوالدچنگ و درخشان .)1398 ،بهعالوه باید توجه داشت که چنین آمارهایی تنها تصویری از
اطالعاتی به ما میدهند که بهدلیل ماهیت پنهانی این رفتار ،بسیار کمتر از میزان واقعی گزارش شده است
1 .passport
2 .upper-class-lifestyle
3 .academi dishonesty
4. plagiarism
5. ethical principles
6. active and passive
7. cheating
8. material or information
9. fabrication
10 .inventing data\information
11 .facilitation
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(باربارانلی و همکاران.)2018 ،

درواقع ،چندوجهیبودن بیصداقتی تحصیلی نگرانی اصلی دربارۀ چگونگی بررسی و سنجش معتبر
بیصداقتی تحصیلی در محیطهای آموزشی است (بشیر و بال .)2018 ،بهدلیل این چندوجهیبودن عوامل
بسیاری در بیصداقتی تحصیلی دخیل هستند و این مسئله بررسی آن را پیچیدهتر میکند (استراوایتووا،
نامانگو و کاتانا )2016 ،و نشاندهندۀ اهمیت بررسی ابعاد تفکیکی بیصداقتی تحصیلی است (جوکار و
حقنگهدار ،)1395 ،اما پژوهشها به بررسی این رفتار در قالب سازهای کلی پرداختهاند که بیصداقتی
تحصیلی را در دو بعد محدود تقلب در تکلیف 1و تقلب در آزمون( 2مککاب و تریوینو1996 ،؛ خامسان و
امیری1390 ،؛ جوکار و حقنگهدار1395 ،؛ بارانی ،فوالدچنگ و درخشان ،)1398 ،سه بعد سرقت علمی،
تقلب فعال 3و تقلب منفعل( 4اعتماد و جوکار ،)1397 ،یک بعد تقلب در پرسشنامۀ رفتارهای غیرمولد
تحصیلی( 5ریمکوس ،)2012 ،یک بعد تقلب در پرسشنامۀ رفتارهای آسیبزای تحصیلی( 6کشکولی )1396 ،و
سه بعد تقلب ،همکاری غیرمجاز 7و سرقت علمی (آمپونی و همکاران )2019 ،بررسی کردهاند.
یکی دیگر از دالیل اهمیت بررسی ابعاد تفکیکی بیصداقتی تحصیلی این است که دانشجویان ممکن
است دربارۀ چیزهایی که تقلب را شامل میشود ،دچار ابهام و اشتباه شوند؛ زیرا دانشجویان و اساتید اشکال
مختلف تقلب را بهشکلی متفاوت تفسیر میکنند (مکیل و همکاران2017 ،؛ اسمدلی ،کراوفورد و کلوت،
)2015؛ برای مثال بسیاری از دانشجویان دسترسی به یادداشتهای پنهانشده در جلسۀ امتحان را
بیصداقتی تحصیلی نمیدانند و تنها آن را استفاده از منابع موجود تلقی میکنند (آرین و جونز.)2009 ،
همچنین از نظر فراگیران تقلب در آزمون از سایر اشکال تقلب جدیتر است (پینه و نانتز .)1994 ،والدین نیز
به فرزندان خود در انجام تکالیف درسی که فرزندان باید بهتنهایی انجام دهند ،کمک میکنند و این کمک را
تقلب نمیدانند (دیویس ،دراینان و گالنت .)2009 ،بررسی پژوهشهای داخلی نیز حاکی از رایجبودن برخی
اشکال بیصداقتی تحصیلی در مقایسه با سایر اشکال است (خامسان و امیری1390 ،؛ علیوردینیا و
صالحنژاد .)1392 ،درمجموع ،این یافتهها مؤید آن است که در پژوهشهای حوزۀ بیصداقتی تحصیلی،
تفکیک ابعاد بیصداقتی تحصیلی ضروری است .بدینمنظور پژوهش حاضر با استناد به شیوۀ تفکیکی ابعاد
بیصداقتی تحصیلی بشیر و بال ( )2018به شش بعد تقلب در آزمون ،سرقت علمی ،کمک بیرونی ،8تقلب
پیشین ،9تحریف 10و دروغ دربارۀ تکالیف تحصیلی 1به بررسی تفکیکی این ابعاد و تبیین علی آن پرداخته
1. cheating in task
2. cheating in examination
3. active cheat
4. passive cheat
5. counterproductive academic behavior
6. academic destructive behaviors
7. unauthorized collaboration
8 .outside help
9 .prior cheating
10. falsification
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است.
در ابتدا این پرسش مطرح میشود که چگونه با وجود صفات شخصیتی اخالقی و صفات مثبت شخصیتی
که ویژگیهای بهنسبت پایداری هستند و همواره با شخص همراهاند ،شاهد بیصداقتی تحصیلی فراوانی
هستیم؛ در صورتی که میدانیم افراد برای انجام رفتارهای غیراخالقی پیامدهای احتمالی اعمال خود را بر
خودشان و دیگران درنظر میگیرند و سپس فکر میکنند که آیا این اقدامات از نظر اخالقی صحیح است و
براساس آنچه درست است ،نه براساس ارزشهای شخصی ،اولویت دارد و در ادامه براساس اصول صحیح
اخالقی عمل میکنند (کوهن و مورس .)2014 ،پس بهلحاظ منطقی و در وهلۀ اول بهدلیل ویژگیهای
اخالقی موجود در ساختار شخصیت نباید این گستردگی را در رفتارهای غیراخالقی مانند بیصداقتی تحصیلی
داشته باشند .همچنین نباید صفات اخالقی قدرتمندی مانند وظیفهگرایی ،2چنانچه فروید ( )1923از
سرزنشهای سختگیرانه و شدید فراخود 3به انجام امور غیراخالقی یاد میکند ،اجازه ارتکاب چنین رفتارهای
غیراخالقی را به فرد بدهد؛ زیرا گلدبرگ ( )1999وظیفهگرایی را در قالب مواردی مانند فضیلت ،رعایت آداب
و رسوم ،کمال ،نظم ،باورهای مذهبی ،کفایت ،تالش برای موفقیت ،خویشتنداری ،احتیاط در تصمیمگیری و
همچنین توجه و دقت در انجام تکالیف و امور تحصیلی و غیرتحصیلی یاد میکند .همچنین وظیفهگرایی
تمایل به برنامهمداری ،4سازمانیافتگی ،5معطوف به هدف بودن ،6بهتأخیرانداختن لذت 7و پیروی از هنجارها
و قوانین تعریف شده است (رابرتز ،جکسون ،فایارد ،ادموندز و ماینتس )2009 ،و براساس مدل اجتماعی-
ژنتیک 8رابرتز و جکسون ( ،)2008صفات شخصیت از سه بخش افکار ،احساسات و رفتارهای خاص و
مشخصی تشکیل شده است که مختص آن صفت شخصیتی است .وظیفهگرایی نیز نوعی ویژگی شخصیتی
و توصیفکنندۀ خودتنظیمی 9و رفتار هدفمند است (وانگ و همکاران )2019 ،و دربرگیرندۀ طیفی از
سازههاست که تفاوتهای فردی در گرایش به خودکنترلی ،10مسئولیتپذیری 11در برابر دیگران،
سختکوشی ،12انضباط 13و تابآوری 14در پیروی از قانون را توصیف میکند (رابرتز و همکاران.)2009 ،
وظیفهگرایی نوعی ویژگی شخصیتی درنظر گرفته میشود که منعکسکنندۀ ویژگی نسبتاً پایدار ،الگوهای
خودکار تفکر ،احساسات و رفتارهایی است که افراد را از یکدیگر متمایز میکند؛ بهطوریکه آنها در
1. lying about academic assignments
2. conscientiousness
3. super ego
4. planful
5. organized
6. goal directed
7. to delay gratification
8. sociogenomic
9. self-regulation
10. self-control
11. responsibility
12. hard work
13. discipline
14. resilience
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موقعیتهای برانگیزانندۀ این صفت شخصیتی فراخوانده میشوند (رابرتز2009 ،؛ رابرتز و جکسون.)2008 ،
هرچند وظیفهگرایی برای پیشبینی عملکرد تحصیلی( 1پوروپات )2009 ،و عملکرد شغلی( 2شافر و
پستلتویت )2012 ،مفید است ،نتایج فراتحلیلهای 3اخیر دربارۀ نقش صفات شخصیت در تبیین بیصداقتی
تحصیلی نشان میدهد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت 4وظیفهگرایی میتواند بهترین پیشبینیکنندۀ
بیصداقتی تحصیلی باشد (گیلوک و پستلتویت)2015 ،؛ زیرا از میان پنج عامل بزرگ شخصیت،
وظیفهگرایی نزدیکترین ارتباط مفهومی را با تقلب دارد (ویلیامز ،ناتنسون و پلهوس .)2010 ،همچنین در
پژوهش کوداردو ،سالگادو و ماسکوسو ( )2019از میان صفات شخصیتی ،وظیفهگرایی بیشترین سهم را در
تبیین بیصداقتی تحصیلی دارد .درواقع دانشجویان وظیفهگرایی که میخواهند در یک تکلیف یا آزمون
عملکرد خوبی داشته باشند ،به احتمال زیاد برای مراحل ضروری انجام این کار (مانند مرور ،تحقیق و مطالعه)
برنامهریزی کرده و خود را برای وسوسه در مقابل انجام کارهای دیگر (مانند بازیهای ویدئویی یا شرکت در
مهمانیها) مدیریت میکنند و ممکن نیست که اهمالکاری 5کنند (استیل .)2007 ،درمقابل دانشجویانی که
سطح پایینی از وظیفهگرایی دارند ،با سازماندهی ضعیفتر ،خودکنترلی پایینتر ،عادتنداشتن به
سختکوشی و نداشتن حس مسئولیتپذیری مواجه هستند (گوناوان و پرامادی .)2018 ،وقتی این دانشجویان
شروع به تحصیل میکنند ،تمایل و عالقۀ کم ،تالش کمتر برای تسلط بر مطالب درسی و آمادگی کمی برای
مواجهه با زندگی دانشگاهی دارند (سیاپوترا .)2013 ،همچنین دانشجویانی که نمرۀ باالیی در وظیفهگرایی
ال در رفتارهای غیراخالقی نقشی ندارند؛ زیرا اعمال آنها بهکمک خودانضباطی 6و
کسب میکنند ،احتما ً
خودکنترلی هدایت میشود (کازان و ایاکوب.)2017 ،
به همین دلیل ،پژوهشهای پیشین نیز نشان دادهاند که سطح پایین وظیفهگرایی احتمال ارتکاب
رفتارهای غیراخالقی را بیشتر میکند .چنانچه بررسی پیشینۀ پژوهش در این باره نیز نشاندهندۀ رابطۀ منفی
وظیفهگرایی و بیصداقتی تحصیلی است (کازان و ایاکوب2017 ،؛ گوناوان و پرامادی2018 ،؛ کوداردو،
سالگادو و ماسکوسو .)2019 ،البته دو مطالعه نیز رابطۀ مثبت ،اما کمی میان وظیفهگرایی و بیصداقتی
تحصیلی نشان دادهاند (گاالگر .)2002 ،در این میان پرسش و تناقض مذکور نیازمند تأمل بیشتر است که آیا
وظیفهگرایی بهتنهایی قادر به کاهش رفتارهای غیراخالقی مانند بیصداقتی تحصیلی است .بهنظر میرسد
پاسخ این سؤال در بررسی نقش متغیرهای واسطهگر نهفته است .چنانچه پیشتر نیز سایر پژوهشگران حوزۀ
شخصیت و منش 7اذعان کردهاند که سطح باالی صفات شخصیتی مثبت یا منشهای اخالقی بهتنهایی
پادزهری برای رفتارهای غیراخالقی نیست؛ چراکه رابطۀ منشهای اخالقی یا صفات شخصیتی و رفتارهای
1. academic performance
2. job performance
3. meta-analysis
4. big five factors of personality
5. procrastination
6. self-discipline
7. character
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غیراخالقی ،فراتر از رابطهای مستقیم است .منشها و صفات شخصیتی از راههای غیرمستقیم مانند انتخاب
موقعیت 1و ایجاد موقعیت 2میتوانند بر رفتارهای غیراخالقی اثرگذار باشند (کوهن و مورس2014 ،؛ باس و
الرسن .)2020 ،در این میان بهنظر میرسد در راستای صفت شخصیتی وظیفهگرایی ،رفتار مسئولیتپذیری
نزدیکترین و مرتبطترین مسئلهای باشد که این نظم علی را حفظ میکند .بدینمعنا که مسئولیتپذیری
فرایندی است که در راستای صفت شخصیتی و ساختاری وظیفهگرایی قرار میگیرد و همچنین مهارتی است
که وظیفهگرایی شرایط و آمادگی الزم را برای یادگیری بهتر و بیشتر آن مهیا میکند؛ همانطور که
دانشجویانی که نمرۀ باالیی در وظیفهگرایی کسب میکنند ،افرادی مسئولیتپذیر ،سازمانیافته،3
وظیفهشناس 4و عملگرا 5هستند (کوداردو ،سالگادو و ماسکوسو .)2019 ،نتایج پژوهشهای تجربی نیز حاکی
از رابطۀ منفی وظیفهگرایی و نمودهایی از مسئولیتپذیری پایین مانند غیبت تحصیلی 6است (کرد ،روچ و
کیشچینکا.)2010 ،
9
8
7
مفهوم مسئولیتپذیری در شکلهای مختلفی مانند احساسکردن  ،عملکردن  ،قضاوتکردن و صفت
شخصیتی 10تعریف شده است (آکبی ،کاپری و گونداز .)2013 ،بهنظر میرسد گالسر ( )2010بیشترین توجه
را به مسئولیتپذیری داشته است .از نظر وی ،احساس مسئولیت و مسئولیتپذیری ،یعنی یادگیری انتخاب
رفتارهایی که نیازهای اساسی ما را برآورده کنند ،اما بهگونهای که دیگران نیز از فرصت ارضای نیازهایشان
محروم نشوند .فردی که احساس مسئولیت دارد ،در جریان انجام مسئولیت خود حس ارزشمندی دارد،
احساس میکند برای دیگران مفید است و آنها نیز برای او ارزش قائل هستند .او برای کار و کوشش ،انگیزۀ
جدی دارد و سعی میکند ناکامیهای خود را تحمل کند و بردبار باشد تا اعتبار و ارزشمندی خود را حفظ کند.
وقتی شخص مسئولیتپذیر بنا به مسئولیت خود میگوید کاری را برای ما انجام میدهد تالش میکند
خواستههای ما را هم بهخاطر ما و هم برای افزایش اعتبار و ارزشمندی خویش برآورده کند .فردی که
احساس مسئولیت ندارد ،ممکن است به قولهای خود عمل کند یا نکند .عملکردن فرد به قول خود به
احساسی که در آن لحظه دارد یا میزان کوشش و تالشی که باید بکند و اینکه آیا در کار برای او نفعی وجود
دارد یا نه بستگی دارد .رایتر ( )2002نیز مسئولیتپذیری را پاسخگوبودن فرد به خود ،نیازهایش و بهزیستی11
دیگران میداند.
هرچند افراد مختلف مسئولیتپذیری را در قالب سازهای مستقل تعریف کردهاند ،این سازه با توجه به
1. situation selection
2. situation creation
3. organized
4. dutiful
5. work oriented
6. academic absenteeism
7. feeling
8. act
9. judge
10. personality
11. well-being
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سایر سازههای روانشناسی مانند جایگاه مهار ،1عاملیت شخصی ،2خودکارآمدی 3و خودتنظیمی ،بهعنوان
بخشهای اصلی وظیفهگرایی نیز تعریف میشوند؛ بدینصورت که فرد با جایگاه مهار درونی مسئولیت
بیشتری در قبال پاسخگویی به رفتارهای خود دارد .همچنین مسئولیتپذیری مستلزم این است که فرد
احساس کند خودش بهطور فعال افکار و رفتارهای خود را انتخاب کرده است ،این باور را داشته باشند که
توانایی تغییردادن چیزی را دارد و تالش فعال برای کنترل خود ،تفکر ،احساسات و اعمال خود برای دستیابی
به مهارت یا هدفی مسئولیت این انتخابها و فرایندهای آگاهانه را بهتر بپذیرد (مرگلر ،اسپنسر و پاتن،
 .)2007درواقع این موارد دالیل دیگری هستند که نشان میدهند وظیفهگرایی میتواند پیشبینیکنندۀ خوبی
برای مسئولیتپذیری تحصیلی باشد.
در این میان ،دانشجویان با ورود به دانشگاه وارد دورۀ جدیدی از زندگی میشوند که در آن استقالل4
کسب میکنند و این استقالل احساس مسئولیتپذیری بیشتری به آنها میدهد .مفهوم استقالل این است
که دانشجویان مسئولیتهای جدیدی را در حوزۀ شخصی ،اجتماعی و تحصیلی کسب میکنند که در قالب
مسئولیتپذیری شخصی ،5مسئولیتپذیری اجتماعی 6و مسئولیتپذیری تحصیلی 7مدنظر قرار میگیرد.
هرچند محتوای مسئولیتپذیری تحصیلی ساختاربخش زندگی روزمره دانشجویان است ،هیچ اطالعات
روشنی در این باره موجود نیست (آکبی ،کاپری و گونداز .)2013 ،البته در پژوهشهای پیشین به
مسئولیتپذیری شخصی (چگینی و غالمعلی لواسانی1397 ،؛ محمدی ،شیخاالسالمی و فوالدچنگ1398 ،؛
مونتوورو و لوئیس2018 ،؛ پریادی ،پوتراوان و آرتانتی )2020 ،و مسئولیتپذیری اجتماعی (جوکار ،حسین
چاری و مهرپور1393 ،؛ محمدی ،شیخاالسالمی و فوالدچنگ1398 ،؛ زلیک )2018 ،توجه فراوانی شده
است ،اما با وجود اهمیت بررسی مسئولیتپذیری در حوزۀ تحصیلی ،از این مسئله غفلت شده است؛ درنتیجه
پژوهش حاضر برای درک این شکاف پژوهشی به بررسی مسئولیتپذیری تحصیلی پرداخته است.
منظور از مسئولیتپذیری تحصیلی این است که دانشجویان وظایف خود را در محیط دانشگاهی تعریف
میکنند ،خود را بهصورت آکادمیک 8توصیف میکنند و تکالیف تحصیلی خود را در زمان معین و مقرر انجام
میدهند که در پژوهش حاضر در قالب مسئولیتپذیری مرتبط با محیط تحصیلی ،9مسئولیتپذیری مرتبط با
فرایند تمرین و آموزش ،10مسئولیتپذیری مرتبط با سطح حرفهای ،11مسئولیتپذیری مرتبط با امتحانات 12و
1. locus of control
2. personal aagency
3. self-efficacy
4. autonomy
5. personal responsibility
6. social responsibility
7. academic responsibility
8. academically
9 .responsibilities related to the academic environment
10 .responsibilities related to education and training process
11. responsibilities related to vocational areas
12 .responsibilities related to courses
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مسئولیتپذیری مرتبط با تحقیق و توسعه 1مدنظر قرار گرفته است (آکبی ،کاپری و گونداز .)2013 ،براین
اساس مسئولیتپذیری از نگرشها و مهارتها در خانواده بهوجود میآید و در طول زندگی میتوان آن را
آموخت (اوزون .)2009 ،درنتیجه میتوان گفت مسئولیتپذیری رفتاری قابلیادگیری است (رایتر2002 ،؛
سینگ و آدر )2001 ،که صفت شخصیتی وظیفهگرایی شرایط و آمادگی مناسبی را برای این یادگیری فراهم
میکند.
توجه به مسئولیتپذیری دانشجویان بهمنظور کاهش رفتارهای بیصداقتی تحصیلی اهمیت بسیاری دارد
و نتایج پژوهشهای تجربی نیز حاکی از رابطۀ منفی مسئولیت تحصیلی-یکپارچگی 2و تقلب است (میلر،
شاپتوگ و وولدریج .)2011 ،نتایج پژوهش میلر ،شاپتوگ و وولدریج ( )2011نشان میدهد دانشجویانی که
اذعان میکردند بهدلیل عواقب تنبیهی تقلب نمیکنند ،در کالس بیشتر تقلب میکنند و مسئولیت کمتری
برای ارتقای یکپارچگی تحصیلی 3برعهده دارند .از سوی دیگر دانشجویانی که بیان میکردند بهدلیل ارزش
یادگیری ،4منش شخصی 5و درست و نادرستبودن این مسئله تقلب نمیکنند ،تقلب کمتری را در کالس
درس گزارش دادند و مسئولیت بیشتری برای ارتقای یکپارچگی تحصیلی برعهده گرفتند .پژوهشهای مشابه
نیز نشاندهندۀ رابطۀ منفی مسئولیتپذیری و فرسودگی تحصیلی( 6سپاهمنصور ،)1396 ،رابطۀ منفی
خودتنظیمی و بیصداقتی تحصیلی (استفنز ،)2018 ،رابطۀ مثبت مسئولیتپذیری و درگیری تحصیلی( 7سان،
ژو و یان )2020 ،و رابطۀ مثبت مسئولیتپذیری و بهزیستی تحصیلی( 8محمدییوزباش کندی ،لیوارجانی و
حسینینسب )1397 ،است.
درمجموع بهنظر میرسد سطح باالی صفت شخصیتی وظیفهگرایی بهتنهایی پادزهری برای رفتارهای
غیراخالقی مانند بیصداقتی تحصیلی نیست .بهلحاظ منطقی نیز وظیفهگرایی با افزایش مسئولیتپذیری
سبب کاهش بیصداقتی تحصیلی میشود که پژوهش حاضر نیز برای اولین بار بهدنبال آزمون تجربی این
رابطۀ غیرمستقیم بوده است .همچنین در دهههای گذشته به نقش صفات شخصیتی در تبیین رفتارهای
غیراخالقی مانند بیصداقتی تحصیلی توجه فراوانی شده است و نتایج فراتحلیلهای اخیر در این باره مؤید
نقش برجستهتر وظیفهگرایی از سایر صفات شخصیتی در تبیین بیصداقتی تحصیلی است (گیلوک و
پستلتویت .)2015 ،از سوی دیگر ،شاهد روند روبهرشد برای استفاده از پیشبینهای غیرشناختی ،9مانند
صفات شخصیت و بهویژه صفت وظیفهگرایی در روند پذیرش دانشجویان و پیشبینی عملکرد تحصیلی آنان
هستیم (توماس ،کانکل و کرید)2007 ،؛ برای مثال در روند پذیرش دانشجو درنظرگرفتن صفت وظیفهگرایی
1. responsibilities related to research and development
2. academic-integrity responsibility
3. academic integrity
4. value of learning
5. personal character
6. academic burnout
7. academic engagement
8. academic well-being
9. noncognitive predictors
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میتواند موجب پیشرفت علمی بیشتر (پورپات )2009 ،و کاهش بیصداقتی تحصیلی شود (گیلوک و
پستلتویت .)2015 ،چهارم اینکه تحقیقات به مسئولیتپذیری شخصی و مسئولیتپذیری اجتماعی معطوف
هستند و به بررسی مسئولیتپذیری تحصیلی نپرداختهاند (آکبی ،کاپری و گونداز .)2013 ،برایناساس بررسی
ابعاد بیصداقتی تحصیلی بهطور جامع و تبیین علی این ابعاد براساس وظیفهگرایی و مسئولیتپذیری
تحصیلی بهعنوان یک ضرورت پژوهشی تشخیص داده شد .همچنین با وجود ارتباط نظری و تجربی
متغیرهای پژوهش ،تاکنون پژوهشی به بررسی این موارد و رابطۀ این سه متغیر در قالب یک مدل علی
نپرداخته است؛ از اینرو این مسئله پژوهش حاضر را به بررسی تبیین علی ابعاد بیصداقتی تحصیلی رهنمون
کرده است؛ بنابراین فرضیۀ پژوهش این است که مسئولیتپذیری تحصیلی نقش واسطهگری در ارتباط
وظیفهگرایی و ابعاد بیصداقتی تحصیلی دارد .مدل مفهومی پژوهش در شکل  1آمده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در قالب مدل علی روابط میان متغیرهای پژوهش به روش تحلیل
مسیر بررسی شده است .جامعۀ آماری مورد مطالعه دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه شیراز در سال
تحصیلی  1397-1398بودند .شرکتکنندگان پژوهش به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای،
از میان سه دانشکدۀ علومتربیتی و روانشناسی ،حقوق و علوم سیاسی و دانشکدۀ علوم انتخاب شدند .به این
صورت که ابتدا از میان دانشکدههای دانشگاه شیراز ،سه دانشکده مذکور بهصورت تصادفی انتخاب شدند،
سپس از هر دانشکده دو کالس (درمجموع شش کالس) انتخاب شد و تمام دانشجویان کالسها (درمجموع
 202دانشجو؛  82مرد و  120زن) به بهصورت فردی پرسشنامهها پاسخ دادند .انتخاب این تعداد با توجه به
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مالک کالین ( ،)2016مبنی بر انتخاب تعداد شرکتکنندگان پژوهش براساس  10تا  20برابر تعداد
پارامترهای مدل صورت گرفت .معیار ورود به پژوهش رضایت دانشجو و استاد کالس و معیار خروج از
پژوهش نیز ناقصبودن پرسشنامه بود .همچنین به آزمودنیها گفته شد که پاسخهای آنها تنها برای انجام
کار پژوهشی بود و بدون نام و نام خانوادگی و بهصورت محرمانه در پژوهشگر باقی میماند .میانگین و
انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان پژوهش بهترتیب  23/96و  3/62سال بهدست آمد.

ابزار سنجش
در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات مربوط به متغیرها از ابزارهای زیر استفاده شد:
خردهمقیاس وظیفهگرایی از پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت:)CS-BFPI( 1
گلدبرگ ( )1999با هدف بررسی پنج عامل بزرگ شخصیت این ابزار را طراحی کرد .این ابزار از  50گویه و
پنج عامل تشکیل شده است .گویههای این ابزار روی طیف لیکرت پنجدرجهای از کامالً نادرست (نمرۀ  )1تا
کامالً درست (نمرۀ  )5نمرهگذاری شدهاند .خرمائی و فرمانی ( )1393با هدف تهیۀ فرم کوتاه این ابزار،
پرسشنامۀ  25گویهای را برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت طراحی کردند .در پژوهش آنان ،روایی ابزار
بهکمک تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس و حذف گویههای با
بار عاملی کمتر از  0/30تأیید شد .پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ برای پنج عامل رواننژندگرایی،
توافقپذیری ،2وظیفهگرایی ،برونگرایی 3و گشودگی به تجربه 4در طیف  0/69تا  0/83بهدست آمد (خرمائی
و فرمانی .)1393 ،در پژوهش حاضر از خردهمقیاس وظیفهگرایی استفاده شد که روایی آن به روش تحلیل
عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد (،CFI=0/98 ،IFI=0/98 ،AGFI=0/94 ،GFI=0/99 ،X2/df=2/37
 RMSEA=0/08و  .)PCLOSE=0/21پایایی این خردهمقیاس نیز با مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0/58
تأیید شد.
5
مقیاس مسئولیتپذیری تحصیلی ( :)ARSاین مقیاس را آکبی ،کاپری و گونداز ( )2013با 25
گویه در قالب پنج عامل مسئولیتپذیری مرتبط با محیط تحصیلی( 6گویههای  1تا  ،)6مسئولیتپذیری
مرتبط با فرایند تمرین و آموزش( 7گویههای  7تا  ،)11مسئولیتپذیری مرتبط با سطح حرفهای( 8گویههای
 12تا  ،)16مسئولیتپذیری مرتبط با امتحانات( 9گویههای  17تا  )21و مسئولیتپذیری مرتبط با تحقیق و
)1. Conscientiousness Subscale of Big Five Factor Personality Inventory (CS-BFPI
2. agreeableness
3. extraversion
4. openness to experience
)5. Academic Responsibility Scale (ARS
6. responsibilities related to the academic environment
7. responsibilities related to education and training process
8. responsibilities related to vocational areas
9. responsibilities related to courses
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توسعه( 1گویههای  22تا  )25طراحی کردهاند .این عاملها بر طیف لیکرت چهاردرجهای از کامالً نادرست
(نمرۀ  )1تا کامالً درست (نمرۀ  )4نمرهگذاری شده است .آکبی ،کاپری و گونداز ( )2013روایی ابزار را به
روش تحلیل عاملی تأییدی مطلوب گزارش کردند (،RMR=0/02 ،GFI=0/88 ،X2/df=2/28
 .)RMSEA=0/06 ،CFI=0/97 ،NNFI=0/96همچنین ضریب پایایی پنج عامل مذکور را در طیف 0/72
تا  0/86و پایایی کل را  0/86گزارش کردند (آکبی ،کاپری و گونداز .)2013 ،در پژوهش حاضر روایی این
ابزار به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد (،AGFI=0/88 ،GFI=0/92 ،X2/df=1/84
 PCLOSE=0/09 ،CFI=0/94و  .)RMSEA=0/06ضریب پایایی پنج عامل مذکور نیز در طیف  0/53تا
 0/71و پایایی کل نیز  0/84بهدست آمد.
مقیاس بیصداقتی تحصیلی :)ADS( 2این مقیاس را بشیر و بال ( )2018بهمنظور سنجش
بیصداقتی تحصیلی در دانشجویان با شش بعد تقلب در آزمون (گویههای  1تا  ،)5سرقت علمی (گویههای 6
تا  ،)9کمک بیرونی (گویههای  10تا  ،)13تقلب پیشین (گویههای  14تا  ،)16تحریف (گویههای  17تا  )19و
دروغ دربارۀ تکالیف تحصیلی (گویههای  20تا  )23طراحی کردهاند .گویههای این مقیاس بر طیف لیکرت
پنجدرجهای از هرگز (نمرۀ  )0تا همیشه (نمرۀ  )4نمرهگذاری شدهاند .بشیر و بال ( )2018براساس نتایج
حاصل از تحلیل عامل اکتشافی و سپس تحلیل عامل تأییدی روایی این ابزار را با شش بعد مذکور تأیید
کردند ( .)RMSEA=0/05 ،CFI=0/87 ،AGFI=0/90 ،GFI=0/91 ،X2/df=2/17پایایی کل مقیاس نیز
به روش آلفای کرونباخ  0/81گزارش شده است .در پژوهش حاضر روایی این ابزار به روش تحلیل عاملی
تأییدی بررسی و تأیید شد ( PCLOSE=0/91 ،CFI=0/95 ،TLI=0/93 ،GFI=0/89 ،X2/df=1/63و
 .)RMSEA=0/06ضریب پایایی ابعاد مذکور نیز در طیف  0/66تا  0/83بهدست آمد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور بررسی آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و همبستگی میان متغیرهای پژوهش از نرمافزار
 ، SPSSبرای ارزیابی ارتباط علی متغیرهای پژوهش از روش تحلیل مسیر از نرمافزار  AMOSو برای
بررسی نقش واسطهگری متغیر میانجی از دستور بوتاستراپ در نرمافزار  AMOSاستفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
تعداد  202دانشجوی شرکتکننده در این پژوهش معادل با  100درصد شرکتکنندگان ،از دانشجویان دورۀ
کارشناسی دانشگاه شیراز بودند .در این میان 82 ،نفر از آنان ( 40/60درصد) دانشجویان پسر و  120نفر از
آنان ( 59/40درصد) دانشجویان دختر بودند.
1. responsibilities related to research and development
)2. Academic Dishonesty Scale (ADS
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ب) توصیف شاخصها
پیش از ورود به آزمون مدل مفهومی پژوهش ،مواردی مانند دادههای از دست رفته ،موارد دورافتاده (پرت) و
نرمالبودن متغیرها بررسی شد .نتایج جدول  1نشان میدهد که قدر مطلق ضریب کجی 1و کشیدگی 2برای
متغیرهای پژوهش بهترتیب کمتر از  3و کمتر از  10بود؛ بنابراین توزیع همۀ متغیرهای پژوهش نرمال است
(بیرن .)2001 ،بهطورکلی نتایج ارائهشده در این بخش نشان میدهد که مفروضههای اساسی تحلیل مسیر
برقرار است و برای این تحلیل مانعی وجود ندارد .میانگین ،انحراف استاندارد و شاخصهای نرمالبودن
متغیرهای پژوهش در جدول  1و ضرایب همبستگی متغیرها در جدول  2آمده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و شاخصهای نرمالبودن متغیرهای پژوهش
شاخص
میانگین
متغیر
 .1وظیفهگرایی
 .2مسئولیتپذیری تحصیلی
 .3تقلب در آزمون
 .4سرقت علمی
 .5کمک بیرونی
 .6تقلب پیشین
 .7تحریف
 .8دروغ دربارۀ تکالیف

15/04
49/18
8/15
6/63
6/86
4/97
4/61
6/49

کجی

انحراف
استاندارد

آماره

2/94
7/46
3/67
2/79
2/69
2/59
2/32
2/96

-0/22
-0/89
2/03
1/61
1/75
1/83
2/83
2/24

کشیدگی

انحراف
استاندارد

0/17
0/17
0/17
0/17
0/17
0/17
0/17
0/17

آماره

0/13
1/40
4/95
2/79
3/29
3/32
5/64
5/54

انحراف
استاندارد

0/34
0/34
0/34
0/34
0/34
0/34
0/34
0/34

ج) ارزیابی مدل ساختاری
جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

2

 .2مسئولیتپذیری تحصیلی

**0/54

1

 .3تقلب در آزمون

**-0/27

**-0/51

1

 .4سرقت علمی

**-0/31

**-0/42

 .1وظیفهگرایی

3

4

6

5

7

8

1

**0/55

1

 .5کمک بیرونی

**-0/30

**-0/46

**0/63

**0/71

1

 .6تقلب پیشین

**-0/26

**-0/44

**0/75

**0/64

**0/71

1

 .7تحریف

*-0/14

**-0/33

**0/54

**0/61

**0/56

**0/60

1

 .8دروغ دربارۀ تکالیف

**-0/22

**-0/34

**0/51

**0/59

**0/62

**0/55

**0/73

** P< 0/01

1

* P< 0/05

با توجه به نتایج جدول  ،2همبستگی متغیرها در همۀ موارد معنادار است؛ از اینرو امکان بررسی مدل
1. skewness
2. kurtosis
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پژوهش فراهم شد .در بررسی این مدل ،ابتدا برازش مدل تحلیل مسیر تحلیل شد.
برای بررسی برازش مدل ،براساس نظر شوماخر و لومکس ( ،)2004از معیارهای شدت و جهت
پارامترهای برآوردشده و شاخصهای برازش مدل استفاده شد .چنانچه نتایج نیز نشان میدهند ،شدت و
جهت پارامترهای برآوردهشده در این پژوهش با مبانی نظری و پیشینه تجربی همخوانی دارد .همچنین
شاخصهای برازش نیز حاکی از احراز برازش مطلوب مدل است (،TLI=0/96 ،NFI=0/95 ،X2/df=2/33
.)PCLOSE=0/06 ،RMSEA=0/08 ،IFI=0/97 ،AGFI=0/90 ،CFI=0/97 ،GFI=0/95
درمجموع نتایج این پژوهش نشان میدهد مسئولیتپذیری تحصیلی نقش واسطهگری در ارتباط وظیفهگرایی
و ابعاد بیصداقتی تحصیلی دارد .نتایج دقیقتر در جدول  3و شکل  2آمده است.
جدول  .3تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
مسیر تأثیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

p

β

p

β

وظیفهگرایی بر مسئولیتپذیری تحصیلی

0/54

0/001

-

-

0/54

0/001

مسئولیتپذیری تحصیلی بر تقلب در آزمون

-0/51

0/001

-

-

-0/51

0/001

مسئولیتپذیری تحصیلی بر سرقت علمی

-0/35

0/001

-

-

-0/35

0/001

مسئولیتپذیری تحصیلی بر کمک بیرونی

-0/44

0/001

-

-

-0/44

0/001

مسئولیتپذیری تحصیلی بر تقلب پیشین

-0/42

0/001

-

-

-0/42

0/001

مسئولیتپذیری تحصیلی بر تحریف

-0/36

0/001

-

-

-0/36

0/001

مسئولیتپذیری تحصیلی بر دروغ دربارۀ تکالیف

-0/38

0/001

-

-

-0/38

0/001

0

0/99

-0/28

0/001

-0/28

0/001

وظیفهگرایی بر سرقت علمی

-0/12

0/14

-0/19

0/001

-0/31

0/001

وظیفهگرایی بر کمک بیرونی

-0/07

0/35

-0/24

0/001

-0/31

0/001

وظیفهگرایی بر تقلب پیشین

-0/04

0/54

-0/22

0/001

-0/26

0/001

وظیفهگرایی بر تحریف

0/05

0/56

-0/19

0/001

-0/14

0/13

وظیفهگرایی بر دروغ دربارۀ تکالیف

-0/02

0/83

-0/21

0/0001

-0/23

0/03

وظیفهگرایی بر تقلب در آزمون

β

اثر کل
p
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تقلب در آزمون
R2=0/26

*-0/51

سرقت علمی
R2=0/18

*-0/35

وظیفهگرایی

*0/54

مسئولیتپذیری تحصیلی
R2=0/29

*-0/44
*-0/42
*-0/36

کمک بیرونی
R2=0/23

تقلب پیشین
R2=0/19

تحریف
*-0/38

R2=0/11

دروغ دربارۀ تکالیف
R2=0/15

شکل  .2مدل نهایی پژوهش

p<0/01

با توجه به جدول  3و شکل  ،2وظیفهگرایی اثر مثبت و معناداری بر مسئولیتپذیری تحصیلی دارد.
مسئولیتپذیری تحصیلی نیز اثری منفی و معنادار بر ابعاد بیصداقتی تحصیلی دارد .در این میان ،نقش
واسطهگری مسئولیتپذیری تحصیلی در ارتباط میان وظیفهگرایی و ابعاد بیصداقتی تحصیلی تأیید شده
است .باید توجه داشت که مسیرهای مستقیم از وظیفهگرایی به ابعاد بیصداقتی تحصیلی معنادار نیست؛ به
همین دلیل نیز در شکل این مسیرها رسم نشده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تبیین علی ابعاد بیصداقتی تحصیلی و فرضیه پژوهش بررسی نقش واسطهگری
مسئولیتپذیری تحصیلی در رابطه بین وظیفهگرایی و ابعاد بیصداقتی تحصیلی بود .نتایج پژوهش نشان
میدهد که وظیفهگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیتپذیری تحصیلی دانشجویان دارد .این یافته بهطور
مستقیم با نتایج پژوهشهای پیشین (گوناوان و پرامادی2018 ،؛ کوداردو ،سالگادو و ماسکوسو )2019 ،و
بهطور غیرمستقیم با نتایج پژوهشهای مشابه مبنی بر رابطۀ مثبت وظیفهگرایی و عملکرد تحصیلی
(پوروپات )2009 ،و عملکرد شغلی (شافر و پستلتویت )2012 ،و رابطۀ منفی وظیفهگرایی و نمودهایی از
مسئولیتپذیری پایین مانند غیبت تحصیلی (کرد ،روچ و کیشچینکا )2010 ،همسوست؛ یعنی افرادی که نمرۀ
باالیی در وظیفهگرایی کسب میکنند ،مسئولیتپذیری بیشتر ،عملکرد تحصیلی و شغلی بهتر و غیبت
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تحصیلی کمتری دارند .در تبیین این یافته میتوان اذعان کرد ،افرادی که نمرۀ باالیی در وظیفهگرایی کسب
میکنند ،همواره پیروی از قوانین و ارزشهای اخالقی را در تصمیمگیریها و در رفتارهای خود مدنظر قرار
میدهند (گلدبرگ1999 ،؛ رابرتز و همکاران .)2009 ،در این میان ،دانشجویان با سطح باالی وظیفهگرایی
برای رشتۀ تحصیلی انتخابشده و دانشگاه محل تحصیل خود و وظایف ،ارزشها و قوانین رشته و دانشگاه
اهمیت فراوانی قائل هستند .این مسئله موجب میشود در تمام سطوح مسئولیتپذیری تحصیلی مانند تالش
برای حل مشکالت درسی ،اجراییکردن برنامههای تحصیلی ،حفظ و نگهداری محیط تحصیلی ،احترام به
دوستان و استادان ،حمایت از نوآوریهای مربوط به رشته تحصیلی و غیره موفق عمل کنند.
همچنین رابطۀ مثبت وظیفهگرایی و مسئولیتپذیری تحصیلی بهکمک سازوکارهای خودتنظیمی نیز قابل
تبیین است .چنانچه بسیاری از پژوهشگران وظیفهگرایی را نوعی ویژگی شخصیتی میدانند که توصیفکنندۀ
خودتنظیمی و رفتار هدفمند است (وانگ و همکاران .)2019 ،در این میان ،خودتنظیمی با تالش فعال برای
کنترل خود ،تفکر ،احساسات و اعمال خود برای دستیابی به یک مهارت یا هدف به فرد کمک میکند تا
مسئولیت این انتخابها و فرایندهای آگاهانه را بهتر بپذیرد (مرگلر ،اسپنسر و پاتن )2007 ،و بستر الزم را
برای افزایش مسئولیتپذیری بیشتر دانشجویان مهیا کند .همچنین براساس مدل اجتماعی-ژنتیک رابرتز و
جکسون ( ،)2008صفات شخصیت از سه بخش افکار ،احساسات و رفتارهای خاص و مشخصی تشکیل
شدهاند که مختص آن صفت شخصیتی است .بدینصورت ،شخص در هر موقعیتی که قرار میگیرد،
ویژگیهای محوری وظیفهگرایی را نیز با خود به همراه دارد و افکار ،احساسات و رفتارهای وی برایناساس
پیش میرود؛ برای مثال فرد پس از قرارگرفتن در محیط تحصیلی و دانشگاهی مسئولیتهایی را که بر عهده
گرفته است ،با سختکوشی ،انضباط و تابآوری در پیروی از قانون ،خویشتنداری ،احتیاط در تصمیمگیری و
همچنین توجه و دقت در انجام تکالیف و امور تحصیلی و غیرتحصیلی خود انجام میدهد؛ درنتیجه رابطۀ
مثبت وظیفهگرایی و مسئولیتپذیری تحصیلی منطقی بهنظر میرسد.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشاندهندۀ رابطه منفی و معنادار مسئولیتپذیری تحصیلی و ابعاد
بیصداقتی تحصیلی است .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین مبنی بر رابطۀ منفی مسئولیت تحصیلی-
یکپارچگی و تقلب (میلر ،شاپتوگ و وولدریج )2011 ،و همچنین پژوهشهای مشابه مانند رابطۀ منفی
مسئولیتپذیری و فرسودگی تحصیلی (سپاهمنصور ،)1396 ،رابطۀ منفی خودتنظیمی و بیصداقتی تحصیلی
(استفنز ،)2018 ،رابطۀ مثبت مسئولیتپذیری و درگیری تحصیلی (سان ،ژو و یان )2020 ،و رابطۀ مثبت
مسئولیتپذیری و بهزیستی تحصیلی (محمدییوزباشکندی و همکاران ،)1397 ،مبنی بر نقش
مسئولیتپذیری در افزایش رفتارهای سازگارانه و کاهش رفتارهای غیرسازگارانه همسوست .در تبیین این
یافته میتوان اذعان کرد که براساس دیدگاه گالسر ( )2010دانشجویان پس از ورود به دانشگاه در کنار
ارضای نیاز به استقالل که بهدلیل شروع زندگی فردی رخ داده است ،نیازمند آن هستند که سایر نیازهای
اساسی خود از قبیل نیاز به شایستگی را نیز ارضا کنند .درواقع دانشجویانی که نمرۀ باالیی در مسئولیتپذیری
تحصیلی کسب میکنند ،نیاز به شایستگی خود را بهکمک کسب دستاوردهای تحصیلی از راههای اخالقی و
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قانونی ارضا میکنند و در این مسیر به رفتارهای بیصداقتی تحصیلی که پیامدهای زیانباری برای آنها و
دیگران دارد ،متوسل نمیشوند .در مقابل دانشجویانی که نمرۀ پایینی در مسئولیتپذیری تحصیلی کسب
میکنند ،برای جبران نداشتن احساس شایستگی به بیصداقتی تحصیلی متوسل میشوند تا با کسب نمره و
اعتبار ظاهری ،هرچند به روشهای غیراخالقی و غیرقانونی ،احساس ناشایستگی خود را تا حدی جبران
کنند .فراتر از این ،دانشجویانی که مسئولیتپذیری تحصیلی پایینی دارند ،بهدلیل اینکه نمیتوانند نیاز به
استقالل و شایستگی خود را به روشهای صحیح ارضا کنند ،گاهی با آسیبرساندن به منابع قابلدسترس
سایر دانشجویان و مسدودکردن مسیرهای ارتباطهای علمی سایر دانشجویان  -چنانچه در بعد تحریف از
بیصداقتی تحصیلی روی میدهد  -بهدنبال احساس شایستگی و استقالل هستند .درواقع افراد مسئولیتپذیر
احساس ارزشمندی دارند ،احساس میکنند برای دیگران نیز ارزشمند و اثرگذار هستند و ارزشمندی خود را به
کسب نمره در تکالیف ،آزمون ،پروژه و غیره ،آن هم به روشهای غیراخالقی وابسته نمیبینند .به همین
دلیل براساس دیدگاه گالسر ( )2010این افراد راههای صحیح ارضای نیازهای اساسی خود را نیاموختهاند و
به چنین رفتارهایی متوسل شدهاند .از سوی دیگر ،مسئولیتپذیری تحصیلی مهارتی قابلیادگیری است
(رایتر2002 ،؛ سینگ و آدر)2001 ،؛ یعنی دانشجویانی که مسئولیتپذیری مرتبط با محیط تحصیلی،
مسئولیتپذیری مرتبط با فرایند تمرین و آموزش ،مسئولیتپذیری مرتبط با سطح حرفهای ،مسئولیتپذیری
مرتبط با امتحانات و مسئولیتپذیری مرتبط با تحقیق و توسعه (آکبی ،کاپری و گونداز )2013 ،را آموختهاند و
از آنها در زندگی تحصیلی خود استفاده میکنند ،احساس خودکارآمدی ،شایستگی و کفایت باالیی نیز دارند
که مانع انجام رفتارهای بیصداقتی تحصیلی میشود؛ برای مثال دانشجوی مسئولیتپذیری که احساس
خودکارآمدی میکند ،خود را در انجام تکالیف تحصیلی ،داشتن عملکرد مطلوب در امتحانات و سایر مواردی
که موجب کسب اعتبار و نمره برای او میشود ،توانمند میداند که این مسئله موجب میشود بهکمک راههای
قانونی و اخالقی به انجام وظایف تحصیلی خود بپردازد.
در ادامه ،نتایج پژوهش حاضر دربارۀ رابطۀ وظیفهگرایی و ابعاد بیصداقتی تحصیلی به تأمل بیشتر نیاز
دارد که برای این منظور نیازمند تبیین نقش واسطهگری مسئولیتپذیری تحصیلی نیز است .درواقع نتایج
موجود در ماتریس همبستگی سادۀ متغیرها حاکی از همبستگی منفی و معنادار وظیفهگرایی و ابعاد
بیصداقتی تحصیلی است ،اما وقتی همۀ متغیرها با هم وارد مدل تحلیل مسیر و معادله رگرسیون میشوند،
از نقش مستقیم وظیفهگرایی در ابعاد بیصداقتی تحصیلی کاسته و نقش واسطهگری مسئولیتپذیری
تحصیلی برجستهتر میشود .این یافته با یافتههای اخیر دربارۀ اثرگذاری غیرمستقیم صفات شخصیت بر
رفتارهای غیراخالقی همسویی دارد (کوهن و مورس2014 ،؛ باس و الرسن )2020 ،و مهر تأییدی بر این
مسئله است که سطح باالی صفات شخصیتی مثبت مانند وظیفهگرایی یا منشهای اخالقی بهتنهایی
پادزهری برای رفتارهای غیراخالقی نیست؛ چراکه رابطۀ منشهای اخالقی یا صفات شخصیتی با رفتارهای
غیراخالقی ،فراتر از رابطهای مستقیم است .منشها و صفات شخصیتی از راههای غیرمستقیم مانند انتخاب
موقعیت و ایجاد موقعیت میتوانند بر رفتارهای غیراخالقی اثرگذار باشند (کوهن و مورس2014 ،؛ باس و
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الرسن .)2020 ،این مسئله اعتبار مدل پژوهش حاضر را نیز افزایش میدهد (شوماخر و لومکس.)2004 ،
در تبیین این یافتهها میتوان اذعان کرد که صفات شخصیتی افراد نقش بسزایی بر محیط پیرامون آنها
دارد و افراد با ویژگیهای شخصیتی مختلف ،محیط گوناگونی را برای خود میسازند و فضایی متناسب با
صفت شخصیتی خود ایجاد میکنند (باس و الرسن .)2020 ،در این میان ،افراد با سطح باالی وظیفهگرایی
محیط تحصیلی و زمان تحصیل خود را با استادان ،دوستان و افرادی همراه میسازند که میتوانند به رشد و
یادگیری او کمک بیشتری کنند که این مسئله موجبات رشد بیشتر آنها را فراهم میکند .از سوی دیگر،
حضور افراد با سطح باالی وظیفهگرایی (استادان و دانشجویان) رفتارهای مسئولیتپذیری بیشتری را به آنها
آموزش میدهد و این رفتارها را در آنها تقویت میکند .همچنین فضایی که فرد وظیفهگرا برای خود
میسازد ،به یادگیری بیشتر وی در نحوۀ ارضای نیازهای اساسیاش کمک میکند .چنانچه براساس دیدگاه
گالسر ( )2010اگرچه نیازهای اساسی بهطور ژنتیکی در فرد نهادینه شده است ،نحوۀ ارضای آن قابل
یادگیری است .دانشجویان وظیفهگرا نیز مسئولیتپذیری بیشتر و نحوۀ صحیح ارضای نیازهای اساسی خود،
مانند نیاز به استقالل که پس از ورود به دانشگاه نقش برجستهتری پیدا کرده و نیاز به احساس شایستگی در
رشته تحصیلی خود را از فضای وظیفهگرای ایجادشده میآموزند .همچنین با توجه به اینکه دانشجویان
کسانی را بهعنوان الگوی خود انتخاب میکنند که شباهتهای فراوانی میان آنها و آن الگو وجود دارد،
دانشجویان وظیفهگرا نیز الگوهای تحصیلی وظیفهگرا را برای خود انتخاب میکنند و از این راه موجب رشد
خودتنظیمی و رفتارهای خودتنظیمی مانند مسئولیتپذیری تحصیلی میشوند .درمجموع همۀ این موارد
موجب میشود که فرد احساس شایستگی و کفایت بیشتری کند ،توانمندیهای علمی وی افزایش یابد و
رفتارهای مسئولیتپذیری و مطابق با قانون و اخالق آموخته و تقویت شود.
وظیفهگرایی بهعنوان آغازگر رفتار موجب شده است که دانشجویان با سطح باالیی از مسئولیتپذیری
تحصیلی مواجه شوند .این زنجیرۀ علی ادامه مییابد و به عملکرد تحصیلی منجر میشود .در حال حاضر،
دانشجویان با موارد کسبشدۀ مذکور ،سطح باالیی از شایستگی ،توانمندی و ارزشمندی دارند؛ اگرچه ممکن
است گاهی به دشواری از عهدۀ وظایف تحصیلی خود برآیند ،احتمال بسیار کمی دارد که به رفتارهای
بیصداقتی تحصیلی برای دستیافتن به نمره و اعتبار ظاهری متوسل شوند؛ چراکه برای افراد دارای سطح
باالی مسئولیتپذیری تحصیلی ،امتحان و تکالیف نیز نوعی فرصت بیشتر برای یادگیری قلمداد میشود و
این افراد دیگران ،حتی استادان را مسئول یادگیری خود نمیدانند (آکبی ،کاپری و گونداز .)2013 ،همچنین
بهدلیل گرایش و میل درونی بهدنبال یادگیری بیشتر هستند .نتایج پژوهش میلر ،شاپتوگ و وولدریج ()2011
نیز نشان میدهد دانشجویانی که اذعان میکردند بهدلیل عواقب تنبیهی تقلب نمیکنند ،در کالس بیشتر
تقلب میکردند و مسئولیت کمتری برای ارتقای یکپارچگی تحصیلی برعهده داشتند .از سوی دیگر،
دانشجویانی که بیان میکردند بهدلیل ارزش یادگیری ،منش شخصی و درست و نادرستبودن این مسئله
تقلب نمیکنند ،تقلب کمتری را در کالس درس گزارش دادند و مسئولیت بیشتری برای ارتقای یکپارچگی
تحصیلی برعهده گرفتند؛ درنتیجه رابطۀ وظیفهگرایی و ابعاد بیصداقتی تحصیلی و نقش واسطهگری
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مسئولیتپذیری تحصیلی در این رابطه منطقی بهنظر میرسد.
اگرچه یافتههای پژوهش حاضر شواهد مطلوبی را برای تأیید نقش واسطهگری مسئولیتپذیری تحصیلی
در رابطۀ میان وظیفهگرایی و ابعاد بیصداقتی تحصیلی و اطالعات ارزشمندی را دربارۀ ویژگیهای کارکردی
مسئولیتپذیری تحصیلی و وظیفهگرایی در بافت مطالعاتی پیشایندهای بیصداقتی تحصیلی نشان میدهد
ممکن است بهدلیل استفاده از ابزار خودگزارشی برای سنجش بیصداقتی تحصیلی بهجای مطالعۀ رفتار در
موقعیتهای واقعی ،شرکتکنندگان دچار خطای خوبنمایی اجتماعی 1و به استفاده از شیوههای مبتنی بر
کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی ترغیب شده باشند؛ بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
دربارۀ بیصداقتی تحصیلی از ابزارها و روشهایی استفاده شود که مبین رفتارهای واقعیتری از افراد باشد .از
جنبۀ نظری ،پژوهش حاضر تنها پژوهشی است که به بررسی شش بعد تفکیکی بیصداقتی تحصیلی و
همچنین بررسی پیشایندهای آن پرداخته است؛ بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به بررسی این
ابعاد ششگانه در سایر محیطها و دورههای تحصیلی پرداخته شود .همچنین با توجه به اینکه در پژوهش
حاضر تنها به بررسی عوامل فردی اثرگذار بر ابعاد بیصداقتی تحصیلی پرداخته شد ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی به بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی نیز پرداخته شود .همچنین به لحاظ کاربردی نتایج
این پژوهش نشان میدهد متصدیان تعلیم و تربیت به آموزش و ارتقای مسئولیتپذیری تحصیلی بهعنوان
مهارتی قابلیادگیری توجه کنند .همچنین براساس نتایج پژوهش حاضر ،مدل پژوهش بهترتیب بیشترین
تأثیر را بر تقلب در آزمون ،کمک بیرونی ،تقلب پیشین ،سرقت علمی ،دروغ دربارۀ تکالیف و تحریف دارد .این
یافته نشان میدهد توجه به وظیفهگرایی و مسئولیتپذیری تحصیلی در وهلۀ اول بیشترین تأثیر را در کاهش
تقلب در آزمون دانشجویان دارد .این یافته پژوهشهای آتی را به بررسی عواملی که بیشترین اثرگذاری را بر
تقلب در آزمون و کمک بیرونی دارند ،مانند عوامل خانوادگی و اجتماعی رهنمون میکند .در این باره،
پژوهش کازان و ایاکوب ( )2017حاکی از آن است که سرقت علمی ،تقلب در امتحان و کپیکردن تکالیف
بیشترین میزان فراوانی را در میان رفتارهای بیصداقتی تحصیلی دارند .این مسئله نشاندهندۀ آن است که
دانشگاهها باید بیشترین میزان توجه خود را به کاهش سرقت علمی و تقلب در آزمون معطوف کنند.
برخی محدودیتهای پژوهش حاضر ممکن است تعمیمپذیری نتایج آن را با مشکل روبهرو کند .نخست
با توجه به اینکه گروه شرکتکنندگان پژوهش تنها از میان دانشجویان دورۀ کارشناسی انتخاب شده بودند،
پیشنهاد میشود این پژوهش برای دورههای تحصیلی دیگر مانند دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری انجام شود.
دوم اینکه بهتر است در بررسی صفات شخصیت در تبیین رفتارهای بیصداقتی تحصیلی نقش سایر صفات
شخصیتی در کنار صفت وظیفه گرایی درنظر گرفته شود که این مسئله در پژوهش حاضر محقق نشد و
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی مدنظر قرار بگیرد .براساس دیدگاه لی و اشتون ( )2013افرادی که
سطح پایین صداقت-فروتنی و سطح پایین وظیفهگرایی دارند ،بهطورکلی تمایل مضاعفی برای انجام
رفتارهای مجرمانه دارند .درمقابل افرادی که سطح پایینی از صداقت-فروتنی و سطح باالیی از وظیفهگرایی
1. social desirability
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دارند ،تمایل کمی برای نقضکردن قانون دارند؛ حتی اگر کامالً مایل به سوءاستفادهکردن از دیگران باشند؛
زیرا این افراد قانون و نظم را دوست دارند .درنهایت اینکه نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد وظیفهگرایی به
تنهایی قادر به کاهش رفتار غیراخالقی بیصداقتی تحصیلی نیست ،بلکه متخصصان حوزۀ روانشناسی در
کنار توجه به صفت وظیفهگرایی ،به رفتارهای قابل یادگیری و به عبارت صحیحتر مهارتهایی مانند
مسئولیتپذیری تحصیلی نیز توجه کنند و برنامهریزیهای خود را برایناساس صورت دهند.
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