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Abstract: Academic dishonesty is a common immoral behavior in educational settings 

that helps people achieve the desired but unfair, illegal and indecent results. This was a 

correlational study aimed at predicting academic dishonesty based on moral identity, 

emotional self-awareness, and academic self-concept in medical students. The 

statistical population of the present study included all male and female undergraduate 

students of allied medical sciences studying at public universities in Tehran in the 

academic year 2019-2020. Of these students, 300 were selected using random sampling 

method. Data collection tools included questionnaires of academic dishonesty, moral 

identity, and emotional self-awareness, and academic self-concept. The face and 

content validity of all questionnaires were approved by the management professors, 

and their reliability was reported through Cronbach's alphas of 0.83, 0.74, 0.79 and 

0.71, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and focal correlation 

analysis using SPSS version 24. The results of the present study showed that academic 

self-concept, emotional self-awareness, and moral identity are predictors of students' 

academic dishonesty. The results of the present study have important and effective 

implications for identifying the factors affecting academic dishonesty and reducing this 

problem in students. 
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 مقدمه

تی که نظام آموزشی ما  الها و مشک  یکی از این چالش

  از دیرباز تاکنون با آن درگیر بوده است، مسئلة تقلب و بی 

است تحصیلی  همکاران    صداقتی  و    بی(.  1398)بارانی 

تحصیلی   غیراخ صداقتی  رفتار  شایع  الیک  مانند  ) قی 

زدن گول  حقیقت،  کردن  پنهان  فریب  دروغگویی،  در    (و 

به    محیط دستیابی  در  افراد  به  که  است  آموزشی  های 

دلخواه اما غیرمنصفانه، غیرقانونی و نادرست کمک    نتایج  

گابرسون    کند  می و  کالنگ  و   (.2021)مک  استارویتوا 

بی ت  نامانگو مفهوم  را  اخالصداقتی تحصیلی  غیر  قی  الش 

موقعیت در  خود  رتبة  ارتقای  برای  فراگیران  ی  ها  توسط 

ت  بدون  تعریف  الآموزشی  تکلیف  و  آزمون  در  تقلب  با  ش 

بودن    ینقی و ناپذیرفتالعلیرغم ماهیت غیر اخ  ند.کن  می

دهد، این    صداقتی تحصیلی، شواهد پژوهشی نشان می   بی

های تحصیلی از شیوع نسبی   گونه رفتارها در همة محیط

در  ریدوان و همکاران    (.  2021)اُنو و همکاران    برخوردارند

که  هشی  پژو دادند  دانشجویان   76  نشان  از  درصد 

بی  در  کردند  مشارکت  گزارش  را  تحصیلی   صداقتی 

 (. 2021)ریدوان و همکاران 

پیش خصوص  بی   در  که    آیندهای  تحصیلی  صداقتی 

منطقی   است،  غیراخالقی  ماهیتاً  سازه  استکنشی    نقش 

از طرفی با توجه های اخالقی در تولید آن   بررسی گردد. 

اساسی اخالق در مفهوم خود و هویتنقش کلیدبه     ی و 

عنوان یک    هویت به( و اینکه  1395)جوکار و حق نگهدار  

می گرفته  نظر  در  اخالقی  انگیزش  نیروی   منبع  که  شود 

تری در قیاس با شناخت و هیجان اخالقی    انگیزشی قوی

کنش تولید  می  برای  فراهم  اخالقی  )قنبری   آورد  های 

کهیانی   طهماسبی  و  حاضر    (،1399طلب  پژوهش  در 

بی صداقتی   پیشایندهای  از  یکی  عنوان  به  اخالقی  هویت 

را   اخالقی  رید هویت  و  آکینو  بررسی گردید.    بهتحصیلی 

  ای از ویژگی   طرحواره که حول مجموعه-صورت یک خود

  ... و  تعهد  مهربانی،  دلسوزی،  عدالت،  مانند  اخالقی  های 

مفهوم یافته،  بعد    سازمان  دو  آن  برای  و    درونیپردازی 

سازی، وجه خصوصی و    سازی تعریف نمودند. بعد درونی 

فردی هویت اخالقی است که نمادسازی به میزان عمق و  

)امیری    نفوذ اصول اخالقی در خودپندارهی فرد اشاره دارد

و  (1397 عمومی  وجه  به  معطوف  نمادسازی  بعد   .

صورت بازتاب اصول و    اجتماعی هویت اخالقی است که به

اخ  ویژگی در  های  دیگران  به  و  اجتماعی  جهان  در  القی 

در   .  (2021)رولو و همکاران    قالب رفتار تعریف شده است

نگهدار   حق  و  جوکار  راستا،  پژوهشی  (  1395)همین  در 

داد   در  نشان  تقلب  بعد  اخالقی،  هویت  نمادسازی  بعد 

صورت منفی و معنادار و بعد تقلب در آزمون   تکلیف را به

به در  را  اما  منفی  پیش  صورت  مرزی  نمود.   حد  بینی 

سازی هویت اخالقی، برخالف انتظار،    همچنین، بعد درونی

  صورت منفی و معنادار پیش  تنها بعد تقلب در آزمون را به

(  1394). همچنین مهجوئی قراماخر و همکاران  بینی کرد

دادند  نشان  پژوهشی  اخالقی    در  هویت  نمادسازی  بعد 

 است. یلیپیشبینی کننده ابعاد عدم صداقت تحص

شد،  گفته  نیز  تر  پیش  که  صداقتی    بی   همانطور 

می محسوب  اخالقی  غیر  رفتار  یک  و    تحصیلی  شود 

رفتار نقش کلیدی  این  ها نیز در تعیین    هیجانات و انگیزه

نژاد    دارند هیجانی    ،(1395)صداقت  خودآگاهی  بنابراین 

صداقتی   بی  پیشایندهای  از  درگیر  یکی  عنوان  به  نیز 

پژوه در  گردد.  تحصیلی  می  بررسی  حاضر  -اسزسش 

یک   عنوان  به  را  هیجانی  خودآگاهی  همکاران،  و  زیگیل 

که مشخص توصیف  توانایی  و  هیجان  کننده  های    کننده 

است دیگران  و  کرده،  خود  پنجگانه  .  اند  تعریف  سطوح 

به   تمایل  بدنی،  احساس  از:  عبارتند  هیجانی  خودآگاهی 

و ترکیبی از های وابسته    های منفرد، هیجان  عمل، هیجان

آمیخته هیجانی  نقش    .تجربیات  هیجانی  خودآگاهی 

می ایفا  محیط  با  انطباق  در  و    )ترنتینیکند    ضروری 

نژاد2021  همکاران صداقت  زمینه،  همین  در   .)  (1395 ) 

بی   در  خودآگاه  های  هیجان  اهمیت  به  پژوهشی  در 

 صداقتی تحصیلی دانشجویان اشاره داشت. 

رفتار  دانشجویانی   به  دست  بی که  صداقتی    های 

زده تکالیف،    ،اند  تحصیلی  کردن  کپی  که  دادند  گزارش 

روش   کارآمدترین  رتبه،  بهترین  آوردن  دست  به  برای 
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بود این  .  ممکن  واقع،  ایجاد    افراددر  و  ترسیم  پی  در 

تصویری مطلوب از خویش هستند که در زمینه تحصیلی 

می   سریع تقلب  را  راه  همکاران    نددان  ترین  و  )بارانی 

می (.1398 را  خویش  از  تصویر  خودپندا  این  ره  توان 

ادراک هر  شامل    رهخودپندا  .دانست  تحصیلی   برداشت و 

باشد  می  خود  تحصیلی  های  توانمندی  از  )راین،   فرد 

باریو  خودپنداره افـراد دارای    (. 2014   بوازمن، جکسون و 

قابلیت  مثبت  تحصیلی دارند،    به  اطمینان  خود  های 

گیرند    هایی در نظر میثابـه چالشتکالیف دشوار را بـه م

در   یابند.  تسلّط  آنها  بر  باید  و  که  راین  راستا  همین 

  خود پنداشت مثبت  همکاران در پژوهشی نشان دادند که  

ی منفی    رابطهبی صداقتی تحصیلی  تحصیلی با رفتارهای  

همکاران  دارد و  که  2014   )راین  دانشجویانی  زیرا   .)

دارند،    خودپنداره پایینی  شایسـتگی  سطح  ابراز  دنبال  به 

که   است  ممکن  دیگران   نزد  صداقتی  در  بی  رفتارهای 

 تحصیلی را داشته باشند.

در بین   بودن بی صداقتی تحصیلیلذا با توجه به رایج  

دانشجویان و تأثیر آن در متزلزل نمودن کیفیت آموزش و  

شده در کشور ارزشیابی و هم چنین کمبود تحقیقات انجام

مروری   که  پایگاه ما  منتشرشده  بر  کتب  و  اطالعاتی  های 

تا  می است  الزم  باشد،  مدعا  این  بر  شاهدی  تواند 

به پژوهش ارزشی  ضد  پدیده  این  پیرامون  بیشتری  های 

در آن شناخته    فردی و اجتماعی  عمل آید تا عوامل موثر

شیوه  به  آن،  با  مقابله  منظور  به  الزم  تمهیدات  و  شود 

پ   علمی طراحی شود. ژوهش حاضر با هدف پیش  بنابراین 

و   اخالقی  هویت  اساس  بر  تحصیلی  صداقتی  بی  بینی 

خودآگاهی هیجانی و خود پنداره تحصیلی در دانشجویان 

 علوم پزشکی انجام شد.  

 

 روش کار
از نوع همبستگی است.  روش پژوهش حاضر توصیفی 

دانشجویان دختر   تمامحاضر شامل    پژوهش جامعه آماری  

ا کارشناسی  مقطع  پسر  پیراپزشکی و  های  رشته  رشد 

-98دانشگاه های دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی  

بود.  99 هستند  تحصیل  به  روش   مشغول  از  استفاده  با 

صورت انتخاب  نفر     300  تصادفی گیری  نمونه  بدین  شد. 

علوم   های  دانشگاه  کل  از  الزم،  مجوز  کسب  از  پس  که 

زیستی  )شهید بهشتی، علوم به  پزشکی تهران سه دانشگاه

  رضایت  فرمو انستیتو( به صورت تصادفی برگزیده شدند و  

دردانشجویان  به    نامه تا  شد  برای    داده  رضایت  صورت 

این فرم تصریح شده    شرکت در پژوهش آن را پر کنند. در

کنندگان این حق را دارند که در هر مرحله   بود که شرکت

اختیار اساس  بر  پژوهش  با   از  خود  همکاری  به  کامل 

دهند  گرشژوهپ  بودن   خاتمه  محرمانه  خصوص  در  و 

به شرکت نیز  داده شد.  اطالعات  اطمینان خاطر  کنندگان 

پرسشنامه  حذف  از  پس  و  ها  پرسشنامه  تکمیل  از  پس 

پرسشنامه باقیمانده، به    251های ناقص و مخدوش، تعداد  

عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها  

 یر استفاده شد: از پرسش نامه های ز

بیم  بی   :صداقتی تحصیلی  قیاس  صداقتی    مقیاس 

شامل   مختلف   9تحصیلی  انواع  که  است  رفتاری  گویه 

بی  برمی   رفتارهای  در  را  تحصیلی  در  گیرد.    صداقتی 

نگهدار حق  و  جوکار  گویه،  (1395)  پژوهش  های    برخی 

گویه نیز  1منظور انطباق فرهنگی تغییر و    این مقیاس به

افزوده آن  در  به  شامل    شد.  مقیاس  این  گویه    10نهایت 

تکالیف   شد در  تقلب  و  آزمون  در  تقلب  نوع  دو  که 

می را  مختلف   نوشتاری  انواع  مقیاس،  این  در  سنجد. 

کنندگان ارائه و    صداقتی تحصیلی به شرکت  رفتارهای بی 

از آنها خواسته میشود که تعیین کنند تا چه حد هرکدام  

داده انجام  را  رفتارها  این  شرکت  از  با    اند.  کنندگان 

(  1)وقت  ای از هیچ گزینه 5استفاده از یک مقیاس لیکرت 

دهند. تمامی سؤاالت   ها پاسخ می  به گویه(  5)همیشه  تا  

نمره مستقیم  روش  می  به  حق   شوند گذاری  و  )جوکار 

تروینییو  (.  1395نگهدار   و  پایایی    مککابی  و  روایی 

  (α=  83/0ند)ا  مطلوبی را برای مقیاس خود گزارش نموده

 . (2021)ریدوان و همکاران 

تحصیلی خودپنداره  اصلی  :  پرسشنامه  نسخه 

وانگ   و  یو  لی  تحصیلی  خودپنداره  دو    پرسشنامه  شامل 
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مقیا   می   مقیاسخرده   زیر   "اعتماد تحصیلی  "  سباشد: 

زیر    (گویه  10)دانشجویان   تحصیلی الت"مقیاس  و  ش 

مقیا(.  گویه  10)  "دانشجویان تح  سخرده  صیلی،  اعتماد 

درباره را  دانشجویان  ادراکات  و  ص  احساسات  حیت  الی 

اندازه آنها  می  تحصیلی  مقیا.  کند  گیری  ش  الت  سخرده 

تعهد   و   (سرسپردگی)تحصیلی،  درگیری  و  دانشجویان 

میالع  اندازه  را  دانشکده  در  کار  به  نمره  قه  شیوه    گیرد. 

لی همیشه، نمره )بباشد.    ای می  درجه  4صورت    گذاری به

نمره  )و    (  4 همیشه،  خرده    گویه(.    1خیر  فرد  های 

های   گویهو  دهند و اعتماد تحصیلی را تشکیل می س مقیا

ت اندازهالزوج  را  تحصیلی  می  ش  این کنگیری  در  ند. 

دارند. و همچنین   80تا    20پرسشنامه نمرات دامنه ای از  

شوندسؤاالبرخی   می  گذاری  نمره  معکوس  صورت  به    ت 

همکاران و  آرمانی    همچنین (.2021    )آرنز  پژوهش  در 

همکاران و  درونی    (1398)  کیان  همسانی  ضریب 

 . آمد به دست 71/0پرسشنامه 

: هیجانی  خودآگاهی  پرسشنامه پرسشنامه 

گویه است که توسط گرنت    33خودآگاهی هیجانی دارای  

ساخته شد. که با یک مقیاس    2002و همکاران در سال  

تا خیلی زی )از هرگز  پنج درجه ای  اد( خودآگاهی  لیکرت 

کند. می  گیری  اندازه  را  افراد  مقیاس   هیجانی  های  خرده 

)با بازشناسی  شامل  که      6آن  است  سخت  برایم  سؤال، 

سؤال،    5بگویم االن داری چه خلقی هستم(، شناسایی )با  

تبدیل   کنم(،  توصیف  را  خویم  و  خلق  است  مشکل  برایم 

)با   آسان    7سازی  برایم  هیجانات،  کردن  بیان  سؤال، 

، من شخصیتم را تحلیل  سؤال  10)با    ست(، محیط گراییا

حل می و  بفهمم(  را  ناراحتیم  علت  کنم  سعی  تا  کنم 

)با   می  5مسئله  ارزیابی  را  احساساتم  من  و  سؤال،  کنم 

گیرم( هستند. حداقل  سپس برای انجام کاری تصمیم می

  .است 165و حداکثر  33امتیاز ممکن 

آگاهی هیجانی افراد  :  میزان خود55تا    33نمره بین   

 در حد پایینی می باشد. 

: میزان خودآگاهی هیجانی افراد  105تا     55نمره بین  

 در حد متوسطی می باشد. 

: میزان خودآگاهی هیجانی افراد در   105نمره باالتر از 

 (.2021ترنتینو و همکاران   ) حد باالیی می باشد

  ( 1397)و همکاران    یوزباشکندی  در پژوهش محمدی

و  روای است  شده  تأیید  متخصصان  توسط  پرسشنامه  ی 

کرونباخ   آلفای  روش  از  پرسشنامه  دست    79/0پایایی  به 

 . آمده است

خود برای  اخالقی  هويت  اهمیت  این    :مقیاس 

که    گویه  10مقیاس   شده  تهیه  رید  و  آکینو  توسط  ای 

سازی    و درونی گویه (    5) شامل دو زیرمقیاس نمادسازی  

است. درونی  5) ویژگیهای   سازی  گویه(  اهمیت  به میزان 

خودپنداره  در  چنین   اخالقی  داشتن  )مانند  فرد،  ی 

مرا تشکیل می از وجود  مهمی  و    ویژگیهایی بخش  دهد( 

پایه   بر  اجتماعی  فرد یک هویت  که  میزانی  به  نمادسازی 

به را  اخالقی  به دیگران نشان   ویژگیهای  بیرونی و  صورت 

شرکت  می کارهایی  در  فعاالنه  )مانند  که    دهد،  میکنم 

 داشتن چنین ویژگیهایی را در من به دیگران منتقل می

کند.( اشاره دارد. آزمودنی میزان موافقت خود با هر گویه  

ای از کامالً موافقم    درجه  5را بر روی یک مقیاس لیکرت  

نماید.    مشخص می(    1تا کامالً مخالفم )نمره  (    5  )نمره

سازندگان   توسط  مقیاس  این  روایی  و  احراز  پایایی  آن 

جوکار  در پژوهش  (.  2021)رولو و همکاران    گردیده است

نگهدار ) آلفای  (  1395و حق  روش  از  پایایی  تعیین  برای 

  کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی حاصل برای بعد درونی

  74/0و برای نمره کل    62/0بعد نمادسازی    ،66/0سازی  

 . دست آمد به

نه با استفاده از  شده از اعضای نموآوری های جمعداده 

های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار،  شاخص

نرم در  رگرسیون  و  همبستگی    SPSS-24افزار  ماتریس 

 وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه 

 هايافته

پژوهش و   حاضر  در  سن   میانگین  معیار  انحراف 

با  ها  آزمودنی برابر  ترتیب  در   .بودسال    71/5و    06/26به 

متشاخص1جدول   پیشهای  آورده  غیرهای  مالک  و  بین 

 است. شده 
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 . میانگین و انحراف معیار متغیرها 1جدول  

Table 1: Mean and standard deviation of variables 

 انحراف معیار  میانگین  متغیر 

 70/3 27/15 بی صداقتی تحصیلی 

 29/13 31/55 خودپنداره تحصیلی 

 6/5 34/39 خودآگاهی هیجانی 

 3/5 20/18 قی هویت اخال

 

 معناداری مدل کامل همبستگی متعارف 

تحلیل    هایآزموننتایج   کامل  مدل  معناداری 

جدول   در  پژوهش  این  در  متعارف  آمده    2همبستگی 

، معناداری شودمیمشاهده    2در جدول    همانطورکهاست.  

بین    دهد مینشان    ویلکز  المبدای بی  که  متغیرهای 

تحصیلی خودپنداره    صداقتی  خودآگاهی    صیلی،تح  با 

و اخالقی    هیجانی  دارد هویت  وجود  معناداری   رابطه 

(001/0>P    822/0و=λ    5035/38  وF=).    یعنی؛

و  تحصیلی،  خودپنداره اخالقی    خودآگاهی هیجانی  هویت 

تحصیلی  صداقتی  بی  دارد.      با  معنادار  رابطه  دانشجویان 

درصد    8/17در این پژوهش،    آمده دستبه، مدل  همچنین

واریا و  تحصیلی،  خودپنداره  نساز  هیجانی    خودآگاهی 

( اخالقی  متغیر  هویت  نقش  صداقتی  پیشدر  بی  بین( 

 کند. مالک( را تبیین میدر نقش متغیر )  تحصیلی

 

 

 . آزمون معناداری مدل کامل همبستگی متعارف 2جدول 

Table 2: Significance test of the complete conventional correlation model 

  ضرایب اتا سطح معناداری  خطا df فرضیه F df مقدار آزمون نام 

 43/0 001/0 561 3 243/41 397/0 اثر پیالیی 

 43/0 001/0 398 3 50/38 822/0 المبدای ویلکز 

 43/0 001/0 372 3 283/45 003/1 هتلینگ

 43/0 001/0 - - - 193/0 ریشه روی 

 

ن  ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش را نشا  3جدول  

 دهد.  می

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .  3جدول  

Table 3: Correlation matrix of research variables 

 4 3 2 1 متغیر  ردیف 

    - بی صداقتی تحصیلی  1

   - -19/0** خودپنداره تحصیلی  2

  - 29/0** -36/0** خودآگاهی هیجانی  3

 - 33/0** 42/0** -27/0** هویت اخالقی  4

                                                                                                                      **  .01/0p<         

جدول   نتایج  به  توجه  بی  می  3با  بین  گفت  توان 

( تحصیلی  خودپنداره  و  تحصیلی  بی  (؛  =r-19/0صداقتی 

  بی( و  =r-36/0)  خودآگاهی هیجانیو  صداقتی تحصیلی  

اخالقی  و  تحصیلی    صداقتی رابطه =r-27/0)هویت   )

دارد.  معنی وجود  تحلیل داری  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 

ورود روش  با  چندگانه  جدول    رگرسیون  ضریب 4در   ،

خطی ترکیب  برای  چندگانه   خودپنداره   همبستگی 

و   تحصیلی، هیجانی  اخالقی    خودآگاهی  بی  با  هویت 
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و ضریب تعیین برابر با      =32/0R ر بابرابصداقتی تحصیلی  

چندگانه    Fت.  اس  =17/0 همبستگی  به  مربوط 

  ≥001/0Pکه در سطح  46/38برابر است با    آمدهدستبه

، حدود  آمدهدستبهمعنادار است. با توجه به ضریب تعیین  

به کمک بی صداقتی تحصیلی  درصد از واریانس متغیر    17

خودآگاهی    تحصیلی،  خودپنداره )  بینپیشمتغیرهای  

و  پیش  هیجانی  قابل  اخالقی(  یعنی؛  هویت  است.  بینی 

و  تحصیلی،  خودپنداره اخالقی    خودآگاهی هیجانی  هویت 

بینی کننده بی صداقتی تحصیلی دانشجویان هستند. پیش

از میان متغیرهای  شودمی  مالحظه  همانطورکه   بینپیش، 

بتای    مطالعه معناداشده،  متغیر  سه  میهر  باشد،  ر 

)  ،حالبااین با  هیجانی  بیشترین   (β=-24/0خودآگاهی 

 است. بینی را دارقدرت پیش

 

 

 اساس هویت اخالقی و خودآگاهی هیجانی و خود پنداره تحصیلی  بینی بی صداقتی تحصیلی بر. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه پیش 4جدول

Table 4: Results of multiple regression analysis of the prediction of academic dishonesty based on 

moral identity, emotional self-awareness, and academic self-concept 

 R R2 F β T P بین متغیرهای پیش 

 001/0 -75/4 -11/0 33/24 06/0 -19/0 خودپنداره تحصیلی 

 -36/0 خودآگاهی هیجانی 
21/0 18/43 24/0- 59/6- 001/0 

 -27/0 هویت اخالقی 
11/0 16/31 18/0- 25/5- 001/0 

    46/38 17/0 32/0 متغیرها  ترکیب خطی

                                                                                                               

 و نتیجه گیری  بحث

ب بین  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  اقتی  صدی  نتایج 

و معنی رابطه منفی  و خودپنداره تحصیلی  داری  تحصیلی 

و   بارانی  های  پژوهش  یافته  با  یافته  این  دارد.  وجود 

همکاران    ،(1398)همکاران   و  و   ،(2021)اَنو  راین 

چ2014)همکاران   و  همکاران وجیدسکاـچوپا(  و  ال 

توان 2013) می  یافته  این  تبیین  در  باشد.  می  همسو   )

فرد  تحت  خودپنداشگفت   ادراکات  و  دانش  بیانگر  صیلی 

و   تحصیلی  زمینه  در  خویش  ضعف  و  قوت  نقاط  درباره 

توانایی درباره  موفقیت اعتقاد  انجام  در  خود  آمیز   های 

است مسئولیت  تحصیلی  در    یهنگام.  های  فرد    کیکه 

خودمختار  ساساح  تیفعال و  تما  یم  یاستقالل    لیکند، 

کند و    یدرون  لترکنخود احساس  یدارد نسبت به رفتارها

به باال  باور  باشد   یی کنترل  شاداشته  در  تحقق  ،    یستگی. 

انجام   به  را  فرد  تقو  کیاعتقاد  بنابرا  یم  تیکار    نیکند، 

باور فرد به توانایی خود و بیشتر شدن خود    شیباعث افزا

شود تحصیلی  نیز.  پنداره  ارتباط    تیرضا  و  می از  سبب 

 مواجهه با م  گاهندر    گرانید  حمایتاز    دانشجویانکه    شود

شوندمشکالت   مند  های  ،  بهره  توانایی  از  باالتری  ادراک 

تحصیلی داشته باشند و کمتر به رفتارهای منفی مانند بی  

همکاران   و  )بارانی  بپردازند  تحصیلی  از    (.1398صداقتی 

موفقیت  این و  بیشتر  مثبت  تجارب  فرد  هرچه  های    رو، 

واقعی و  د  خودست آورده باشد، فاصله بین    بیشتری را به

مثبت برداشت  و  تصویر  و  شده  کم  آرمانی  از   خود  تری 

تر باشد    خود خواهد داشت. اما هرچه این تصویر نامطلوب

برای    فردهای بیشتری را تجربه کرده باشد،    و فرد شکست

خود   بین  فاصله  کردن  کم  و  خود  حرمت  مجدد  افزایش 

آرمانی خود  و  موفقیت ،  واقعی  و  مثبت  تجارب   نیازمند 

نیازمند  بیی  ها نیز  این  که  است  تحصیلی  زمینه  در  شتر 

شکستالت اگر  اما  است.  مضاعف  اندازه  شی  به  به   ها  ای 

احساس   فرد  که  باشند  رسانده  آسیب  فرد  خودپنداشت 

توانایی   ندارد، الکند  را  زمینه  آن  در  موفقیت  برای  زم 

به   دانشجوزند. گاهی نیز    دست به رفتارهایی نامشروع می

سریع خودپنداشت ن  ریت  دنبال  بهبود  و  جبران  برای  راه 

رتبه  بهترین  آوردن  برای به دست  خویش است که تقلب 
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است ممکن  روش  و  وجیدسکاـچوپا)چ  کارآمدترین  ال 

 ( 2013همکاران 

بی   بین  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  همچنین 

هیجانیو  صداقتی تحصیلی   داری رابطه معنی  خودآگاهی 

دارد. با  وجود  یافته  و  افی  این  بارانی  های  پژوهش  ته 

نژاد    ،(1398)همکاران   طالع  1395)صداقت  و  مهنا  و   )

همسو)1395پسند   توان ست(  می  یافته  این  تبیین  در   .

با شرایط  گفت   توان کنترل و مقابله  آگاهی هیجانی  خود 

زندگی  می  ناسازگار  ارتقا  فرد  در  خودآگاهی    را  بخشد. 

چالش  بر  غلبه  به  اهد  هیجانی  شناخت  شدن  ،  افها،  باز 

ذهن برای تفکر و حل مسأله، حمایت از سالمتی به وسیله  

کردن  هموار  دلبستگی،  ایجاد  پذیری،  انعطاف  تقویت 

زمینه برای خود تنظیمی و راهنمایی رفتارهای گروهی و  

می  سیستم کمک  اجتماعی  نژاد    کند  های  )صداقت 

سازی اطالعات    . بویژه، خودآگاهی هیجانی با آماده(1395

  جربی نقش مهمی در عملکردهای افراد و قضاوتت  و  بدنی

می  کمک  ویژگی  این  دارد،  آنها  نتایج    های  به  تا  کند 

یافت دست  آمیز  موفقیت  همکاران   رفتاری  و  )بارانی 

نقاط  ا.  (1398 و  منفی  خصوصیات  تنها  نه  خودآگاه  فراد 

ح الپذیرند و در جهت اص  شناسند و می  ضعف خود را می

خصوصیات مثبت، توانایی ها و  ه  لککنند ب   ش میالها تن  آ

  نکنند آ  شناسند و سعی می  استعدادهای خود را هم می

دهند پرورش  واسیماالراجا    را  و   . (  2015)پارخاش 

نمایند   بکه شناخت کافی در مورد خود کس  دانشجویانی

می انگیزه  بهتر  خود   توانند  در  را  تحصیلی  موفقیت  ی 

انایی بیشتری توا  تقویت کنند و به تحصیل ادامه دهند زیر

دیگرا های  خواسته  درک  می  نجهت  خوبی  به  و    دارند 

همسا فشار  از    النتوانند  و  دهند  کاهش  و  کنند  درک  را 

طرفی به احساسات خود توجه کرده و حالت خلقی منفی  

را   نیر استرس بر امتحاثتوانند تأ ح کنند و میالخود را اص

 (.1399)پاک منش و جاودان  به حداقل برسانند 

این منطقی است که خودآگاهی هیجانی باال باعث  برناب

می شود فرد در برخورد با چالش ها و مشکالت تحصیلی  

غیر   های  رفتار  به  کمتر  و  باشد  متکی  خود  توانایی  به 

عالوه بر    اخالقی همچون بی صداقتی تحصیلی روی بیاورد.

بی بین  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج    صداقتی  این، 

این   داری وجود دارد.قی رابطه معنیخالا  هویتو  تحصیلی  

   ، (1395)جوکار و حق نگهدار    یافته با یافته پژوهش های

نیکدل و همکاران     ،(1394)مهجوئی قراماخر و همکاران  

. در تبیین ست( همسو2021)( و رولو  و همکاران  1396)

  هرچه میزان عمق و نفوذ ارزش این یافته می توان گفت   

-فرد بیشتر باشد و اصول و آرمان  هویت ر  های اخالقی د

تعریفی فرد   -تری را در خود  های اخالقی جایگاه محوری

اعمال   به  اقدام  فرد  که  دارد  احتمال  کمتر  باشند،  داشته 

با توجه به ابعاد هویت اخالقی می توان  .غیراخالقی نماید

و  درونی  گفت، است  اخالقی  سازی سطح خصوصی هویت 

می  ازاین منقتواند  رو  که شی  آزمون،  در  تقلب  در  نفی 

شود و جنبه غالب  تری از تقلب محسوب می  سطح عمیق

الزم به  (.  1395)جوکار و حق نگهدار    فردی دارد، ایفا کند 

نتیجه که  است  نیازمند    ذکر  زمینه،  این  در  قطعی  گیری 

شرکت  پژوهش عینی  رفتار  آنها  در  که  است    هایی 

بی زمینه  در  تحصیلی  کنندگان  شود،    جیدهسنصداقتی 

خود رفتارها،  اینگونه  مبنای  حاضر،  پژوهش  در   زیرا 

است بوده  رفتارهایش  از  فرد  ادراک  یا  بنابراین گزارشی   .

گفت    توان  یک  می  مانند  را  درستکاری  که  دانشجویانی 

اند،    دار کرده  رفتار خاص در عمق جان و روح خود ریشه

ر  خیکارها و تکالیف خود را بدون هیچ دلیل منطقی به تأ 

اعمال    ینم و  گفتار  در  و  هستند  منظم  همواره  و  اندازند 

 (.1396)نیکدل و همکاران  دخود نیز صادقن

که داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  مجموع    در 

و  تحصیلی،  خودپنداره اخالقی    خودآگاهی هیجانی  هویت 

. نتایج  ندبینی کننده بی صداقتی تحصیلی دانشجویانپیش

اشارات کاربردی مهم    رندهدادر برپژوهش حاضر می تواند  

بی صداقتی    مورد شناسائی عوامل موثر بر    در    و تأثیرگذار

دانشجویان  در  معضل  این  کاهش  برای  تالش  و  تحصیلی 

بنابراین، می  باشد.  کیفیت    پیشنهاد  بهبود  جهت  شود 

از  آموزشی  مخرب  رفتارهای  کاهش  و  یادگیری  آموزش، 

بی محیط  جمله  تحصیلی،  آموزش  صداقتی  به ی  های 
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مثبت  ت ویژگیهای  و  قویت  هیجانی  خوداگاهی  همچون 

اخالقی   محیط  هویت  افراد  برای  و  غنی    بپردازند  های 

تجربه به  گرایش  تا  شود  فراهم  در   آموزشی  منفی  های 

تقویت   با  و همچنین  یابد  خودپنداره یادگیرندگان کاهش 

هایی برای تجارب   یادگیرندگان و ایجاد موقعیتتحصیلی  

موفقی و  یادآوری  آمیز  تمثبت  تا  شود  کمک  آنان  به   ،

آن در  منفی  کیفیت    تجارب  و  رسیده  حداقل  به  ها 

ا.  یادگیری و آموزش بهبود یابد    غلب پژوهش حاضر مانند 

می پژوهش صورت  رفتاری  علوم  در  که  با   هایی  گیرد 

ازجمله،   محدودیت بود  همراه  تعداد  هایی  بودن  محدود 

و   پژوهش   ابزانمونه  بر  مطالعه امه  شنپرسر  تکیه  نوع  و 

می  که  روشهمبستگی  از  آتی  تحقیقات  در  های  توان 

 . کیفی نظیر مصاحبه جهت غنای بیشتر مطالعه بهره برد

 تشکر و تقدير

این    در  که  محترم  دانشجویان  کلیه  از  بدینوسیله 

را   سپاسگذاری  و  تشکر  کمال  کردند،  یاری  را  ما  تحقیق 

 داریم.  
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مطالعــه حاضــر از نــوع    .کنــد  دلخواه اما غیرمنصفانه، غیرقانونی و نادرســت کمــک مــی یج  دستیابی به نتا
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دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ارشد رشــته هــای پیراپزشــکی دانشــگاه هــای    تمام  حاضر شامل

اســتفاده از روش    بــا  مشــغول بــه تحصــیل هســتند بــود. 99-98دولتی شهر تهران که در ســال تحصــیلی 
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روائی آن هــا از طریــق روائــی  بود که  هویت اخالقی و خودآگاهی هیجانی و خود پنداره تحصیلی  ، تحصیلی

،  83/0از طریق آلفای کرونباخ به ترتیــب    ها  صوری و محتوایی به تایید اساتید و خبرگان رسید و پایایی آن

بــا   همبستگی کــانونی    لفی و روش تحلییداده ها با استفاده از آمار توصگزارش شد.     71/0و    79/0،  74/0

نتایج پــژوهش حاضــر نشــان داد  ل قرار گرفتند.  یمورد تجزیه و تحل SPSS افزار  نرم  24    نسخهاستفاده از  
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مــورد    در  ت کاربردی مهــم و تأثیرگــذاردر بردارنده اشارانتایج پژوهش حاضر می تواند  دانشجویان هستند.
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