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   دهیچک
 شخصیت بزرگ عامل پنج تاثیر بررسی با هدف حاضر پژوهش

 به گشودگی و ينژند روان ،بودن وجدانی ،يپذیر توافق ،ییگرا برون(
 خودکارآمدي باورهاي يگر میانجی با تحصیلی یصداقت بی بر تجربه)

 این در کنندگان شرکت .انجام شده است خودتحصیلی حرمت و تحصیلی
 اهواز چمران شهید دانشگاه کارشناسی دانشجویان از نفر 400 پژوهش

 تصادفی روش به که هستند 1394- 1395 تحصیلی سال در
 پنج ۀنام پرسش شامل پژوهش این ابزارهاي .شدند انتخاب اي چندمرحله

 پاتریک تحصیلی خودکارآمدي باورهاي ،گلدبرگ شخصیت بزرگ عامل
 یصداقت بی و روزنبرگ از الگوگیري با خودتحصیلی حرمت ،همکاران و

 از استفاده با پیشنهادي الگوي ارزیابی .بود امیري و خامسان تحصیلی
 از بعضی که داد نشان نتایج .گرفت انجام ساختاري معادالت الگوي

 و تحصیلی خودکارآمدي باورهاي با ينژند روان( مستقیم مسیرهاي
 حرمت با تجربه به گشودگی و ينژند روان ،بودن وجدانی همچنین

 غیر مسیرهاي که داد نشان نتایج همچنین .ندهست معنادار ی)خودتحصیل
 طریق از تجربه به گشودگی و ينژند روان ،بودن وجدانی مستقیم
 یصداقت بی بر خودتحصیلی حرمت و تحصیلی خودکارآمدي باورهاي
   .دارند تاثیر تحصیلی

  
  کلیدي واژگان

 حرمت ،یلیتحص يخودکارآمد يباورها ،تیشخص بزرگ عامل پنج
  .یلیتحص یصداقت بی ،یخودتحصیل

 

Abstract 
The aim of the present study was to examine the 
effect of the big five personality factors (extraversion, 
agreeableness, conscientiousness, neuroticism and 
openness to experience) on academic dishonesty with 
the mediating role of academic self-efficacy beliefs 
and academic self-esteem. The participants of this 
study were Including 400 students of the Shahid 
Chamran University of Ahvaz who were selected by 
a multi-stage random sampling method. The 
instruments were the big five personality Inventory of 
Goldberg, Patrik academic self-efficacy beliefs scale, 
Rosenberg academic self-esteem scale redeploying 
and Khamesan & Amiri academic dishonesty scale. 
The proposed model of the relationship between 
variables was tested by using structural equations 
models. the results showed that some of the direct 
paths( neuroticism with self-efficacy beliefs and also 
conscientiousness, neuroticism and openness to 
experience with academic self-esteem) were 
significant. Also results showed that indirect paths of 
conscientiousness, neuroticism and openness to 
experience on academic dishonesty paths through 
academic self-efficacy beliefs and academic self-
esteem was significant. 
 

Keywords 
Big Five Factor Personality, Academic Self-Efficacy 
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Dishonesty. 

 يگر میانجی با یلیتحص یصداقت بی و تیشخص بزرگ عامل پنج رابطه نییتب يبرا یمدل
  انیدانشجو در یخودتحصیل حرمت و یلیتحص يخودکارآمد يباورها

 
 3زافرو عسکر آتش، 2*علیرضا حاجی یخچالی، 1سحر بارانیان

  دانشگاه شهید چمران اهواز ،شناسی تربیتی روان ،ارشد کارشناسی .1
 دانشگاه شهید چمران اهواز ،شناسی تربیتی گروه روانار، استادی .2

 دانشگاه شهید چمران اهواز شناسی تربیتی، گروه روان ،استادیار .3
  

  26/05/1396 پذیرش: تاریخ      10/05/1395 دریافت: تاریخ
 

A Model for Explaining the Relationship of the Big Five Personality 
Factors and Academic Dishonesty with Mediating Role of Academic Self-

Efficacy Beliefs and Academic Self-Esteem among Students 
 

S. Baranian1, A. Hajiyakhchali*2, A Atashafrouz3 
1. Ms.C, Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz 

2. Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz 
3. Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz 

 
Received: 2016/07/31      Accepted: 2017/08/17 

 
 
 

 

mailto:hajiyakhchali@yahoo.com


 1396، تابستان )17(پیاپی  ولاپژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال پنجم، شماره  –فصلنامه علمی      24

  

  مقدمه
 با همواره ،خویش رسالت انجام در آموزشی هاي نظام

 را زیادي هاي هزینه به همین دلیل اند بوده رو روبهمسائلی 
 کننده تهدید که مسائلی این از کیی .اند شده متحمل
 است 1تحصیلی یصداقت بی ،است فراگیران یادگیري سالمت

 یمهست آموزشی نظام در آنش گستر شاهد همواره که
 صداقتی بی مفهوم .)2008 ،2هینتون و بیوچامپ ،(مورداك
 و اخالقی غیر تالش گونه هر دربردارنده تحصیلی

 هاي تمناسب و تحصیلی ۀحیط در که است غیرمشروعی
 کسب براي پژوهشگران و دانشمندان ،محصالن علمی
 ،3مرداك و (آندرمن شود می انجام تحصیلی و علمی اعتبار
 توان می را رفتارها از اي گسترده بسیار ۀدامن بنابراین )2007

 فعال هاي گونه يبند تقسیم یک در .دانست امر این مصداق
 ۀگون ،کرد تفکیک یکدیگر از توان می را صداقتی بی منفعل و

 اقدامات خودش اعتبار براي فرد که است اي گونه ،فعال
 فرد لمنفع ۀگون در اما (خودگرا) دهد می انجام غیرمشروعی

 از را خویش اعتبار که کند می یاري را دیگران نوعی به
 ،اعتماد (جلیل (دیگرگرا) ندافزایش ده غیرمشروع هاي راه

 شیوع میزان ةدربار شده انجام هاي پژوهش .)1391
 یک خاص ،رفتار این که اند داده نشان تحصیلی یصداقت بی

 تمامی در و نبوده کشور یک و دانشگاه یک ،تحصیلی دوره
 ون چسو لین ؛2008 ،دیگران و (مورداك شود می دیده دنیا
 مثالً .)1383 ،داورانی سیدحسینی و نخعی ؛2007 ،4لیم

 میان در تحصیلی تقلب بررسی با )1998( 5وایتلی
 امتحانات در آنان 43% تقریباً که کرد گزارش ،انآموز دانش

 74% ،همچنین ،اند کرده تقلب خانگی تکالیف در 41% و
 نبود از فقره یک حداقل آنان 70% و اند دهکر علمی سرقت
 ،6جوزفسون (موسسه اند داده نشان را تحصیلی صداقت
 مطالعه با )2005( 7کیب مک دیگر پژوهشی در )2012

 دریافت ،کارشناسی دوره دانشجوي 64000 هاي خوداظهاري
 تا 3% از تحصیل حوزه در تحصیلی یصداقت بی رفتارهاي که
 یصداقت بی رسد می نظر به بنابراین .اردد گسترش %42

                                                
1. Academic Dishonesty 
2. Murdock, Beauchamp & Hinton 
3. Anderman & Murdock 
4. Lin CHS  & Wen LYM 
5. Whitley 
6. Josephson Institute  
7. McCabe 

 یک ،ها دانشگاه فضاي در هم و مدارس در هم تحصیلی
 و رتینگر .دارد ضرورت آن علل شناسایی و است مهم مسئله
 هاي تعل عنوان به متغیر دسته دو به ،)2005( 8جردن

 و فردي متغیرهاي ؛اند کرده اشاره تحصیلی یصداقت بی
 ،پژوهشی هاي یافته مطابق که اي زمینه یا بافتی متغیرهاي
 ،9بنت و (تامارا برخوردارند زیادي اهمیت از فردي متغیرهاي

 یصداقت بی با مرتبط فردي متغیرهاي جمله از .)2015
 و ناتانسون ،(ویلیامز است شخصیتی هاي ویژگی ،تحصیلی
 هاي نظریه میان از .)2015 ،بنت و تامارا ؛2010 ،10پالهوس

 در نظریه ترین رشدیافته ،شخصیتی هاي ویژگی هب بوطمر
 بزرگ عامل پنج مدل ،شخصیت هاي ویژگی حوزه

 ،نظریه این براساس .)1990 ،12(دیگمن است 11شخصیت
 رنجورخویی روان شامل شخصیت بزرگ عامل پنج

 ،15تجربه به گشودگی ،14گرایی برون ،)13(نوروزگرایی
   .است 17بودن وجدانی و 16جویی توافق

 بزرگ عامل پنج بارةدر شده انجام هاي پژوهش
 که اند داده نشان ،تحصیلی یصداقت بی و شخصیت

 دارند ارتباط تحصیلی یصداقت بی با شخصیت هاي ویژگی
 ،موسکوسو ،سالگادو ؛2015 ،بنیت و تامارا مثال؛ (براي
 و آسالم ؛2014 ،18برگس و ویکا چوراگ ،آلونسو ،سانچز

 ؛2013 ،21کالریانا ؛2013 ،20بیدرمن و نگیون ؛2011 ،19نذیر
   .)2013 ،22گاالگر ؛2014 ،دیگران و سالگادو
 ،تحصیلی یصداقت بی بر تأثیرگذار متغیرهاي دیگر از
 که باورند این بر برخی .است 23خودکارآمدي باورهاي مفهوم

 است 24فرهنگی و بعدي چند اي سازه ،خودکارآمدي

                                                
8. Rettinger & Jordan 
9. Tamara & Bennett 
10. Williams, Nathanson & Paulhus 
11. Big Five Factor Personality Model 
12. Digman  
13. Neuroticism 
14. Extraversion 
15. Openness to experience 
16. Agreeableness 
17. Conscientiousness 
18. Salgado, Mosocoso, Sanchez, Alonso Chorag-

wicka & Berges 
19. Aslam & Nazir 
20. Nguyen & Biderman 
21. Clariana  
22. Gallagher 
23. Self-efficacy beliefs 
24. Cultur Specific 
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 در خودکارآمدي از باالیی درجه یعنی .)2000 ،1(زیمرمن
منجر  دیگر اي حوزه در باال خودکارآمدي به ،خاص اي حوزه
 مختلف هاي حوزه در خودکارآمدي ،بنابراین .شود نمی

 ،2(بندورا است پذیر تفکیک خانوادگی و شغلی ،تحصیلی
 باورهاي ،تحصیلی حوزه در مثالً .)1997 و 1993

 انجام در خود توانایی به فرد اطمینان گر بیان خودکارآمدي
 است مشخص سطح یک در ،تحصیلی تکالیف آمیز موفقیت
 باورهاي همچنین .)2003 ،3اسکالویک و (بانگ

 خود توانایی به فرد اطمینان مثابه به 4تحصیلی خودکارآمدي
   .شود می تعریف تحصیلی خودکنترلی رفتارهاي انجام در

 که دادند نشان نیز هایی پژوهش ،دیگر طرف از
 وضعیت بر تحصیلی خودکارآمدي باورهاي اثرگذاري
 حرمت از زمان هم فرد که است چشمگیر زمانی ،تحصیلی

 ،پاوال ،ماریا ،گایدو ،(الورا باشد برخوردار هم 5یخودتحصیل
 متغیرهاي جمله از نیز خود حرمت .)2013 ،6گیان و آنتونیو
 هاي ویژگی با که است تحصیلی یصداقت بی بر مؤثر فردي

 در .)1999 ،7کاستا و کرا (مک دارد نزدیکی ارتباط شخصیت
 نامطلوب یا مطلوب بازخورد ،)1965( 8روزنبرگ سازي مفهوم
 .است شده ارائه خود حرمت تعریف عنوان به خود به نسبت
 و کروجر ،کمپل ،باومیستر جمله از محققان از برخی
 خود حرمتاصطالح کلی  که معتقدند )2003( 9وهوس

 است ممکن و ندارد تحصیلی پیشرفت با معناداري ۀرابط
 در تر بیش خود حرمت از خاصی بعد با تحصیلی پیشرفت
 دوبیوسو ،والنتین ؛2003 ،همکاران و (بامیستر باشد ارتباط
 جاي به واقع در .)2013 ،همکاران و الورا ؛2004 ،10کوپر

 بین پیش ،یخودتحصیل حرمت ،خود حرمت کلی اصطالح
 تحصیلی پیشرفت و عملکرد براي تري مطمئن و مؤثرتر
 در که است بهتر نتیجه در .)2008 ،11آلیک و (پالمان است

 حرمت از ،شود می انجام تحصیلی حوزه در که هایی پژوهش

                                                
1. Zimmerman  
2 .Bandura 
3. Bong & Skalvik 
4. Academic self-efficacy beliefs 
5. Academic self-esteem  
6. Laura, Guido, Maria, Paula, Antonio & Gian 
7. McCrae & Costa 
8. Rosenberg 
9. Baumeister, Campbell, Krueger & Vohos 
10. Valentine, DuBois & Cooper 
11. Pullmann & Allik 

 تالش بیانگر یخودتحصیل حرمت .شود استفاده یخودتحصیل
 دانشگاه یا مدرسه در بودن ممتاز براي دانشجو یا آموز دانش

 و (الورا است خویش از مثبت تصویري حفظ منظور به
 ،بندورا اجتماعی - شناختی نظریه براساس .)2013 ،همکاران

 ،)1930( 13آدلر ۀنظری و )1999( 12الزاروس شناختی الگوي
 و خودکارآمدي باورهاي دانشجویان یا انآموز دانش اگر

 مطلوب تحصیلی پیشرفت ،باشندداشته  باالیی نفس حرمت
 انگیزش ،)2006 ،14بامرت و کولر ،الدتک ،تراتوین ،(مارش

 )2011 ،15همکاران و ویکچوین ،(کاپرارا دوچندان تحصیلی
 خواهند )2015 ، 16(لورا يکمتر تحصیلی یصداقت بی و

   .داشت
 ،شخصیت بزرگ عامل پنج نقش بر شده بیان مطالب

 در یخودتحصیل حرمت و تحصیلی خودکارآمدي باورهاي
 برخی حتی .ندکن می تأکید تحصیلی یصداقت بی مطالعه

را  یادشده متغیرهاي از علّی مدلی تدوین امکان ها پژوهش
 و پال ،استفان ؛2011 ،دیگران و (کاپرارا کنند تأیید می

 ،بارانیان و مرادي ؛2011 ،18ریچارد تادو ؛2010 ،17دیگران
   .)2015 ،لورا ؛1395

 تنگاتنگ ارتباط ،دهد می نشان یتجرب و ينظر شواهد
 و یلیتحص يخودکارآمد يباورها با تیشخص هاي یژگیو

 يباورها کینزد ارتباط و سو کی از یخودتحصیل حرمت
 عملکرد با یخودتحصیل حرمت و یلیتحص يخودکارآمد

 ریمتغ دو نیا که است یشکل به ،گرید يسو از یلیتحص
 هاي یژگیو میان ارتباط دررا  یانجیم نقش توانند می

 که همچنین .بازي کنند یلیتحص تیوضع با تیشخص
 یخودتحصیل حرمت و یلیتحص يخودکارآمد يباورها

از  و باشند رگذاریتأث یلیتحص عملکرد و تیوضع بر توانند یم
 تیوضع و عملکرد برنیز  یلیتحص یصداقت بی طرفی
 يباورها توان می جهینت در ،است رگذاریثأت یلیتحص

 بهنیز  را یخودتحصیل حرمت و یلیتحص يخودکارآمد
 یلیتحص یصداقت بی بر رگذاریتأث یانجیم يرهایمتغ عنوان

 آشکار يرفتارها از ياریبس و به این دلیل گرفت نظر در
                                                
12. Lazarus  
13. Adler 
14. Marsh, Trautwein, Ludtke, Koller & Baumert 
15. Caprara, Vecchione & etc 
16. Laura 
17. Stephen, Paul & etc 
18. Todd & Richard 
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 جهینت در ،است یتیشخص يها یژگیو از یناش انسان
 آشکار رفتار کی که زین را یلیتحص یصداقت بی توان یم

محتمل  نیهمچن .داد نسبت یتیشخص يها یژگیو به ،است
 حرمت و یلیتحص يخودکارآمد يباورها ریمتغ دو کهاست 

 یصداقت بی نشدن انجام ایشدن  انجام بتوانند یخودتحصیل
 نییتب ،مختلف یتیشخص هاي یژگیو با ،افراد در را یلیتحص
 یصداقت بی رفتار که یمخرب يامدهایپ به توجه با .کنند
 نیا یبررس ،اردد يریادگی و آموزش تیفیک بر یلیتحص
 رفتار نیا کننده بینی پیش یاحتمال عوامل نیهمچن و ریمتغ

 يباورها یانجیم نقش کنون تا ،جا که از آن .ي استضرور
 طور به یخودتحصیل حرمت و یلیتحص يخودکارآمد

 یصداقت بی با تیشخص هاي یژگیو نیب ارتباط در زمان هم

 ةنحو تا کوشد می حاضر ۀمطالع، است بررسی نشده یلیتحص
 یصداقت بی بر تیشخص بزرگ عامل پنج يرگذاریتأث

 و یلیتحص يخودکارآمد يباورها يگر واسطه با را یلیتحص
   .دمطالعه کن 1 نمودار صورت به یخودتحصیل حرمت
  
  پژوهش هاي فرضیه

 ،پذیري توافق ،گرایی (برون شخصیت بزرگ عامل پنج
 باورهاي بر تجربه) به گشودگی و بودن وجدانی ،ينژند روان

   .دارند تأثیر تحصیلی خودکارآمدي
 ،يپذیر توافق ،ییگرا برون( شخصیت بزرگ عامل پنج

 حرمت بر تجربه) به گشودگی و بودن وجدانی ،ينژند روان
   .دارند تأثیر یخودتحصیل

 ،يپذیر توافق ،ییگرا برون( شخصیت بزرگ عامل پنج
 بر تجربه) به گشودگی و بودن وجدانی ،ينژند روان
   .دارند تأثیر تحصیلی یصداقت بی

 ،يپذیر توافق ،ییگرا برون( شخصیت بزرگ عامل پنج
 طریق از تجربه) به گشودگی و بودن وجدانی ،ينژند روان

 تأثیر تحصیلی یصداقت بی بر تحصیلی خودکارآمدي باورهاي
   .دارند

 ،يپذیر توافق ،ییگرا برون( شخصیت بزرگ عامل پنج
 طریق از تجربه) به گشودگی و بودن وجدانی ،ينژند روان

   .دارند تأثیر تحصیلی یصداقت بی بر یخودتحصیل حرمت
 
 

   روش
 از و کاربردي پژوهشی ،يگذار هدف نظر از ،حاضر پژوهش

 این در .است همبستگی - علَی پژوهشی ،شناسی روش نظر
 و اسناد از پژوهش توصیفی هاي داده گردآوري براي مطالعه
 براي و پژوهش موضوع ۀزمین در معتبر اي کتابخانه مراجع

 ابزار صورت به پیمایشی روش از تحلیلی هاي داده گردآوري
 و ها هدف براساس .است دهکر استفاده هنام پرسش
 انحراف ،(میانگین توصیفی آمار از ،پژوهش هاي فرضیه
 همچنین .است شده استفاده نمره) حداکثر و حداقل ،معیار
 تنصیف و کرونباخ آلفاي از ها هنام پرسش پایایی تعیین براي

 از ها هنام پرسش روایی تعیین براي و براون – اسپیرمن
 براي نهایت در .است دهبهره بر استفاده تأییدي عامل تحلیل
 AMOS و 21 نسخه SPSS افزارهاي نرم از ها داده تحلیل

ی پنج عامل شخصیت و بیمدل . 1 نمودار گري باورهاي خودکارآمدي تحصیلی و حرمت صداقتی تحصیلی با میانجیپیشنهادي رابطه علّ
 شجویان دانشگاه شهید چمران اهوازخودتحصیلی در دان
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 آزمون براي و 21 نسخه ،گشتاوري) ساختارهاي (تحلیل
 در آنها يمعنادار تعیین و اي) (واسطه مستقیم غیر روابط
 و پریچرز پیشنهادي ،ماکرو استراپ بوت از ،پیشنهادي مدل
   .کرده است استفاده هیز

  
  يگیر نمونه روش و نمونه

 نفر 400 تعداد ،پژوهش این هاي پرسش بررسی با هدف
 شهید دانشگاه کارشناسی دانشجویان از پسر) و (دختر
 اي مرحله چند تصادفی يگیر نمونه روش به اهواز چمران
 هاي دانشکده بین از که ترتیب بدین .شدند انتخاب

 و (ادبیات دانشکده 4 ،اهواز چمران شهید دانشگاه پرجمعیت
 و تربیتی علوم ،مهندسی ،پایه علوم ،انسانی علوم
 از سپس و شدند گزینش تصادفی صورت به ی)شناس روان
 دانشجو نفر 10 تعداد کالس هر از و کالس 10 دانشکده هر

   .کردند شرکت پژوهش در تصادفی) صورت به (جمعا
  

  اطالعات گردآوري ابزارهاي
 اطالعات گردآوري براي هنام پرسش چهار از پژوهش این در

  :است شده استفاده
  شخصیت بزرگ عامل پنج هنام پرسش الف)

 از ،شخصیت بزرگ عامل پنج گیري اندازه منظور به
 )1999( گلدبرگ شخصیت بزرگ عامل پنج هنام پرسش
 رگه پنج که شده تشکیل سؤال 21 از ابزار این .شد استفاده
 ،گرایی برون ،رنجورخویی روان یعنی شخصیت بزرگ

 ارزیابی را بودن وجدانی و جویی توافق ،تجربه به گشودگی
یاد  مقیاس به توجه با )1393( یفرمان و خرمایی .کند می
 ایران فرهنگی بافت در و تهیه را آن از اي ماده 25 فرم ،شده

 این از هماد 4 حذف با مجموع در و کردند یهنجاریاب
 هاي فعالیت در استفاده براي را آن کوتاه فرم ،هنام پرسش

 براي )1393( فرمانی و خرمائی .دادند ارائه پژوهشی
 از شخصیت بزرگ عامل پنج هنام پرسش پایایی محاسبه
 عامل براي آلفا ضریب .کردند استفاده کرونباخ آلفاي ضریب
 و 81/0 شناسی وظیفه ، 83/0 يپذیر توافق ،83/0 ينژند روان

 به تجربه به گشودگی و ییگرا برون عوامل براي نهایت در
 و حسینی همچنین .شد محاسبه 69/0 و 72/0 ترتیب
 این مختلف ابعاد پایایی ضریب )1395( نژاد دشتی

 که آوردند دست به 87/0 تا 76/0 بین را هنام پرسش
 ،حاضر پژوهش در .است هنام پرسش این پایایی تاییدکننده

 ،ينژند روان( شخصیت بزرگ عامل پنج مقیاس پایایی
 و تجربه به گشودگی ،بودن وجدانی ،يپذیر توافق
 تنصیف و کرونباخ آلفاي روش از استفاده با یی)گرا برون

 و 68/0« ،»59/0 و 64/0« ،ترتیب به براون - اسپیرمن
 و 58/0« و »66/0 و 51/0« ،»68/0 و 60/0« ،»71/0
 دهنده نشان )1385( خرمائی نتایج .آمد دست به »59/0

 )1385( خرمائی .بود هنام پرسش این باالي پایایی و روایی
 پنج بعدي چند مقیاس سنجی روان هاي ویژگی بررسی در

 تأییدي عامل تحلیل از استفاده با ،شخصیت بزرگ عامل
 بزرگ عامل پنج مقیاس عاملی پنج ساختار که داد نشان

 پژوهش در .دارد ها داده با قبولی قابل برازش ،شخصیت
 تأییدي عامل تحلیل طریق از مقیاس این روایی حاضر

 شرح این به هنام پرسش سؤاالت از نمونه دو .شد محاسبه
 من براي دیگران« ،»شوم می تنش دچار سادگی به« است؛
   .»هستند مهم
  تحصیلی یصداقت بی هنام پرسش ب)
 ۀمطالع براي )1389( امیري و خامسان توسط مقیاس این

 بخش دو درو  گویه 17 در ایرانی دانشجویان تحصیلی تقلب
 از کالسی امتحان در مثال: عنوان به( امتحانات در تقلب

 تکالیف در تقلب و ام) کرده استفاده غیرمجاز هاي یادداشت
 کار یا منزل تکلیف که دارم را کسی نمونه: عنوان (به درسی

 آن از پس .شد ساخته دهد) می انجام برایم را آزمایشگاهی
 به اکتشافی عامل تحلیل انجام با )1391( اعتماد جلیل
 به توجه با و واریماکس چرخش با و اصلی هاي مؤلفه روش

 ةآمار بودن معنادار و )KMO )86/0 ضریب بودن مطلوب
 مالك گرفتن نظر در و )=000/0sig ،43/2570( بارتلت
 سه هنام پرسش این از ،اسکریکتل منحنی شیب و کایزر
 ترتیب به پژوهشی ادبیات براساس که کرد استخراج عامل

 این .گرفت نام منفعل تقلب و فعال تقلب ،علمی سرقت
 ها گویه مفهومی محتواي انعکاس براساس واقع در گذاري نام
 طور (به موجود تعاریف و سازي مفهوم ، ادبیات به توجه با

 صورت تحصیلی صداقت از )2007 ،مورداك و آندرمن ؛مثال
 اي درجه پنج لیکرت طیف یک داراي مقیاس این .گرفت

 مقیاس خرده به مربوط ةماد 13 ،مقیاس این در .باشد می
 خرده به مربوط ةماد 4 و خودگرا تحصیلی یصداقت بی

 و بررسی منظور به ،دیگرگرا تحصیلی یصداقت بی مقیاس
 شده گرفته نظر در تحصیلی یصداقت بی میزان سنجش

 روش به را مقیاس پایایی )1389( امیري و خامسان .است
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 .کردند گزارش را 72/0 ضریب و محاسبه کرونباخ آلفاي
 مقیاس براي پایایی ضرایب ،حاضر پژوهش در
 و کرونباخ آلفاي روش از استفاده با تحصیلی یصداقت بی

 یصداقت بی براي ترتیب به براون – اسپیرمن تنصیف
 یصداقت بی براي و 89/0 و 86/0 خودگرا تحصیلی
 آمد دست به 69/0 و 67/0 ترتیب به دیگرگرا تحصیلی

 است. فوق ۀنام پرسش قبول قابل پایایی ةدهند نشان که
 با و اکتشافی عامل تحلیل شیوه به نیز مقیاس روایی

 این براي .شد بررسی اصلی هاي مؤلفه روش از استفاده
 آزمون میزان و 86/0 با برابر KMO شاخص تحلیل
 0001/0 سطح در که شد 43/2740 برابر بارتلت کرویت
 اعتماد همچنین .)1390 ،امیري و (خامسان بود معنادار

 و تأییدي عامل تحلیل شیوه به را مقیاس روایی ،)1391(
 پژوهش در .کرد گزارش باال را آمده دست به برازش
 تأییدي عامل تحلیل طریق از ،مقیاس این روایی ،حاضر

   .شد محاسبه
  تحصیلی خودکارآمدي باورهاي هنام پرسش ج)
 )1997( همکاران و پاتریک که به وسیلۀ مقیاس این

 دهدهن نشان که دارد هماد 5 مقیاس این ،است شده ساخته
 تکالیف انجام در شان شایستگی از انآموز دانش ادراك
 من اگر مثال: (براي سؤاالت يگذار نمره .است کالس
 را درسی تکالیف ترین سخت توانم می کنم تالش واقعاً
 کامأل تا مخالفم کامأل از )5( تا )1( بین دهم) انجام

 ،ماهر ،یگلیم توسط اسیمق نیا ییایپا .است موافقم
 با )2000( 1گرانید و منیفر ،آندرمن ،آندرمن ،هرودا
 در، است شده گزارش 78/0 کرونباخ يآلفا روش

 شکرکن و یقیحق ،یخچالی یحاج توسط که یپژوهش
 يآلفا روش دو با اسیمق نیا ییایپا ،شد انجام )1380(

 و 73/0 بیترت به براون - رمنیاسپ فیتنص و کرونباخ
 ییایپا ،حاضر پژوهش در .است شده گزارش 72/0
 از استفاده با یلیتحص يخودکارآمد يباورها اسیمق

 به براون –رمنیاسپ فیتنص و کرونباخ يآلفا روش
 مقیاس روایی .آمد دست به 84/0 و 85/0 بیترت

 ها پژوهش از بسیاري در تحصیلی خودکارآمدي باورهاي
 نجاریان و شکرکن ،شبانی شیخ هاشمی .است شده ثباتا

                                                
1. Midgley, Maher, Hruda, Anderman, Anderman, 

Freeman & etc 

 مالك هنام پرسش با را مقیاس این همبستگی )1380(
48/0=r هم روش از نیز )1391( ظفري .ندداد گزارش 
 با را مقیاس این همبستگی که هکرد استفاده گرا

ه داد گزارش r=40/0 همکاران و میگلی هنام پرسش
 پاتریک، به وسیلۀ مقیاس سنجی روان هاي ویژگی .است

 .ه استشد داده تشخیص مناسب )1997( همکاران و
 مناسب روایی ،)1380( شکرکن و حقیقی ،یخچالی حاجی

 به حاضر پژوهش در .اند داده گزارش را مقیاس این
 خودکارآمدي باورهاي هنام پرسش روایی بررسی منظور

   .شد استفاده تأییدي عامل تحلیل روش از تحصیلی
  یخودتحصیل حرمت هنام پرسش د)

 و الورا از الگوگیري با یخودتحصیل حرمت مقیاس
 براساس و )2013( همکاران و آنتونیو و )2013( همکاران
 این به .شد طراحی )1965( روزنبرگ خود حرمت مقیاس
 )1965( روزنبرگ مقیاس در موجود هاي گویه که صورت

 برده کار به تحصیلی پیشرفت و مدرسه بافت با رابطه در
 هاي ویژگی کنم می احساس من ،مثال (براي .شدند

 براساس ها گویه يگذار نمره .دارم) مدرسه در ممتازي
 کامالً تا )1( مخالف کامالً از اي درجه 4 لیکرت طیف

 حرمت هنام پرسش همچنین .گرفت صورت )4( موافق
 پژوهش در اسیمق نیا ییایپا .دارد گویه ده یخودتحصیل

 ۀمطالع در و 78/0 با برابر )2013( همکاران و ویآنتون
 نیا در .شد 85/0 برابر )2013( همکاران و الورا

 روش از استفاده با یخودتحصیل حرمت ییایپا ،پژوهش
 محاسبه براون – رمنیاسپ فیتنص و کرونباخ يآلفا
 دست به 81/0 و 89/0 بیترت به آنها بیضرا که دیگرد
 و الورا و )2013( همکاران و آنتونیو پژوهش در .آمد

 .شد گزارش مطلوب ،مقیاس روایی ،)2013( همکاران
 ارزیابی مقیاس سنجی روان هاي ویژگی ،ایران در ،تاکنون
این  در .اند بررسی شده حاضر پژوهش در که بود نشده

 حاصل هاي شاخص از استفاده با مقیاس روایی ،پژوهش
 برازش هاي شاخص .شد ارزیابی تأییدي عامل تحلیل از
 GFI,=84/0( تأییدي عامل تحلیل از آمده دست به

74/0=AGF، 88/0=CFI، 13/0RMSEA=( نیز 
   .هاست داده با الگو مطلوب برازندگی دهنده نشان
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  نتایج و ها افتهی
  ها داده تحلیل و تجزیه آماري روش

 آمار و توصیفی آمار سطح دو در اطالعات ،حاضر پژوهش در
 توصیفی سطح در .دشو می تحلیل و تجزیه استنباطی
 همبستگی ماتریس و معیار انحراف ،میانگین گزارش
 به توجه با ،استنباطی سطح در و مطالعه مورد يمتغیرها

 روشی ،است همبستگی نوع از حاضر پژوهشی طرح اینکه
 یابی مدل ،رود می کار به پژوهش مدل تحلیل براي که

 ،مسیر تحلیل همانند روش این .است ساختاري معادالت
 ماتریس یک که است رگرسیونی هاي مدل از گسترشی

 که یعلّ مفروض هاي مدل با مقایسه در را همبستگی
 یابی مدل عنوان به و آزماید می ،کند می تنظیم گر پژوهش

ی  ،مدل در حاضر متغیرهاي که هنگامی .شود می شناخته علَ
 شده مشاهده گرهاي نشان یا و پنهان متغیرهاي صورت به

 ،مسیر تحلیل به اصطالحاً ،شوند می سنجیده چندگانه
 از دیگر یکی .شود می گفته ساختاري معادالت یابی مدل
 معادالت یابی مدل و مسیر تحلیل میان تمایز وجوه

 در .دارد اشاره مدل در علّیت مفروض جریان به ،ساختاري
یت جریان ،مسیر تحلیل  به مستقل متغیرهاي از علّ

 متغیرهاي به میانجی متغیرهاي از و میانجی متغیرهاي
 یابی مدل در که صورتی در ،شود می لحاظ طرفه یک ۀوابست

 پژوهش متغیرهاي به مربوط توصیفی هاي افتهی .1 جدول
 نمره نیتر بیش نمره نیکمتر اریمع انحراف نیانگیم پژوهش يرهایمتغ

 20 6 10/2 43/12 ییگرا برون
 20 4 74/2 16/8 يپذیر توافق
 15 3 45/2 82/7 بودن یوجدان
 18 4 54/2 61/9 ينژند روان

 15 4 63/1 52/9 تجربه به یگشودگ
 72 4 07/11 51/29 یلیتحص یصداقت بی

 25 5 77/3 81/19 یلیتحص يخودکارآمد يباورها
 45 11 60/6 13/32 یلیخودتحص حرمت

 مدل نهایی پژوهش حاضر همراه با مسیرهاي برازش یافته با ضرایب استاندارد .2 نمودار



 1396، تابستان )17(پیاپی  ولاپژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال پنجم، شماره  –فصلنامه علمی      30

  

 بررسی قابل نیز دوسویه هاي جریان ،يساختار معادالت
   .)1393 ،(بشلیده هستند

 ینتر بیش و کمترین و معیار انحراف ،میانگین 1 جدول
  .دهد می نشان پژوهش متغیرهاي بین در را نمره

 متغیرهاي همبستگی ضرایب که ،2 جدول مطابق
 عالمت با که همبستگی ضرایب ،دهد می نشان را پژوهش

 ضرایب بقیه .باشند می معنادار ،اند شده مشخص (*) ستاره
  .ستندنی معنادار ،همبستگی
 نشان را مستقیم روابط گیري اندازه پارامترهاي 3 جدول

  .دهد می
 از ،اي واسطه روابط يمعنادار تعیین براي همچنین

 حاصل نتایج 4 جدول .است شده استفاده استراپ بوت روش
 در )2008( هیز و پریچرژ ،ماکرو ۀبرنام در استراپ بوت از

 با تحصیلی یصداقت بی و شخصیت بزرگ عامل پنج رابطه
 حرمت و تحصیلی خودکارآمدي باورهاي يگر میانجی

   .دهد می نشان را یخودتحصیل
 مستقیم روابط که سوم و دوم ،اول فرضیه بررسی در

 و شخصیت بزرگ عامل پنج بین ارتباط بر مبنی پژوهش
 و یخودتحصیل حرمت ،تحصیلی خودکارآمدي باورهاي

 بین که داد نشان ها یافته ، است تحصیلی یصداقت بی
 ، β=-182/0( تحصیلی خودکارآمدي باورهاي و ينژند روان
000/0=p( حرمت و بودن وجدانی بین ،منفی ۀرابط 

  میمستق روابط گیري اندازه يپارامترها .3 جدول
  پارامترها                         

 مسیرها
 غیر برآرورد

 B استاندارد
 برآورد

 β استاندارد
 خطاي
 SE معیار

 نسبت
 CR بحرانی

 سطح
 P يمعنادار

 874/0 -159/0 084/0 -007/0 -13/0 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي به ییگرا برون
 572/0 -566/0 065/0 -027/0 -037/0 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي به يپذیر توافق

 440/0 773/0 109/0 036/0 084/0 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي به بودن وجدانی
 000/0 -855/3 062/0 -182/0 -240/0 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي به ينژند روان

 000/0 -559/6 071/0 -312/0 -463/0 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي به تجربه به گشودگی
 772/0 -289/0 145/0 -013/0 -042/0 یخودتحصیل حرمت به ییگرا برون
 945/0 -069/0 112/0 -003/0 -008/0 خودتحصیلی حرمت به يپذیر توافق

 000/0 627/3 188/0 170/0 682/0 خودتحصیلی حرمت به بودن وجدانی
 000/0 -777/5 107/0 -271/0 -621/0 یخودتحصیل حرمت به ينژند روان

 000/0 -592/3 122/0 -170/0 -438/0 خودتحصیلی حرمت به تجربه به گشودگی
 273/0 -097/1 021/0 -054/0 -023/0 تحصیلی یصداقت بی به تحصیلی خودکارآمدي باورهاي
 452/0 -753/0 017/0 -052/0 -012/0 تحصیلی یصداقت بی به خودتحصیلی حرمت
 938/0 -077/0 025/0 -003/0 -002/0 تحصیلی یصداقت بی به ییگرا برون
 225/0 214/1 057/0 120/0 -069/0 تحصیلی یصداقت بی به يپذیر توافق

 273/0 -096/1 064/0 -073/0 -070/0 تحصیلی یصداقت بی به بودن وجدانی
 765/0 -299/0 021/0 -011/0 -006/0 تحصیلی یصداقت بی به ينژند روان

 855/0 -183/0 026/0 -008/0 -005/0 تحصیلی یصداقت بی به تجربه به گشودگی

 )P<0/01 *P<0/05**( پژوهش متغیرهاي همبستگی ضرایب .2 جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

          1 بودن وجدانی .1
         1 - 17/0** نژندي روان .2
        1 03/0 08/0 گرایی برون .3

       1 09/0 09/0 10/0* پذیري توافق .4
      1 - 16/0** - 01/0 - 15/0** - 15/0** تجربه به گشودگی .5
     1 - 14/0** 16/0** 04/0 02/0 -13/0* تحصیلی صداقتی بی .6
    1 - 15/0** 20/0** - 07/0 01/0 - 33/0** 23/0** خودتحصیلی حرمت .7
   1 51/0** - 08/0 - 30/0** - 1/0* 02/0 24/0** 10/0* تحصیلی خودکارآمدي باورهاي .8

  1 02/0 - 08/0 80/0** - 07/0 05/0 07/0 - 03/0 - 05/0 دیگرگرا صداقتی بی .9
 1 62/0** - 11/0* - 16/0** 97/0** - 16/0** 19/0** 03/0 04/0 15/0** خودگرا صداقتی بی .10
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 بین و مثبت ۀرابط )β ، 000/0=p=170/0( یخودتحصیل
 )β، 000/0=p=- 271/0( یخودتحصیل حرمت و ينژند روان
 رابطه ،مستقیم روابط ۀبقی بین اما .دارد وجود منفی ۀرابط

   .نیامد دست به معناداري
 بر مبنی پژوهش پنجم و چهارم هاي فرضیه وارسی براي

 حرمت و تحصیلی خودکارآمدي باورهاي اي واسطه نقش
 و شخصیت بزرگ عامل پنج بین ارتباط در یخودتحصیل

 با و شد تدوین مفهومی الگوي یک ،تحصیلی یصداقت بی
 هاي شاخص .شدند آزمون ،ساختاري معادالت روش الگویابی
 ساختاري معادالت سازي مدل اجراي از آمده دست به برازش

 ،993/0 با برابر )GFI( برازش نیکویی شاخص همچون
 ،974/0 با برابر )AGFI( یافته تعدیل برازش نیکویی شاخص
 شاخص ،999/0 با برابر )IFI( افزایشی برازندگی شاخص
 تقریب خطاي ۀریش و 999/0 با برابر )CFI( تطبیقی برازندگی
 که باشد می 011/0 با برابر )RMSEA( مجذورات میانگین
 با ها داده برازندگی از حاکی و دهد می نشان را خوبی برازش
   .است مدل

  بحث و يگیر نتیجه
 بزرگ عامل پنج نیب ۀرابط یبررس پژوهش نیا ياجرا از هدف
 نقش گرفتن نظر در با یلیتحص یصداقت بی و تیشخص
 حرمت و یلیتحص يخودکارآمد يباورها يگر واسطه

 داد نشان پژوهش هاي  هیفرض یبررس جینتا .بود یخودتحصیل
 صورت به تجربه به یگشودگ و ينژند روان ،بودن یوجدان که
 حرمت و یلیتحص يخودکارآمد يباورها قیطر از میرمستقیغ

 ادامه در .دارند رابطه یلیتحص یصداقت بی با یخودتحصیل
 هر يبرا که یصفات و فیتعار از استفاده با ،پژوهش هاي افتهی

 ،یلیتحص يخودکارآمد يباورها ،یتیشخص هاي یژگیو از کی
 و دارد وجود یلیتحص یصداقت بی و یخودتحصیل حرمت
 نییتب در .ندشو می بررسی ،مرتبط هاي پژوهش ریسا نیهمچن

 توجه با گفت توان می ،رمستقمیغ روابط نیا به مربوط هاي افتهی
 مسیرهاي این متغیرهاي تک تک بین که روابطی به

 قالب در آنها روابط که رفت می انتظار ،دارد وجود غیرمستقیم
 .دباش معناداري و مناسب همبستگی داراي ،نیز پژوهشی مدل
 و )2011( امیرآزودي و امیرآزودي هاي پژوهش که طور همان
 افراد که ندرسید نتیجه این به )2011( 1کروتی و بیودري ،سلیم
 هاي پژوهش نیز و دارند پایینی خودتحصیلی حرمت ،نژند روان

 همکاران و سلیم و )2011( 2اسپورل و توماسجن ،استروبل
 باورهاي نژند، روان افراد که رسیدند نتیجه این به )2011(

 که گرفت نتیجه توان می ،دارند پایینی تحصیلی خودکارآمدي
 و تحصیلی خودکارآمدي باورهاي طریق از ينژند روان ویژگی
 جمله از ،دیگر متغیرهاي برخی با یخودتحصیل حرمت

 افراد واقع در .ددار معناداري رابطه تحصیلی یصداقت بی
 حرمت و تحصیلی خودکارآمدي که دلیلاین  به نژند روان

 یصداقت بی سمت به تر بیش ،دارند پایینی یخودتحصیل
 خصوصیات چقدر هر ،دیگر عبارت به .دارند گرایش تحصیلی

 حرمت ،باشد داشته وجود فرد یک در نژندي روان از يتر بیش
 یافته کاهش او تحصیلی خودکارآمدي باورهاي و یخودتحصیل

 به ،ها موفقیت کسب و خود اهداف بردن پیش براي نتیجه در و
   .کند می پیدا گرایش تحصیلی یصداقت بی

                                                
1. Saleem, Beaudry & Croteau 
2. Strobel, Tumasjan & Sporrle 

  مدل در پژوهش اي واسطه مسیرهاي استرپ بوت روش نتایج .4 جدول
 يخطا يریسوگ  بوت ها داده رهایمس

 استاندارد
 حدباال نییحدپا

 حرمت قیطر از یلیتحص یصداقت بی با ییگرا برون .1
 0835/0 - 1039/0 0458/0 0011/0 - 0054/0 - 0065/0 یلیتحص يخودکارآمد يباورها و یخودتحصیل

 حرمت قیطر از یلیتحص یصداقت بی با يپذیر توافق .2
 1281/0 - 0329/0 0386/0 0016/0 0397/0 0381/0 یلیتحص يخودکارآمد يباورها و یخودتحصیل

 حرمت قیطر از یلیتحص یصداقت بی با بودن یوجدان .3
 - 0181/0 - 4216/0 0986/0 0020/0 - 1939/0 - 1959/0 یلیتحص يخودکارآمد يباورها و یخودتحصیل

 حرمت قیطر از یلیتحص یصداقت بی با ينژند روان .4
 3794/0 0678/0 0774/0 - 0006/0 1987/0 1994/0 یلیتحص يخودکارآمد يباورها و یلیخودتحص

 قیطر از یلیتحص یصداقت بی با تجربه به یگشودگ .5
 3981/0 0040/0 0973/0 0010/0 1804/0 1794/0 یلیتحص يخودکارآمد يباورها و یخودتحصیل حرمت
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 یصداقت بی بر بودن وجدانی تأثیر با رابطه در همچنین
 خودکارآمدي باورهاي و یخودتحصیل حرمت طریق از تحصیلی
 امیرآزودي و )1395( بارانیان و مرادي که طور همان ،تحصیلی

 وجدانی ویژگی بین که گرفتند نتیجه )2011( امیرآزودي و
 پس ،دارد وجود معناداري منفی ۀرابط ،خود حرمت و بودن

 و یخودتحصیل حرمت طریق از بودن وجدانی نمیا احتماالً
 تحصیلی یصداقت بی مانند متغیري با تحصیلی خودکارآمدي

 وجودرابطۀ معنادار  دارد) تنگاتنگی رابطه خود حرمت با (که
 باالیی ةنمر بودن وجدانی در که افرادي ،شویم یادآور باید .دارد
 احتماالً ،زیاد کوشی سخت و تعهد و نظم دلیل به ،ندگیر می

 نتیجه در ،کنند می کسب يتر بیش و پی در پی هاي موفقیت
 آنها تحصیلی خودکارآمدي باورهاي و یخودتحصیل حرمت
 یصداقت بی راهبرد دادن انجام براي دلیلی و یافته افزایش

   .کرد نخواهد پیدا تحصیلی
 یصداقت بی بر تجربه به گشودگی تاثیر با رابطه در همچنین

 خودکارآمدي باورهاي و یخودتحصیل حرمت طریق از تحصیلی
 که صورتی در تجربه به گشوده افراد گفت توان می ،تحصیلی

 غیر و جدید تجارب جوي و جست براي خود بالقوه انگیزه
 حرمت ،ندپوشانب در عمل جامه ،را مثبت هاي فعالیت در معمول

 شوند می قائل خود براي يتر بیش تحصیلی خودکارآمدي و خود
 دنبال به کمتري بسیار میزان به که دارد احتمال نتیجه در و

 نیز قضیه این عکس .باشند تحصیلی یصداقت بی راهبردهاي
 در ،تجربه به گشوده افراد که هنگامی واقع در .است صادق
 (نه کننده دریافت و منفعل فراگیران به آموزشی هاي محیط
 و یخودتحصیل حرمت احتماالً ،شوند تبدیل کننده) کشف

 تیجهن در و یافته کاهش آنها تحصیلی خودکارآمدي باورهاي
 سمت به و داده دست از االنهفع تالش براي را خود انگیزه

   .کنند می پیدا تمایل تحصیلی یصداقت بی
 ها پژوهش یبرخ ،حاضر پژوهش مدل نیتدو با همگام

 .دکنن می را تایید شده ادی يرهایمتغ از یعلّ یمدل نیتدو امکان
 هاي ویژگی یبرخ دهد می نشان یپژوهش شواهد مثالً

 و یلیتحص يخودکارآمد يباورها گري واسطه با شخصیت
 انجامند می تحصیلی عملکرد افزایش به یخودتحصیل حرمت

 شواهد البته .)2003 ،نویگراز و ریها ؛2011 ،گرانید و کاپرارا(
 هاي یژگیو نیب معنادار رابطه وجود که یقیدق یپژوهش
 یخودتحصیل حرمت قیطر از یلیتحص یصداقت بی و تیشخص

 اما ،ندارد وجود ،کند دییتأ را یلیتحص يخودکارآمد يباورها و
 نویگراز و ریها و )2011( گرانید و کاپرارا جینتا به توجه با

 نیب که نیا به توجه با که نمود استنباط توان می ،)2003(
 يخودکارآمد يباورها و خود حرمت و تیشخص هاي یژگیو

 نیا نیب یهمبستگ که نیا به توجه با و دارد وجود معنادار رابطه
 ریتأث یلیتحص عملکرد مثالً يگرید ریمتغ يرو تواند می رهایمتغ

 یبرخ نیب احتماال که گرفت جهینت توان می پس ،بگذارد
 حرمت قیطر از یلیتحص یصداقت بی و تیشخص هاي یژگیو

 وجود رابطه یلیتحص يخودکارآمد يباورها و یخودتحصیل
 عوامل که داد نشان یکل طور به حاضر پژوهش جینتا .دارد

 افراد .باشند رگذاریتأث یلیتحص یصداقت بی بر توانند می یمختلف
 و يخودکارآمد داشتن لیدل به یتیشخص مختلف هاي یژگیو با

 از ییرفتارها انجام به است ممکن ،نییپا ای باال خود حرمت
 دیبا جهینت در .کنند دایپ شیگرا یلیتحص یصداقت بی جمله
 باال ضمن که شود یطراح اي گونه به یآموزش هاي طیمح

 یخودتحصیل حرمت و یلیتحص يخودکارآمد بردن
 یصداقت بی به شیگرا امکان ،انیدانشجو و انآموز دانش
 بر عالوه است الزم نیهمچن .برسانند حداقل به را یلیتحص

 و یلیتحص يخودکارآمد يباورها ،یتیشخص هاي یژگیو
 بر توانند می که يگرید یاحتمال علل ،یخودتحصیل حرمت

 اقدامات و ییشناسا زین باشند رگذاریتأث یلیتحص یصداقت بی
   .ردیگ صورت آنها ةدربار الزم

 سه ،پژوهش يرهایمس انیم از نکهیا به توجه با تینها در
 ،بودن یوجدان یعنی ،تیشخص بزرگ عامل پنج از عامل
 يباورها قیطر از تجربه به یگشودگ و ينژند روان

 یصداقت بی بر یخودتحصیل حرمت و یلیتحص يخودکارآمد
 تیفیک بهبود جهت شود می شنهادیپ ،ندهست رگذاریتأث یلیتحص

 جمله از یآموزش مخرب يرفتارها کاهش و يریادگی ،آموزش
 هاي یژگیو تیتقو به یآموزش هاي طیمح ،یلیتحص یصداقت بی

 افراد يبرا و بپردازند بودن یوجدان همچون یتیشخص مثبت
 تا دشو فراهم یآموزش یغن هاي طیمح ،تجربه به گشوده

 و ابدی کاهش رندگانیادگی در یمنف هاي  تجربه به شیگرا
 حرمت و یلیتحص يخودکارآمد يباورها تیتقو با نیهمچن

 تجارب يبرا هایی تیموقع جادیا و رندگانیادگی یخودتحصیل
 تجارب يادآوری تا شود کمک آنان به ،زیآم تیموفق و مثبت

 و )نژند روان افراد در مخصوصا( دهیرس حداقل به آنها در یمنف
  .ابدی بهبود آموزش و يریادگی تیفیک

  



 33 ...يباورها يگر میانجی با یلیتحص یصداقت بی و تیشخص بزرگ عامل پنج رابطه نییتب يبرا یمدل و همکاران: سحر بارانیان

 

  منابع
 تحصیلی: صداقت و شناسی معرفت باورهاي ).1391( جلیل اعتماد،

 کارشناسی نامه پایان گناه. و شرم احساس گري واسطه نقش
   شیراز. دانشگاه ارشد.

 علمی صداقت عدم ).1390( احمد خامسان، و محمداصغر امیري،
 عوامل بر مروري عالی: آموزش نظام شرافت براي تهدیدي

   .9- 30 )،16( 4 ،جدید دوره عالی، آموزش نامۀ اي. زمینه و فردي
 آماري تحلیل و پژوهش هاي روش ).1393( کیومرث بشلیده،

 دانشگاه انتشارات .AMOS و SPSS با پژوهشی هاي مثال
  .اهواز چمران شهید

 ).1380( حسین شکرکن، و جمال حقیقی، علیرضا، یخچالی، حاجی
 و تبحري گرایی هدف مهم پیشایندهاي چندگانه و ساده بررسی
 اول سال پسر آموزان دانش در اش برگزیده پیامدهاي با آن رابطه

 دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم مجله اهواز. هاي دبیرستان
   .31- 48 ،2 و 1 ،اهواز چمران شهید
 تحصیلی تقلب بررسی ).1390( محمداصغر امیري، و احمد خامسان،
 و علوم در اخالق فصلنامه پسر. و دختر دانشجویان میان در

  .53- 61 )،1( 6 ،فناوري
 شخصیتی، هاي ویژگی علی مدل بررسی ).1385( فرهاد خرمائی،

 دکتري، نامه پایان شناختی. هاي سبک و انگیزشی گیري جهت
   شیراز. دانشگاه

 هاي شاخص بررسی ).1393( اعظم فرمانی، و فرهاد خرمائی،
 شخصیت. بزرگ عامل پنج نامه پرسش کوتاه فرم سنجی روان
  .29- 39 ،16 ،شناختی روان هاي مدل و ها روش مجله

هاي  شاخص بررسی ).1393( اعظم فرمانی، و فرهاد خرمائی،
 شخصیت. بزرگ عامل پنج نامه پرسش کوتاه فرم سنجی روان
   .29- 39 )،16( 4 ،شناختی روان هاي مدل و ها روش مجله

 بررسی ).1395( بهمن سید نژاد، دشتی و فریده حسینی، سادات
 در خالقیت شناختی انگیزشی/ شخصیتی،هاي  شاخص

 یادگیري در پژوهش مجله ساختاري. معادالت مدل دانشجویان:
   .65- 80 )،14(2 ،مجازي و آموزشگاهی

 با مربوط و مهم پیشایندهاي برخی رابطه ).1391( صغري ظفري،
 با اخیر هاي مولفه رابطه و اجتماعی گرایی هدف هاي مولفه

 دختر آموزان دانش در تحصیلی عملکرد و تحصیلی کارآمدي
 ارشد کارشناسی نامه پایان اهواز. شهر هاي دبیرستان چهارم سال
 شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، شناسی روان

   اهواز. چمران شهید دانشگاه
 سیمین قناد، زغیبی و سحر بارانیان، محسن، علیزاده، مرتضی، مرادي،
 شناختی: روان بهزیستی و شخصیت بزرگ عامل پنج ).1395(

 تحولی: شناسی روان مجله خود. حرمت اي واسطه نقش
   .79- 93 )،49( 13 ،ایرانی شناسان روان

 نظرات بررسی ).1383( سیدوحید داورانی، سیدحسینی و نوذر نخعی،
 آن. نسبی فراوانی و امتحانی تقلب مورد در پزشکی دانشجویان

  .57- 64 )،2( 1 ،پزشکی آموزش در توسعه هاي گام مجله
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