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Abstract 

The purpose of this study was to prediction of academic dishonesty 

based on academic engagement, achievement goals and implicit 

beliefs of intelligence in during pandemic Coronavirus (Covid-19). 

The descriptive- correlation method was used. The statistical 

population consists of all female students high schools Tehran city in 

year academic 2019-2020. In this study, according to convenience 

sampling method, 200 female students by formula Plant of 

Tabachnick & Fidell (2007) were selected as samples and they were 

asked to fill in the academic dishonesty scale (ADS) of Witherspoon, 

Maldonado & Lacey (2010), schoolwork engagement inventory 

(SEI) of Salmela-Aro & Upadaya (2012), achievement goal 

questionnaire–revised (AGQ-R) of Elliot & Murayama (2008) and 

implicit theory of intelligence scale (ITIS) of Abd-El-Fattah & Yates 

(2006). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and 

multivariate regression. Findings showed that there was significant 

correlation between academic engagement, achievement goals and 

implicit beliefs of intelligence with academic dishonesty (P<0/01). 

Regression analyses also revealed that%64/3 of variance of academic 

dishonesty infidelity was explained by academic engagement, 

achievement goals and implicit beliefs of intelligence. This study 

confirmed the significant contribution of academic engagement, 

achievement goals and implicit beliefs of intelligence on academic 

dishonesty in students. 
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 چکیده

 ،صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلیبینی بیپیش بررسی، هدف از انجام این پژوهش

روش د. بو( 19-کووید) روسیواهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا 

آموزان دختر دوره متوسطه دانشاز نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش و پژوهش توصیفی 

افراد بر اساس  بوده است ونفر  200 حجم نمونه بودند. 1398-1399 سال تحصیلیدر شهر تهران 

د شدن انتخاب در دسترسگیری به شیوه نمونه( و 2007) همکارانو  Tabachnickفرمول پلنت از 

سیاهه مجذوبیت ، (2010) و همکاران Witherspoon (ADS) یلیتحص صداقتییبمقیاس به  و

 شرفتیپپرسشنامه تجدیدنظر شده اهداف ، Aro & Upadaya-Salmela (2012)( SEI) یلیتحص

(AGQ-R )Elliot & Murayama (2008 و ) یضمن یباورهامقیاس ( هوشITIS )Abd-El-

Fattah & Yates (2006 )با استفاده از ضریب همبستگی  شدهیآورجمعهای دادند. داده پاسخ

، حصیلیمجذوبیت ت بین ها نشان داد کهیافته. تحلیل شد متغیرهپیرسون و تحلیل رگرسیون چند

صداقتی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد با بی اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش

(01/0>P .) صداقتی بیواریانس درصد  3/64نیز آشکار کرد که ه چندمتغیرنتایج تحلیل رگرسیون

. شودیتبیین م اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش، مجذوبیت تحصیلی وسیلهبه تحصیلی

اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی ، مجذوبیت تحصیلیدهد که های این پژوهش نشان مییافته

 .دندارموزان آتحصیلی دانش صداقتیبیبینی پیشدر  یسهم معنادارهوش 

 :های کلیدیواژه
 تحصیلی مجذوبیت، تحصیلی صداقتیبی، هوش ضمنی باورهای، پیشرفت اهداف

 
 است پژوهشی مستقل انجام شده صورتبه حاضر مقاله.
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 مقدمه

 2در ووهان 2019( در دسامبر سال 19-کووید) 1کرونا ویروس
کرد چین آغاز شد و از آنجا به سایر کشورها سرایت پیدا 

(et al., 2020 Ornell.) توسط سازمان بهداشت ین بیماری ا
Fang ) دیگرد گذارینام 19-کووید عنوانبه (2020) 3یجهان

et al., 2020 به دلیل سرعت انتقال منحصر به آن گسترش ( و
که باعث ایجاد یک  (et al., 2020 Drigginبود ) شفرد
l.,Feng et a ؛ et al., 2020 Ranney) 4پاندمیک عیتوض

 (et al., 2020 Van Bavelمختلف )در کشورهای  (0220
و  ؛ افراشته1399، شهیاد و محمدیشد )ایران  ازجمله

هنوز دارو و واکسنی برای ، (. با توجه به اینکه1399، همکاران
، درمان فرد مبتال شده به کرونا ویروس جدید وجود ندارد

ه  شدن بدچار ترس از مبتال، بسیاری از مردم در سراسر جهان
گیری یک ترس و استرس اند و این امر باعث شکلآن گردیده

 Zhu etاست )بیمارگونه در افراد مختلف شده  شناختیروان

al., 2020 همچنین ترس از (. 1399، و همکاران نقل از ویسی
، هادهان، ابتال به این ویروس باعث تعطیلی بسیاری از مراکز

بسیاری از  کهطوریبه ،دانشگاه و مدارس و غیره شده است
برای ارائه خدمات آموزشی و غیرآموزشی از ، کشورها

(. Liu et al., 2020کنند )های غیرحضوری استفاده میروش
آموزان این شیوه ارائه آموزش باعث شد که امتحانات دانش

غیرحضوری و مجازی صورت گیرد و همین امر  صورتبه
آموزان دانش 6یلیتحص صداقتیبیو  5زمینه را برای تقلب
بر اساس نتایج یک پژوهش  کهطوریبهفراهم کرده است. 

ن یک رفتار غیراخالقی در دورا عنوانبه، تحصیلی صداقتیبی
( افزایش چشمگیری داشته 19-کووید) روسیوشیوع کرونا 

 (.2020Eaton ,است )
همواره با ، های آموزشی در انجام رسالت خویشنظام
های زیادی را اند به همین دلیل هزینهبوده روروبهمسائلی 

اند. یکی از این مسائلی که تهدید کننده است متحمل شده
 صداقتی تحصیلی کهبی، سالمت یادگیری فراگیران است

ه بردارند در، همواره شاهد گسترش آن در نظام آموزشی هستیم

                                                                                                                                                                                                            
1. Coronavirus (Covid-19) 
2. Wuhan 
3. World Health Organization 
4. pandemic  
5. cheating  

است که در حیطة تحصیلی و  غیراخالقیتالش  هرگونه
دانشمندان و پژوهشگران ، آموزاننشداهای علمی مناسبت

شود علمی و تحصیلی انجام می اعتباربرای کسب 
(Anderman & Murdock, 2020و  ؛ به نقل از بارانیان

 نقشاخالق بررسی  یشناسرواندر حوزة (. 1396، همکاران
است و  اهمیت دارای اخالقی کنش کنندةتسهیل متغیّرهای

 هایطمحی در پربسامد مسائل از یکی تحصیلی صداقتیبی
ای بر آن دار مؤثرآموزشی است که شناخت عوامل  و تحصیلی

 ترینمهم(. یکی از 1397، اعتماد و جوکاراست )اهمیت بسیار 
عوامل آموزشگاهی مرتبط به بروز رفتارهای غیراخالقی مانند 

 تواند مجذوبیت تحصیلی باشد.می، تحصیلی صداقتیبی
ه تعهد نسبت ب، انرژیداشتن  عنوانبهتحصیلی  تیمجذوب

ف نسبت به این تکالی بستگیدلتکالیف درسی و احساس 
انرژی در این بافت به یک رویکرد  ه است کهشدتوصیف 

شناختی  تعهد به یک نگرش، مثبت نسبت به تکالیف تحصیلی
مثبت نسبت به تکالیف و معنادار ارزیابی کردن این تکالیف و 

امل در مطالعه و عدم آگاهی از شیفتگی به تمرکز ک، درنهایت
Aro & Upadaya-Salmela ,گذشت زمان اشاره دارد )

2012.) 
آموزان نیز تحصیلی دانش 7اهداف پیشرفت، افزون بر این

نقش مهمی در بروز رفتارهای غیراخالقی تحصیلی آنان دارد. 
 ساختار هدف تبحری، بر اساس نتایج یک پژوهش کهطوریبه

که  ایونهگبه، صداقتی تحصیلی استی بیکننده منف بینیپیش
حاکم شدن ساختار هدف تبحری در یادگیرندگان باعث 

و  مرادیشود )صداقتی تحصیلی در آنان میکاهش بی
ای که انگیزه عنوانبهاهداف پیشرفت (. 1397، همکاران

رند شان دابرای کامل کردن تکالیف تحصیلی یادگیرندگان
 پردازاننظریه(. al., 2020et  Chengتعریف شده است )

 های عملکردی و اجتنابی تقسیمحوزه بهاهداف پیشرفت را 
، و همکاران نقل از کمایی Elliot & Church, 1997اند )کرده

1399 .)Elliot & McGregor گیری انگیزشی چهار نوع جهت

6. academic dishonesty 
7. achievement goals 
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را  4و عملکرد گریز 3عملکردگرا، 2تبحر گریز، 1گراتبحر هدف
(. et al., 2020 Scherrerاند )مشخص کردهدر محیط یادگیری 

هدف تبحرگرا و تبحرگریز هر دو در این دارای آموزان دانش
جنبه که بر مطالب درسی چیرگی و تسلط پیدا کنند و 

اما ؛ مشترک هستند، خودشان را رشد دهند هایمهارت
گیری هدف تبحرگرا درصدد هستند آموزان دارای جهتدانش

 کهدرحالیحتمالی خود را افزایش دهند؛ ا هایمهارتدانش و 
گیری تبحرگریز تالش دارند که آموزان متمرکز بر جهتدانش

قبلی خود را از دست ندهند و در مطالب  هایمهارتدانش و 
آموزان درسی دچار سوء فهم نشوند. از طرف دیگر دانش

درگیر گیری عملکردگرا و عملکرد گریز هر دو دارای جهت
ند. هست دیگرد خودشان در ارتباط با همساالن عملکرمقایسه 

آموزان عملکردگرا بر عملکرد بهتر از دوستان خود تکیه دانش
گیری عملکردگریز آموزان دارای جهتدانش کهدرحالی ؛دارند

بر عدم عملکرد سوء و بد در مقایسه با دوستان خود تمرکز 
یک (. بر اساس نتایج 1398، و همکاران بدری گرگریدارند )

گیری اهداف پیشرفت تحصیلی با باورهای پژوهش بین جهت
 (.1396، و همکاران آذرفتحیدارد )ضمنی هوش رابطه وجود 

های ضمنی هوش به اعتقادات افراد در باورها یا نظریه
 ورطبهیعنی تغییرپذیری هوش اشاره دارد. ، مورد ماهیت هوش

هوش دو نوع باور ضمنی افزایشی و ذاتی در مورد ، خاص
وجود دارد که باور افزایشی به تالش و پشتکار برای 

پذیری هوش اشاره دارد و باور ذاتی تغییرپذیری و انعطاف
 یراحتبههوش به این اشاره دارد که هوش ثابت بوده و 

در یک  (.Jiang et al., 2019) ستینو افزایش  ییرتغقابل
د انتوتوان گفت که عدم صداقت تحصیلی میبندی میجمع

یت هایی چون مجذوبسازه غیرمستقیممستقیم یا  ریتأثتحت 
اما  ،اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش باشد، تحصیلی

شرفت اهداف پی، پژوهشی مبنی بر روابط مجذوبیت تحصیلی
و باورهای ضمنی هوش با عدم صداقت تحصیلی در ایام کرونا 

، تقرار نگرفته اس موردبررسیتا کنون  (19-کووید) روسیو
 ؤالسپژوهشی به این  خأللذا این پژوهش در راستای رفع این 

                                                                                                                                                                                                            
1. mastery-approach goals 
2. mastery-avoidance goals 
3. performance-approach goals 
4. performance-avoidance goals 
5. Kolmogrov Smirnov  
6. durbin-watson 

بر اساس  که آیا عدم صداقت تحصیلی پاسخ خواهد داد
اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش ، مجذوبیت تحصیلی

 بینی است؟قابل پیش

 روش

 هعجامپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. 
وزان دختر دوره متوسطه شهر آمکلیه دانش این پژوهش یآرآم

بودند. برای برآورد حجم  1398-1399تهران در سال تحصیلی 
همکاران و  Tabachnickاز  n=50+8m نمونه بر طبق فرمول

احتمال  کهازآنجایینفر انتخاب شدند.  122( تعداد 2007)
وجود دارد و  کنندهشرکتی افراد هاپرسشنامهریزش برخی 

نفر  200ری بیشتر نتایج حجم نمونه پذیهمچنین برای تعمیم
آوری اطالعات در این آموز انتخاب شد. برای جمعدانش

گیری در دسترس و از روش آنالین از تحقیق به روش نمونه
طریق گوگل فرم استفاده شده است. به این صورت که 

آنالین طراحی و لینک آن در صفحات  صورتبهها مقیاس
های تساپ و تلگرام( گروههای اجتماعی مجازی )واشبکه
آموزانی که مایل به شرکت تا دانش آموزان قرار داده شددانش

 های خود راپاسخ دهند و پاسخ سؤاالتدر تحقیق بودند به 
 ها درداده وتحلیلتجزیهبرای پژوهشگر ارسال کنند. جهت 

سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی جهت 
ز میانگین و انحراف معیار استفاده سنجش متغیرهای پژوهش ا

های پژوهش شامل آزمون کلموگروف شد. مفروضه
دوربین ی آماره، برای نرمال بودن توزیع نمرات 5اسمیرنوف

 7آزمون ضریب تحمل، برای آزمون استقالل خطاها 6واتسون
بود.  9ی چندگانهخط همبرای بررسی عدم  8و تورم واریانس

ب روابط بین متغیرها از ضری در سطح استنباطی جهت بررسی
استفاده  11و تحلیل رگرسیون چند متغیره 10همبستگی پیرسون

 زارافنرمها در این پژوهش داده وتحلیلتجزیهشده است. ابزار 
SPSS  بود. 24نسخه 

  

7. tolerance 
8 .Variance inflation factor (VIF) 
9. multicollinearity 
10. Pearson correlation coefficient 
11. multiple regression 
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 ابزار پژوهش در ادامه بیان شده است:
و  Witherspoon (ADS) 1تحصیلی صداقتیبیمقیاس 
از مقیاس  شدهاصالحمقیاس نسخه  این(. 2010) همکاران

( بوده است 1993) McCabe & Trevinoتحصیلی  صداقتیبی
( تجدیدنظر شده 2010) همکارانو  Witherspoonکه توسط 

( بازنویسی 1398) و همکاران است و در ایران توسط عظیمی
و متناسب با فرهنگ ایرانی هنجاریابی شده است. این مقیاس 

، 4، 3، 2، 1 سؤاالتبا  2ای تقلب سنتیدو خرد مقیاس رفتاره
با  3؛ رفتارهای تقلب امروزی12و  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5

 24و  23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13 سؤاالت
ای درجه 4گذاری مقیاس در طیف کند. نمرهگیری میرا اندازه
 ،نمره 1یک بار ، نمره 0شود به این صورت که هرگز انجام می

گیرد. نمره تعلق می 3نمره و بیش از پنج بار  2دو تا پنج بار 
در داخل ایران برای بررسی همسانی درونی مقیاس از آلفای 

و برای  89/0کرونباخ استفاده شده است که ضریب کل مقیاس 
است به دست آمده  82/0تا  77/0ها در دامنه بین خرده مقیاس

دیگر روایی مقیاس در پژوهش (. 1398، و همکاران عظیمی)
شد. به این صورت که مقادیر  دییتأبا روش تحلیل عاملی 

 ییکویشاخص ن، d2X/ نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
و خطای  (CFI) 5ایسهیشاخص برازش مقا، (GFI) 4برازش
، 90/2به ترتیب  (RMSEA) 6ی مجذور میانگین تقریبریشه

تبار مقیاس نیز به دست آمد و همچنین اع 07/0و  87/0، 90/0
 81/0با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب در دامنه بین 

در  (.1398، و همکاران عظیمیاست )محاسبه شده  84/0تا 
 به دست آمد. 91/0پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

Aro & -Salmela (SEI) 7سیاهه مجذوبیت تحصیلی

Upadaya (2012 .) است که سه  سؤال 9این سیاهه شامل
 9احساس تعهد، 8و  4، 1 سؤاالتبا  8مقیاس انرژیخرده 

 10و شیفتگی 7و  5، 2 سؤاالتنسبت به تکالیف درسی با 
را  9و  6، 3 سؤاالتبه تکالیف درسی( با  بستگیدل)

ای لیکرت درجه 5گذاری آن در طیف کند. نمرهگیری میاندازه
بیشتر ، نمره 3 اوقاتیبعض، نمره 2 ندرتبه، نمره 1از هرگز 

                                                                                                                                                                                                            
1. Academic dishonesty scale (ADS) 
2. traditional cheating 
3. Contemporary cheating 
4. Goodness of fit index (GFI) 
5. Comparative fit index (CFI) 
6. Root mean square error of approximation (RMSEA) 
7. schoolwork engagement inventory (SEI) 

و  صفایی) ردیگنمره تعلق می 5نمره و همیشه  4اوقات 
(. در داخل ایران برای بررسی اعتبار سیاهه از 1398، همکاران

آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب آن برای انرژی 
 90/0 سؤاالتو کل  81/0شیفتگی ، 85/0احساس تعهد ، 73/0

همچنین (. 1394، پور و شکریبه دست آمده است )عبداهلل
 Aro & Upadaya-Salmelaروایی سیاهه مجذوبیت تحصیلی 

کمری و ، نجاتی 11با پرسشنامه شناخت اجتماعی (2012)
و معنادار  47/0( بررسی و ضریب همبستگی 1397) یجعفر

(. 1397، و همکاران کمریاست )محاسبه شده  01/0در سطح 
 سازندگان سیاهه برای بررسی اعتبار آن از آلفای کرونباخ

احساس تعهد ، 82/0اند که ضرایب برای انرژی استفاده کرده
. استبه دست آمده  94/0 سؤاالتو کل  80/0شیفتگی ، 87/0

 به دست آمد. 72/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 
 (R-AGQ) 12پرسشنامه تجدیدنظر شده اهداف پیشرفت

Elliot & Murayama (2008 .) سؤال 12این پرسشنامه شامل 
های تسلط مدار گرایشی( با گویهتبحراگرا ) هدف همؤلف 4و 
های تسلط مدار اجتنابی( با گویه) یزیگر؛ هدف تبحر 7و  3، 1
 هایعملکردی گرایشی( با گویهعملکردگرا ) ؛ هدف11و  9، 5
های عملکردی اجتنابی( با گویه) زیگرعملکرد  ؛ هدف8و  4، 2
گذاری در یک شیوه نمره کند.گیری میرا اندازه 12و  10، 6

 کامالًنمره تا  1موافقم  کامالًاز ) یادرجه 7پیوستار لیکرت 
شود. در داخل ایران پایایی گذاری مینمره( نمره 7مخالفم 

به دست آمده است  0 88/0تا  75/0پرسشنامه در دامنه بین 
در یک پژوهش دیگر ضرایب  (.1394، و همکاران )شکری

است محاسبه شده  79/0ا ت 68/0آلفای کرونباخ در دامنه 
(. سازندگان پرسشنامه ضرایب 1391، و همکاران مشتاقی)

اند را گزارش کرده 83/0تا  72/0آلفای کرونباخ در دامنه 
(Elliot & Murayama, 2008.)  همچنین در یک پژوهش

هدف ، 78/0دیگر ضرایب آلفای کرونباخ برای هدف تبحرگرا 
و هدف عملکرد  80/0هدف عملکردگرا ، 72/0تبحر گریزی 

در (. Elliot etal., 2018محاسبه شده است ) 82/0گریز 
 به دست آمد. 92/0پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

8. energy 
9. absorption 
10. dedication 
11. Social cognition questionnaire (SCQ) 
12. Achievement goal questionnaire–revised (AGQ-R) 
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Fattah & -El-Abd( ITIS) 1هوش یضمن یباورهامقیاس 

Yates (2006 این مقیاس شامل .)است و دو خرده  سؤال 14
 6، 5 ،4، 3، 2، 1 سؤاالتمقیاس شامل باور افزایشی هوش با 

 14و  13، 12، 11، 10، 9، 8 سؤاالت؛ باور ذاتی هوش با 7و 
ای درجه 4گذاری مقیاس در طیف کند. نمرهگیری میرا اندازه
مخالفم ، نمره 1مخالفم  کامالًبه این صورت که ، استلیکرت 

 ردیگنمره تعلق می 4موافقم  کامالًنمره و  3موافقم ، نمره 2
در داخل ایران برای بررسی اعتبار  (.1397، و همکاران یزدانی)

پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب باور 
است گزارش شده  74/0و ذاتی هوش  82/0افزایشی هوش 

(. در پژوهش دیگر 1392، و همکاران محبی نورالدین وند)
و ذاتی هوش  73/0ضرایب آلفای کرونباخ باور افزایشی هوش 

در  (.1394، و همکاران عابدیاست )محاسبه شده  74/0
 به دست آمد. 85/0پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

 هایافته

 15درصد(  9نفر ) 18نتایج جمعیت شناختی بیانگر آن بود که 
 17درصد(  5/19نفر ) 39، ساله 16درصد(  27نفر ) 54، ساله

 33نفر ) 66ساله بودند.  18درصد(  5/44نفر ) 89ساله و 
درصد( کالس یازدهم و  5/22نفر ) 45، دهمدرصد( کالس 

درصد( کالس دوازدهم بودند. میانگین و  5/44نفر ) 89
بود.  039/1و  00/17آموزان به ترتیب انحراف معیار سن دانش

های توصیفی و نرمال بودن شاخص 1در ادامه در جدول 
 متغیرهای پژوهش آمده است.

 .1جدول 

 غیرهای پژوهشهای توصیفی و نرمال بودن متشاخص
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیرهای پژوهش

 -369/0 920/0 113/6 30/16 31 9 200 تحصیلی صداقتیبی

 -309/0 -606/0 066/2 35/12 15 7 200 انرژی-مجذوبیت تحصیلی

 -808/0 021/0 974/1 61/11 15 8 200 احساس تعهد-مجذوبیت تحصیلی

 -735/0 131/0 944/1 51/11 15 8 200 شیفتگی-بیت تحصیلیمجذو

 -969/0 -256/0 739/1 55/9 12 6 200 هدف تبحرگرا

 -390/1 018/0 142/3 76/8 14 4 200 هدف تبحر گریزی

 -125/1 316/0 156/3 49/8 15 4 200 هدف عملکردگرا

 -138/1 -122/0 726/2 67/8 14 4 200 هدف عملکردگریز

 -509/1 103/0 346/4 67/16 24 10 200 هوش باور ذاتی

 -779/1 046/0 083/5 50/15 23 8 200 باور افزایشی هوش

 ،انحراف معیار، میانگین، حداکثر، حداقل، تعداد 1جدول 
 دهد. تعدادچولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش را نشان می

 نفر بودند. 100ها آزمودنی
بررسی  3و کشیدگی 2گیها با چولهمچنین نرمال بودن داده

 و کشیدگی چولگیقدر مطلق ضریب و نتایج نشان داد که 

 10و کمتر از  3ترتیب کمتر از به  ایدبرای متغیرهای پژوهش ب
 ,Byrneبود )نرمال بودن توزیع نمرات  دهندهنشانبود که 

در ادامه مفروضه استقالل  (.1398، یوسفیو کاملی ؛ 2001
بررسی شده است که نتایج  4هچندگان یهم خطخطاها و عدم 
 آمده است. 2آن در جدول 

  

                                                                                                                                                                                                            
1. Implicit Theory of Intelligence Scale (ITIS) 
2. skewness 

3. kurtosis 
4. multicollinearity 
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 .2جدول 

 چندگانه و آزمون دوربین واتسون خطی همنتایج آزمون عدم 
 آزمون دوربین واتسون چندگانه هم خطینتایج آزمون عدم  متغیرهای پژوهش

 یانسوارتورم  ضریب تحمل
 873/1 568/2 389/0 انرژی-مجذوبیت تحصیلی

 172/2 460/0 احساس تعهد-صیلیمجذوبیت تح

 913/1 523/0 شیفتگی-مجذوبیت تحصیلی

 034/3 330/0 هدف تبحرگرا

 839/4 207/0 هدف تبحر گریزی

 639/3 275/0 هدف عملکردگرا

 773/3 265/0 هدف عملکردگریز

 314/5 188/0 باور ذاتی هوش

 183/3 314/0 باور افزایشی هوش

 
ی گر مقدار آمارهاتوان گفت که می 2بر اساس جدول 

توان می، داشته باشدقرار  5/2الی  5/1بین  1دوربین واتسون
(. 1397، آبادی و صمدی)علی را پذیرفت خطاهااستقالل 
است  5/2الی  5/1های دوربین واتسون بین آماره کهازآنجایی

از مقادیر  کدامهیچاستقالل خطاها است.  یدهندهنشانکه 
از  کدامهیچرا ندارد و  1/0از حد مجاز  ترکوچکل آماره تحم

باشند. نمی 10از حد مجاز  تربزرگمقادیر عامل تورم واریانس 
 بینوجود هم خطی چندگانه در متغیرهای پیش کهازآنجایی

پارامتریک ضریب  هایآزمونتوان از می، مشاهده نشد
 رهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود. د

ضرایب ماتریس همبستگی بین متغیرهای  3جدول شماره 
 پژوهش آمده است.

 .3جدول 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

 سطح معناداری تحصیلی صداقتیبیمتغیر مالک=  متغیرهای پژوهش
 001/0 -642/0** انرژی-مجذوبیت تحصیلی 

 001/0 -568/0** احساس تعهد-مجذوبیت تحصیلی

 003/0 -375/0** شیفتگی-صیلی مجذوبیت تح

 001/0 -677/0** هدف تبحرگرا

 001/0 593/0** هدف تبحر گریزی

 001/0 476/0** هدف عملکردگرا

 009/0 362/0* هدف عملکردگریز

 004/0 414/0** باور ذاتی هوش

 001/0 -384/0** باور افزایشی هوش

 01/0مقدار احتمال در سطح  05/0مقدار احتمال در سطح 
نتایج ماتریس ضریب همبستگی  3بر اساس جدول 

اقتی صدپیرسون نشان داد بین مجذوبیت تحصیلی با بی
تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هدف 

                                                                                                                                                                                                            
1. durbin-watson 

صداقتی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود تبحرگرا با بی
هدف عملکردگرا و هدف ، دارد. بین هدف تبحرگریزی

صداقتی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری بیعملکردگریز با 
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صداقتی وجود دارد. همچنین بین باور ذاتی هوش با بی
تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و بین باور افزایشی هوش با 

تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود داشت.  صداقتیبی
بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد  کهازآنجایی

بینی لذا برای پیش، سازدپذیر میادامه تحلیل را امکاناین امر 
اهداف  ،تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی صداقتیبی

پیشرفت و باورهای ضمنی هوش از رگرسیون چندمتغیره 
آمده است. 5و  4شود که نتایج آن در جداول استفاده می

 .4جدول 

 تحصیلی صداقتیبیینی بخالصه مدل و تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره پیش
 مقدار به دست آمده شاخص

 802/0 (MRهمبستگی چندگانه )

 643/0 )ضریب تعیین( Rمجذور 

 626/0 شدهیلتعد Rمجذور 

 F 033/38آماره 

 F 001/0 یمعنادارسطح 

نتایج نشان داد که ضریب همبستگی  4با توجه جدول 
رهای واهداف پیشرفت و با، مجذوبیت تحصیلیچندگانه بین 

است.  802/0صداقتی تحصیلی برابر با بیضمنی هوش 
صداقتی تحصیلی بر درصد از واریانس بی 3/64همچنین 

معنادار  . همچنین نتایجشودیمبین تبیین اساس متغیرهای پیش
مناسب بودن مدل  دهندهنشان راههیکتحلیل واریانس 

ضرایب رگرسیون  -5رگرسیونی ارائه شده است. در جدول 
دمتغیره آمده است.چن

 .5جدول 

 صداقتی تحصیلیبینی بیضرایب استاندارد و غیراستاندارد چندمتغیره پیش
 سطح معناداری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 592/44 980/4 - 955/8 001/0 (Constantثابت )

 001/0 160/6 428/0 206/0 266/1 نرژیا-مجذوبیت تحصیلی 

 246/0 164/1 074/0 198/0 230/0 احساس تعهد-مجذوبیت تحصیلی

 001/0 020/4 241/0 189/0 758/0 شیفتگی-مجذوبیت تحصیلی 

 001/0 905/6 570/0 265/0 302/1 هدف تبحرگرا

 001/0 193/5 495/0 185/0 963/0 هدف تبحر گریزی

 001/0 299/3 273/0 160/0 528/0 هدف عملکردگرا

 497/0 680/0 057/0 189/0 128/0 هدف عملکردگریز

 005/0 825/2 282/0 141/0 397/0 باور ذاتی هوش

 001/0 283/3 254/0 093/0 305/0 باور افزایشی هوش

یل تحل غیراستانداردنتایج ضرایب استاندارد و  5جدول 
بینی برای پیش زمانهمرگرسیون چندمتغیره به روش 

ا نشان بین رتحصیلی بر اساس متغیرهای پیش صداقتیبی

بینی کننده احساس تعهد و دهد. بر اساس نتایج سهم پیشمی
بین ترین متغیر پیشهدف عملکرد گریز معنادار نبودند و قوی
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ترین و ضعیف 570/0معنادار هدف تبحرگرا با ضریب بتا 
 بود. 074/0بتا  بین معنادار احساس تعهد با ضریبمتغیر پیش

 گیریبحث و نتیجه

 صداقتیبینی بیپیش بررسی، هدف از انجام این پژوهش
و  اهداف پیشرفت، تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی

-کووید) روسیوباورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا 
اهداف  ،مجذوبیت تحصیلی بین ها نشان داد کهیافته( بود. 19

رابطه  صداقتی تحصیلیبا بی هوشپیشرفت و باورهای ضمنی 
یز نچندمتغیره نتایج تحلیل رگرسیون معناداری وجود دارد. 

جذوبیت م وسیلهبه صداقتی تحصیلیبیواریانس نشان داد که 
ن تبیی اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش، تحصیلی

 ه و . این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات مرادیشودمی
ارد. در تبیین این نتیجه به دست آمده ( همسویی د1397)

 تحصیلی در مدرسه اشاره به تمایل تیمجذوبتوان گفت که می
آموزان برای درگیر شدن در فرآیند یادگیری و کسب بهتر دانش

آموزی شور و شوق تحصیلی دانش و مهارت دارد. وقتی دانش
ه و ب تری نیز در مطالعه برخوردار استباال از خودآگاهی، دارد

ت داشهمان نسبت خودتنظیمی تحصیلی بیشتری خواهد 
 (.1397، پور عمرانبجنوردی شلیگانی و سلیمان)

و  توجه، رندداباالیی تحصیلی  تیموزانی که مجذوبآدانش
ی ادگیری تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مورد هدف

تعهد بیشتری نشان  تحصیلیرات ربه قوانین و مق، دارند
م رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب از انجا، دهندمی

 ،نعامی و پیریاییها عملکرد بهتری دارند )کنند و در آزمونیم
آموزان دارای مجذوبیت تحصیلی دانش کهازآنجایی(. لذا 1391

باال تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات درسی دارند و به 
انات حقوانین و مقررات تحصیلی پایبند هستند در هنگام امت

مجازی اصول امتحان را رعایت کرده و رفتارهای غیراخالقی 
ست شوند. لذا منطقی او تقلب را مرتکب نمی صداقتیبیمانند 

تحصیلی  یصداقتبیتواند که گفته شود مجذوبیت تحصیلی می
 بینی کند.را پیش

لی بینی کننده اهداف پیشرفت تحصیدر تبیین نقش پیش
دارای اهداف تبحری موفقیت  زانآموتوان گفت که دانشمی

وزان این دانش آمسنجند. خود را بر اساس تسلط بر تکلیف می
 یهاارزش نیازمند، خود هایمهارتبرای یادگیری و بهبود 

 Yuهستند ) برانگیزچالشهای درونی و درگیری در موقعیت

& Mac Lian, 2019گیری جهت ازنظرآموزانی که (. دانش
ها الشغلبه بر چ، بر یادگیری هاآن تأکید هدف تبحرگرا هستند

(. به et al., 2010 Mawangهاست )و افزایش سطح شایستگی
ک آموزان کمگیری هدف به دانشگرایی در جهتعبارتی تبحر

کند تا گرایش به رشد شایستگی و مهارت در زمینه می
 عدم صداقت تحصیلی کهازآنجاییتحصیلی داشته باشند و 

ن آموزادانش، قی و منافی با این گرایش استرفتار غیراخال
تبحرگرا با افزایش سطح مطالعه خود در قبل از امتحان و باال 

نیازی  رموردنظبردن شایستگی تحصیلی خود برای کسب نمره 
عث بیند و همین امر باتحصیلی نمی صداقتیبیبه تقلب و 

 اشتهصداقتی کمتری در تحصیل دشوند نسبت به دیگران بیمی
تواند باشند. لذا منطقی است که گفته شود هدف تبحرگرا می

 ند.بینی کتحصیلی را پیش صداقتیبیمنفی  صورتبه
لی صداقتی تحصیدر تبیین نقش هدف عملکردگرا بر بی

آموزان برای توان گفت که عملکردگرایی تمایل دانشمی
آموزان داشتن عملکرد بهتر نسبت به دیگران است و به دانش

عی س هاآن، کندهای بیرونی کمک میی دستیابی به هدفبرا
در باهوش جلوه دادن خود نزد دیگران دارند و برای کسب 

در  کنند. به عبارتینمره و امتیازات تحصیلی تالش زیادی می
تمرکز ، عملکردگرا )عملکردی گرایشی( هدفگیری جهت

بهترین بودن در میان دیگران و کسب قضاوت  براصلی فرد 
. این افراد خود را در معرض استدیگران  تأیید و طلوبم

رین کنند با کمتدهند و سعی میانگیز قرار نمیتکالیف چالش
این  طورکلیبه(. Elliot et al., 1999تالش به موفقیت برسند )

است ها به دیگران ش بر روی نمایش تواناییتأکیدهدف 
(Erturan et al., 2020و فردی که عملکردگرا )  است برای

های خود را به دیگران نشان دهد تمام تالش اینکه توانایی
کند. خود را برای کسب نمره مطلوب و دلخواه دیگران می

نتواند به این هدف خود برسد در ایام شیوع کرونا  کهوقتی
غیرحضوری  صورتبه( که امتحانات 19-کووید) روسیو

اه خود و شوند برای رسیدن به یک نمره دلخوبرگزار می
توسل به تقلب و  ازجملهدیگران از تمام امکانات موجود 

صداقتی تحصیلی و کمک از اطرافیان خود برای رسیدن به بی
کند. لذا منطقی است که استفاده می سؤاالتجواب درست 
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مثبت  صورتبهتواند گفته شود هدف عملکردگرا می
 بینی کند.تحصیلی را پیش صداقتیبی

لی صداقتی تحصیاور ذاتی هوش بر بیدر تبیین نقش ب
ند معتقد، افرادی که باور هوشی ذاتی دارندتوان گفت که می

ذیر ثابت و تغییرناپ، از قبیل هوش هاآنکه صفات شخصیتی 
آموزانی که از هوش ذاتی است. دانش گیریاندازهقابلو 

چ هی و برخوردارند اعتقاد دارند هوششان بیشتر نخواهد شد
 ,Martin) کندکوشش به افزایش هوش کمک نمی ای ازدرجه

لذا چنین ، (1397، و همکاران ؛ به نقل از یزدانی2015
کنند و آموزانی در مواقع امتحانات تالش الزم را نمیدانش

برای رسیدن به یک نمره دلخواه ممکن است دست به 
تحصیلی بزنند تا به نمره دلخواه خود دست پیدا  صداقتیبی

های ین طریق نشان دهند که از توانایی و شایستگیکنند و از ا
لذا منطقی است که گفته شود باور ذاتی الزم برخوردار هستند. 

تحصیلی را  صداقتیبیمثبت  صورتبهتواند هوش می
 بینی کند.پیش

حصیلی صداقتی تدر تبیین نقش باور افزایشی هوش بر بی
، دارندافرادی که باور هوشی افزایشی توان گفت که می

ه هر ثابت و غیرقابل تغییر نیست بلکجومعتقدند که هوش یک 
 ,Martin) دادرا تغییر  توان آنو تجربه می تالشاز طریق 

آموزانی که دانش .(1397، و همکاران ؛ به نقل از یزدانی2015
گیری هدف جهت احتماالً، دارای باور افزایشی هوش هستند

انگیزش یادگیری و تبحری خواهند داشت. چنین افرادی 
آنان در جستجوی ، دارندرا افزایش شایستگی در خود 

انگیز خواهند بود حتی اگر در ابتدا نتوانند های چالشفعالیت
 هاآنکوشی و تالش به معتقدند که سخت، آن را انجام دهند

دهد که توانایی عملکرد خوب را در آینده به دست اجازه می
؛ به نقل از ذبیحی حصاری Dweck & Legget, 1988) آورند

(. لذا فردی که باورش بر افزایشی 1393، و غالمعلی لواسانی
بودن مقدار هوش خودش است در مواقع امتحانات تمام تالش 

کند و برای رسیدن به جواب سؤاالت در امتحانات خود را می
 کارگیریبهکند و با از توانایی تحلیلی خود استفاده می

و فراشناختی خود به نمره مطلوب خود راهبردهای شناختی 
کند و برای رسیدن به این هدف خود نیازی به دست پیدا می

و تقلب  صداقتیبیارتکاب رفتارهای غیراخالقی مانند 
 بیند.تحصیلی نمی

اصلی این پژوهش مهیا نبودن  هایمحدودیتیکی از 
کاغذی بود که به -مداد صورتبهها شرایط اجرای پرسشنامه

( به اجرای مجازی 19-کووید) روسیوشیوع کرونا دلیل 
های اجتماعی مجازی پرداخته شد. ها از طریق شبکهپرسشنامه

آموزان برای شرکت در پژوهش شانس همه دانش روازاین
اند یکسان نبود و تنها کسانی قادر به شرکت در پژوهش بوده

 ن خودکه ای اندکه دسترسی به اینترنت و فضای مجازی داشته
 در یک محدودیت عمده خارج از اختیار پژوهش بوده است.

، قهای این تحقیاستفاده از نتایج باید دقت داشت که یافته
بنابراین در ، است آموزان شهر تهران بودهدانشمحدود به 

مل باید محتاطانه ع شهرهادیگر آموزان در دانشتعمیم نتایج به 
ی از نوع توصیفی حاضر از نوع مطالعات همبستگ . مطالعهکرد

وان ترا نمیبین متغیرها دست آمده  لذا روابط به، استبوده 
تفسیر و تعبیر کرد. انجام این  روابط علت و معلولی عنوانبه

گیری در دسترس و حجم نمونه کمتری پژوهش با روش نمونه
ن در دسترس بود ای تریبزرگنمونه  کهدرصورتیمقدور بود. 

 تری از نتیجه به دستایج متفاوتاحتمال وجود داشت که نت
آمد. کمبود منابع و پیشینه به دست می، آمده در پژوهش حاضر

تجربی همسو در این زمینه مقایسه نتایج به دست آمده از این 
 سازد.قبلی رو غیرممکن می هایپژوهشپژوهش با نتایج 

 آموزان دختر شهراین پژوهش بر روی دانش کهازآنجایی
پذیری بیشتر نتایج لذا برای تعمیم است دهتهران انجام ش

هایی شود دانشجویان و پژوهشگران چنین پژوهشپیشنهاد می
 دست تا شواهدی از روابط بهرا در سایر شهرها تکرار کنند 

مدل ، شود که پژوهشگرانپیشنهاد می. آمده فراهم شود
ر اساس تحصیلی ب صداقتیبیبینی یعنی پیشپژوهش حاضر 

هیجانات  ،دهای تحصیلی مانند بهزیستی تحصیلیسایر کارکر
 ناختیشرواننیازهای بنیادین ، آوریتاب، فرسودگی، تحصیلی
بتوان به شناخت بیشتری از  قرار دهند تا موردبررسیو غیره 
دست پیدا کرد. استفاده از مطالعات  صداقتیبیبر  مؤثرعوامل 

( میکیفی و کترکیبی شامل ) قیتحقهای طولی و سایر روش
تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این می

گردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به می صورت که پیشنهاد
آموزان تحصیلی در دانش صداقتیبیبر  مؤثرعوامل بررسی 

د. به دانشجویان کارشناسی ارشد و پرداخته شوشهر تهران 
در صورت  شوددکتری و همچنین پژوهشگران پیشنهاد می
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امکان با انتخاب نمونه با حجم بیشتر و برگزیدن روش 
ها گیری تصادفی و اجرای مداد کاغذی پرسشنامهنمونه

تری محدودیت پژوهش حاضر را برطرف کنند تا نتایج دقیق
فاده استبه دست آید. ، از نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر

هده و مصاحبه مانند مشا زمانهمیری گاز چندین روش اندازه
رجسته تحصیلی را بیشتر ب صداقتیبیبر  مؤثرتواند عوامل می

 توانیدستاوردها و پیامدهای این پژوهش را م همچنینکند. 
، در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری

جذوبیت متوانند با تبیین نحوه اثرگذاری های پژوهش مییافته
ترش به گسضمنی هوش اهداف پیشرفت و باورهای ، تحصیلی

لی تحصی صداقتیبیزمینه های موجود در مفاهیم و مدل، دانش
نتایج پژوهش حاضر ، کمک کنند. همچنین آموزاندر دانش

گسترش  منظوربهجدیدتر  هایپژوهشتواند راهگشای می
قلب تگیری در زمینه عوامل مؤثر بر شکل شناختیرواندانش 

در  .تحانات آنالین شودتحصیلی در مواقع ام صداقتیبیو 
توان در جهت تدوین های این پژوهش میاز یافته، سطح عملی

مانند  ربطذیهای ای آموزشی در سازمانهها و مداخلهبرنامه
طراحی مداخالتی مانند جهت  وپرورشآموزشسازمان 

آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و مبتنی بر کاهش 
 تحصیلی به بهبودآموزش مجذوبیت و استقامت ، استرس

و مشاوران  آموزان کمک شودتحصیلی در دانش صداقتیبی
نتایج  توانند بر این اساس ازان تربیتی میشناسروانتحصیلی و 

 این پژوهش استفاده کنند.

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

تحصیلی و باورهای  صداقتیبی(. 1397ب. )، جوکار ؛ وج، اعتماد
ه مجل. گری جنسیتوارسی نقش تعدیل شناسی:شناخت

 .130-111، (1)10، یمطالعات آموزش و یادگیر
نقش (. 1399)م. ، سپندی ؛ وی، علیمحمدی، .س، افراشته

گذاری اجتماعی در مهار اپیدمی قرنطینه و فاصله، جداسازی
 .210-211، (2)22، مجله طب نظامی. 19-کووید

(. مدلی 1396. )ع، افروزشو آت ع. ر.، حاجی یخچالی، .س، بارانیان
صداقتی برای تبیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و بی

گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی و تحصیلی با میانجی

پژوهش در یادگیری حرمت خودتحصیلی در دانشجویان. 
 .23-34، (1)5، آموزشگاهی و مجازی

 (. رابطه1397م. )، سلیمان پورعمران ؛ ون، یگانیبجنوردی شل
اشتیاق یادگیری و اهداف پیشرفت با معنی ، موفقیت خواهی
، درسی ریزیبرنامهپژوهش در آموزان. تحصیلی دانش

1(56) ،93-75. 
(. مقایسة 1389) .ر، اسماعیلی اقدمو  .ج، حاتمی، .ر، بدری گرگری
 عاطفی و، های شناختیهدف پیشرفت و بازده گیریجهت

ارس راهنمایی نمونه اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مد
 هاینظامپژوهش در علمی و پژوهشی نشریه . و عادی
 .41-57، (11) 4، آموزشی
رابطه باورهای (. 1393م. )، غالمعلی لواسانی ؛ ون، ذبیحی حصاری

هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان 
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و . پیام نوردانشگاه 

 .9-17، (4)1، مجازی

(. 1394ع. )، تقوایی نیا ؛ وآ. م، عبداهلل پور، .ن، تمیزی، .ا، شکری
اعتباریابی و رواسازی نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه 

 راهبردهای شناختیفصلنامه . هدف پیشرفت در دانشجویان
 .107-122، (4) 3، ادگیریدر ی

گسترش  شناختیروانآثار (. 1399)ت. . م، محمدی ؛ وش، شهیاد
بر وضیعت سالمت روان افراد جامعه:  19-ری کوویدبیما

 .184-192، (2)22، مجله طب نظامیمطالعه مروری. 
 بینیپیش(. 1398) .س، طالع پسند ؛ وم .ع، رضایی، .م، صفایی

حمایت ، عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده
 ،دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی

فصلنامه . جذوبیت تحصیلیآوری تحصیلی و متاب
 .239-268، (52)15، تربیتی یشناسروان

ح. . م، صیف ؛ وم، اللهیفرج، .ب، پورسعیدی، .ص، عابدی
، روابط بین باورهای هوشی مدل یابی (.1394)

شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری معرفت
پژوهش در . پیام نورخودتنظیمی دانشجویان دانشگاه 

 .43-68، (8)2، شگاهییادگیری آموز
های (. تحلیل مشخصه1394. )ا، شکری ؛ وآ .م، پور عبداهلل

فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان  سنجیروان
 .87-104، (2)7، یمجله مطالعات آموزش و یادگیر. ایرانی

 هایویژگی(. 1398م. )، امیدیان ؛ وم، شهنی ییالق، .ک، عظیمی
صیلی و ارتباط آن با تح صداقتیبیمقیاس  سنجیروان
مجله اخالق آموزان دبیرستانی. زمان در دانش اندازچشم

 .19-32، (32)9، زیستی
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های پردازیدروغ(. 1398م. )، امینی ؛ وم، شهنی ییالق، .ک، عظیمی
قی فردا: یک مدل علّی ارتباط بین الاقدامات غیراخ، امروز

 تحصیلی با نقش میانجیگری صداقتیبیمنبع کنترل و 
مجله . خودپنداشت تحصیلی در دانشجویان پرستاری

 .307-321، (4)10، شاپورجندیتوسعه آموزش 
(. رابطة باورهای 1396م. )، خانی ؛ ور، بدری گرگری، .ا، فتحی آذر

 ورزیگیری اهداف پیشرفت با تعللضمنی هوش و جهت
پژوهش در . مجله تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز

 .88-98، (54)14، درسی ریزیبرنامه
های فرهنگی با (. رابطه ارزش1398ف. )، یوسفی ؛ وش، کاملی

جله مطالعات م. ای خودکارآمدینشاط ذهنی: نقش واسطه
 .108-127، (1)11، آموزش و یادگیری

، مکوندیو  .ف، نادری، . ر.ع، حیدری، .پ، عسگری، .ع، کمایی
(. رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد 1399ب. )

تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در 
نشریه علمی و پژوهشی پژوهش در . آموزان دختردانش
 .109-125، (48) 14، های آموزشینظام

های تحلیل داده(. 1397ر. )، سلنگار ؛ ون، بریس، .ر، کمپ
و  آبادییعل. ترجمه خدیجه SPSSبا برنامه  یشناسروان

تاریخ انتشار به ) ات دورانسیدعلی صمدی. تهران: انتشار
 (.2006 اصلیزبان

 ؛ ور، االسالمیشیخ، .ف، خرمایی، .م، فوالدچنگ، .س، کمری
(. تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر 1397ب. )، جوکار

های مثبت ای هیجاناساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه
 انشناسروانتحولی:  یشناسروان. تحصیلی و اجتماعی

 .269-284، (55)14، یایران
. ح، پاشا شریفی ؛ وم، شهنی ییالق، .حم. ، محبی نورالدین وند

مقیاس نظریه  سنجیروانهای (. بررسی شاخص1392)
گیری فصلنامه اندازهضمنی هوش در جامعه دانشجویی. 

 .43-64، (4)14، تربیتی
ساختار هدفی (. 1397)س. ، فرحبخش و .ا، پینیک، .س، مرادی

گیری ی تحصیلی: نقش میانجی جهتصداقتتبحری و بی
دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم هدف یادگیری. 

 .73-80، (3)11، پزشکی
بررسی  (.1391ح. )، پاشاشریفی ؛ وم، میرهاشمی، .س، مشتاقی

پرسشنامة اصالح شدة هدف  سنجیروانهای شاخص
فصلنامه علمی و پژوهشی . آموزیدر جامعة دانش پیشرفت

 .63-83، (3) 7، تربیتی گیریاندازه

(. ساخت و بررسی 1397ص. )، جعفری و .س، کمری، .و نجاتی
پرسشنامه شناخت اجتماعی  سنجیروان هایویژگی

-144، (2)7، شناخت اجتماعیدو فصلنامه  دانشجویان.
123. 

 تحصیلی بارابطة ابعاد انگیزش  (.1391ص. )، و پیریایی .ع، نعامی
شهر  هایان سال سوم دبیرستانآموزتحصیلی دانشاشتیاق 

 .29-42، (16)6، های آموزشیپژوهش در نظام. اهواز
(. 1399)س. ، ایمانی و .ب، بهروز، .ص، ایمانی، .س، ویسی

مقیاس کوتاه ترس از ابتال  سنجیروان هایویژگیارزیابی 
ای هپیشرفتمجله (. 19-به بیماری کرونا ویروس )کووید

 .1-10، (42)5، نوین در علوم رفتاری

خ.  ،الی الحسینیابوالمع ؛ وح، پاشاشریفی، ح.، گنجی، ن.، یزدانی
 ،شخصیتی هایویژگیمدل ساختاری روابط بین  (.1397)

باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با 
 .میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر

 .195-214، (1)12، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام

References 

Abd-El-Fattah, S. M., & Yates, G. C. R. (2006). Implicit 
Theory of Intelligence Scale: Testing for factorial 
invariance and mean structure. In Australian 
Association for Research in Education Conference, 
Adelaide, South Australia (pp. 1-14). 

Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with 
AMOS, EQS, and LISREL: Comparative 
approaches to testing for the factorial validity of a 
measuring instrument. International journal of 
testing, 1(1), 55-86. 

Cheng, L. T. W., Armatas, C. A., & Wang, J. W. (2020). 
The impact of diversity, prior academic achievement 
and goal orientation on learning performance in 
group capstone projects. Higher Education 
Research & Development, 1(1), 1-13. 

Driggin, E., Madhavan, M. V., Bikdeli, B., Chuich, T., 
Laracy, J., Biondi-Zoccai, G., & Brodie, D. (2020). 
Cardiovascular considerations for patients, health 
care workers, and health systems during the COVID-
19 pandemic. Journal of the American College of 
Cardiology, 75(18), 2352-2371. 

Eaton, S. E. (2020). Academic Integrity During COVID-19: 
Reflections From the University of Calgary. Journal 
of the Commonwealth Council for Educational 
Administration & Management, 48(1), 2-11. 

Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement 
of achievement goals: Critique, illustration, and 
application. Journal of Educational 
Psychology, 100(3), 613. 

Elliot, A. J., Aldhobaiban, N., Murayama, K., Kobeisy, A., 
Gocłowska, M. A., & Khyat, A. (2018). Impression 
management and achievement motivation: 
Investigating substantive links. International 
Journal of Psychology, 53(1), 16-22. 

Elliot, A. J., McGregor, H. A., & Gable, S. (1999). 
Achievement goals, study strategies, and exam 



 

 

   45ص     ...نی بی صداقتی تحصیلی پیش بی | یاوری و لطفی عظیمی

  1400 بهار  | 52شماره  | 15دوره  | نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی   

performance: A mediational analysis. Journal of 
educational psychology, 91(3), 549. 

Erturan, G., McBride, R., & Agbuga, B. (2020). Self-
regulation and self-efficacy as mediators of 
achievement goals and leisure time physical activity: 
a proposed model. Pedagogy of Physical Culture 
and Sports, 24(1), 12-20. 

Fang, L., Karakiulakis, G., & Roth, M. (2020). Are patients 
with hypertension and diabetes mellitus at increased 
risk for COVID-19 infection?. The Lancet. 
Respiratory Medicine, 8(4), e21. 

Jiang, K., Liu, J., Liu, C., Guo, X., Zhou, H., Lv, B., ... & 
Luo, L. (2019). The Discrepancy of Parents’ 
Theories of Intelligence and Parental 
Involvement. Frontiers in psychology, 10, 1231. 

Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y. T., Liu, Z., Hu, S., 
& Zhang, B. (2020). Online mental health services 
in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet 
Psychiatry, 7(4), e17-e18. 

Mawang, L. L., Kigen, E. M., & Mutweleli, S. M. (2020). 
Achievement goal motivation and cognitive 
strategies as predictors of musical creativity among 
secondary school music students. Psychology of 
Music, 48(3), 421-433. 

McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1993). Academic 
dishonesty: Honor codes and other contextual 
influences. The journal of higher education, 64(5), 
522-538. 

Ornell, F., Schuch, J. B., Sordi, A. O., & Kessler, F. H. P. 
(2020). “Pandemic fear” and COVID-19: mental 
health burden and strategies. Brazilian Journal of 
Psychiatry, 42(3), 232-235. 

Ranney, M. L., Griffeth, V., & Jha, A. K. (2020). Critical 
supply shortages—the need for ventilators and 
personal protective equipment during the Covid-19 
pandemic. New England Journal of 
Medicine, 382(18), e41. 

Salmela-Aro, K., & Upadaya, K. (2012). The schoolwork 
engagement inventory. European Journal of 
Psychological Assessment. 28(1), 60-67. 

Scherrer, V., Preckel, F., Schmidt, I., & Elliot, A. J. (2020). 
Development of achievement goals and their relation 
to academic interest and achievement in 
adolescence: A review of the literature and two 
longitudinal studies. Developmental 
Psychology, 56(4), 795. 

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. 
(2007). Using multivariate statistics (Vol. 5). 
Boston, MA: Pearson. 

Witherspoon, M., Maldonado, N., & Lacey, C. H. (2010). 
Academic Dishonesty of Undergraduates: Methods 
of Cheating. Online Submission. Paper presented at 
the Annual Meeting of the American Educational 
Research Association May 2010, Denver, Colorado. 

World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 
2019 (COVID-19): situation report, 72. 


