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هدف  با  حاضر  تحقیق  است.  بوده  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  دانشجویان  انگیزش  موضوع  چکیده: 

بررسی تأثیر رفتار اخالقی اساتید بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان انجام شده است. تحقیق به صورت 
پیمایشی و در بین دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شد. 274 نفر از دانشجویان با استفاده از نمونه گیری 
کردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه به صورت حضوری و برخط2  در دسترس، در این تحقیق شرکت 
جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 22 و AMOS 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد 
که پایبندی اساتید به اخالق حرفه ای، تأثیر معنی داری بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان دارد. تأثیر 
رابطه  در  را  میانجی  نقش  خودکارآمدی  عالوه،  به  بود.  معنی دار  نیز  دانشجویان  انگیزش  بر  خودکارآمدی 
تفاوت  که  داد  نشان  میانگین  آزمون  نتایج  می کند.  ایفا  دانشجویان  انگیزش  و  اساتید  اخالقی  رفتار  بین 
بررسی نسبت  معنی داری در متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دانشکده های مختلف وجود ندارد. 
به  ندارد.  تفاوت معنی داری  با توجه به جنسیت  که مدل تحقیق  تفاوت بین مؤلفه ها نشان داد  بحرانی 
با هم  انسانی تفاوت معنی داری  عالوه، مدل تحقیق در بین دانشجویان دانشکده های مهندسی و علوم 
نداشت ولی در یک مسیر )تأثیر اخالق حرفه ای بر انگیزش( بین دانشجویان دانشکده های مهندسی و علوم 

و دانشجویان دانشکده های علوم انسانی و علوم )تأثیر اخالق حرفه ای بر خودکارآمدی( معنی دار بود.

کلیدی: انگیزش، خودکارآمدی، اخالق حرفه ای، دانشجویان مهندسی گان  واژ

گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان. زنجان. ایران.  1- استادیار 
mahdieh@znu.ac.ir, omidmahdieh@gmail.com

2- برخط برابرنهاده فرهنگستان برای آنالین است.



50 تأثیر پایبندی اساتید به اخالق حرفه ای...

مقدمه� 1
کسـی  کشـور بـر  کـز آمـوزش عالـی بـه عنـوان مهم تریـن رکـن توسـعه علمـی  اهمیـت و رسـالت دانشـگاه ها و مرا
پوشـیده نیسـت. از طـرف دیگـر عوامـل متعـددی در راسـتای تحقـق ایـن هـدف، بـر عملکـرد دانشـگاه ها و 
کـه در تحقیقـات متعـدد مـورد بررسـی  مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی تأثیرگـذار هسـتند. یکـی از ایـن عوامـل 
کـه انرژی الزم  گرفتـه اسـت، ایجـاد انگیـزش در بیـن دانشـجویان می باشـد. انگیـزش حالتی درونی اسـت  قـرار 
را بـرای حرکـت بـه سـمت تحقـق هـدف ایجـاد می کنـد. انگیـزش افـراد تحـت تأثیـر عوامـل درونـی )از جملـه 
گی هـای شـخصیتی و خودکارآمـدی( و بیرونـی )از قبیـل پاداش هـا و دسـتاوردها، نحـوه تعامـل  اهـداف، ویژ
کاری( قـرار دارد. در همیـن راسـتا، تحقیـق حاضـر بـا هـدف بررسـی تأثیـر رفتـار اخالقـی  بـا دیگـران و محیـط 
اسـاتید )بـه عنـوان عامـل بیرونـی( و خودکارآمـدی )بـه عنـوان عامـل درونـی( بـر انگیـزش دانشـجویان انجـام 

شـده اسـت.
انگیـزش شـامل عوامـل هشـیار و ناهشـیار فعالیت هـای روانـی انسـان اسـت و تحـت تأثیـر فرایندهـای 
شـناختی، عاطفـی و رفتـاری قـرار دارد )Jafari, 2018, 9(. انگیـزش، تحـرک الزم بـرای موفقیـت و دسـت یابی 
بـه شایسـتگی بـه شـمار می آیـد. انگیـزش، دالیـل رفتـار افـراد را نشـان می دهـد و مشـخص می کنـد چـرا آنهـا 
کـه بـا انگیزش اسـت، رفتـاری با انـرژی، جهـت دار و دنباله دار اسـت  بـه روشـی خـاص عمـل می کننـد. رفتـاری 
)Firouznia, 2009(. بنابرایـن انگیـزش تحصیلـی، ضمـن آن کـه عالقـه آموزشـی و تحصیلـی دانشـجویان را بـه 
 .)Golmohammadnazhad Bahrami, 2015( کمـک می کنـد وجـود مـی آورد، بـه پیشـرفت تحصیلـی آنهـا هـم 
کشـور هسـتند و پیشـرفت تحصیلـی آنهـا در آینـده از اهمیـت زیادی  دانشـجویان هـر جامعـه، آینده سـازان آن 
گامـی بـه سـوی توسـعه پایـدار بـه حسـاب  برخـوردار اسـت. بنابرایـن شناسـایی عوامـل مؤثـر بـر انگیـزش آنهـا، 

.)Mohammadi & Daftari Ekbatan, 2017( می آیـد
دانشـجویان  تحصیلـی  کارکـرد  و  یادگیـری  بـر  می تواننـد  محیطـی  و  فـردی  سـطح  در  متعـددی  عوامـل 
 Dehghani et al., 2019; Akhavan( کـه از آن جملـه می تـوان بـه خودکارآمـدی و انگیـزش تأثیرگـذار باشـند 
Tafti & Kadkhodaie, 2017; Jafari, 2018; Mohammadi & Daftari Ekbatan, 2017; Saneghi & Ah-

 Mashayekh et al., 2019( و رفتـار اخالقـی اسـاتید )mady, 2016; Saffari et al., 2014; Linnenbrink  2003
کـه در ایـن تحقیـق  کـرد  ;Ghamooshi e al., 2020; Mahdieh, 2018; Salajeghe & Safary, 2016( اشـاره 

گرفته انـد. مـورد بررسـی قـرار 
گروه هـا را  کـه رفتـار افـراد و  اخـالق حرفـه ای، مجموعـه ای از اصـول و معیار1هـای سـلوک بشـری اسـت 
کـردن  کـه هـدف آن محقـق  تعییـن می کنـد. در حقیقـت، اخـالق حرفـه ای یـک فراینـد تفکـر عقالنـی می باشـد 
 .)Gharamaleki, 2002( کـه در سـازمان چـه ارزش هایـی را چه موقـع باید حفظ و اشـاعه نمـود ایـن امـر اسـت 

1- معیار برابرنهاده فرهنگستان برای استاندارد است. 
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کـه شـخص را به شـکل مطلوب، چه  اخـالق نمایان کننـده شـخصیت فـرد اسـت و ایـن اخـالق حرفـه ای اسـت 
کـه نقش پذیـری  ح می کنـد. در چارچـوب اخـالق حرفـه ای اسـت  در جامعـه و چـه در بیـن همکارانـش مطـر
افـراد در جامعـه شـکل می گیـرد و انسـان ها را بـه هـم معطوف تـر می کنـد. اخـالق حرفـه ای در واقـع بـه نوبـه 
خـود باعـث تحریـک بسـیاری از محرک هـا و رفـع بسـیاری از ناهنجاری هـا می شـود )Koehn, 1994(. اخـالق 
کثر حرفه هـا، از جمله  کـه ا گرفته اسـت بـه طوری  کـه امـروزه بسـیار مـورد توجـه قرار  حرفـه ای موضوعـی اسـت 
تدریـس، بـا درک ضـرورت و اهمیـت آن و نیـز توجـه بـه جایـگاه واالی معنـوی ایـن حرفـه، نیازمنـد تدویـن 

.)Bankipoorfard & Mohagheghian, 2016( منشـور اخالقـی حرفـه ای مخصـوص بـه خـود هسـتند
اخـالق در آمـوزش عالـی مفهومـی چندبعـدی اسـت و منشـاء اثربخشـی در آن می باشـد، بـه همیـن دلیل 
گرفتـه اسـت )Abbaszadeh & Mesbahi, 2016(. پرداختـن به اخالق  مـورد توجـه بسـیاری از دانشـگاه ها قـرار 
فراوانـی  زیان بـار  آثـار  آن  از  غفلـت  و  اسـت  خاصـی  اولویـت  دارای  جامعـه  کالن  برنامه هـای  در  دانشـگاهی 
بـرای نهادینه سـازی اخـالق در فرهنـگ سـازمانی خـود، محتـاج ترویـج مسـتمر  بـار مـی آورد و دانشـگاه  بـه 
و اثربخـش اخـالق در همـه ارکان خـود اسـت. رعایـت اخـالق حرفـه ای در دانشـگاه، حافـظ سـعادت و رفـاه 
کند گروهـی دانشـجویان اسـت و تجـاوز بـه آن می توانـد بـه توانایـی یادگیـری دانشـجویان لطمـه وارد   فـردی و 

.)Salajeghe & Safary, 2016(
نهـاد آمـوزش عالـی بیـش از هـر حرفـه دیگـری، چـه در حـوزه آمـوزش و چـه در حـوزه پژوهـش، تحقیقـات 
کیـد بـر مفاهیـم اخـالق حرفـه ای اسـت. لـذا الزم اسـت نظـام آمـوزش عالـی،  کاربـردی ملـزم بـه تأ نظـری یـا 
کیـد قـرار دهـد. اخـالق  الزامـات و راهبردهـای اخـالق حرفـه ای را بیـش از هـر نهـاد و سـازمان دیگـری مـورد تأ
گروهـی دانشـجویان اسـت. بی توجهـی بـه اخالق در  آمـوزش در دانشـگاه، تأمین کننـده منافـع و رفـاه فـردی و 
آمـوزش بـه توانایـی یادگیـری دانشـجویان آسـیب می رسـاند )Arianpoor & Mehrabi, 2017(. توجـه به نقش 
راهبـردی دانشـگاه در ترویـج اخـالق حرفـه ای در مشـاغل و سـازمان ها، ضـرورت پایبنـدی دانشـگاه به ترویج 
آمـوزش عالـی، مشـخص کننده حـدود  را نشـان می دهـد )Hajiha & Rajabdori, 2017(. اخـالق در  اخـالق 
 .)Bagherianpoor, 2020( و ثغـور رفتـار اعضـای هیئـت علمـی و تضمین کننـده سـالمت آمـوزش عالـی اسـت
کـه مسـئول تعلیـم و تربیـت دانشـجویان هسـتند، بایـد  اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه ها بـه عنـوان افـرادی 
گاهـی داشـته و بـا پایبنـدی بـه آن، سـالمت فراینـد یاددهـیـ  یادگیری را  نسـبت بـه اخـالق حرفـه ای تدریـس آ

.)Heidari et al., 2017( تضمیـن نماینـد
قبیـل  )از  فـردی  عوامـل  اسـاتید(،  اخالقـی  رفتـار  جملـه  )از  محیطـی  عوامـل  بـر  عـالوه  دیگـر  طـرف  از 
خودکارآمـدی( نیـز بـر انگیـزش دانشـجویان تأثیرگـذار اسـت. البتـه عوامـل متعـددی بـر خودکارآمـدی تأثیـر 
 Saneghi( آموزش اهداف زندگی ،)Rezaee et al., 2018( که از آن جمله می توان به حمایت اجتماعی دارند 
کـرد. Ahmady, 2016 &( و آمـوزش راهبردهـای موفقیـت )Akhavan Tafti & Kadkhodaie, 2017( اشـاره 

کـه بحث هـای زیـادی را برانگیختـه  خودکارآمـدی یکـی از موضوعـات مهـم در حـوزه روان شناسـی اسـت 
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کـه تحصیل  اسـت. داوری انسـان دربـاره خـود یکـی از نـکات مهـم در زمینـه تحصیلـی اسـت. بـا توجـه بـه این 
کـه  و یادگیـری در محیـط دانشـگاه، یکـی از مراحـل مهـم در زندگـی همـه افـراد محسـوب می شـود، در صورتـی 
کننـد، احتمـال موفقیـت آنهـا افزایـش  افـراد بتواننـد از تمامـی توانمندی هـای خـود در ایـن دوره اسـتفاده 
خواهـد یافـت )Sheikholeslami et al., 2015(. نحـوه عمـل هـر فـرد در موقعیتـی خـاص بـه تقابـل شـرایط 
کـه به افراد نشـان می دهد  رفتـاری، محیطـی و شـناختی بسـتگی دارد. ایـن عامـل بـا باورهایـی مرتبـط اسـت 
نـه.  یـا  بـه پیامدهـای مطلـوب بینجامـد  کـه در موقعیت هـای ویـژه  آیـا می تواننـد رفتارهایـی انجـام دهنـد 
بنـدورا )1997( ایـن باورهـا و انتظارهـا را خودکارآمـدی نامیـد )Tamadoni et al., 2010(. ایـن باورهـا موجـب 
تأثیرگـذاری بـر شـیوه تفکـر، احسـاس، انگیـزش یـا رفتـار فـرد می شـوند. احسـاس قـوی خودکارآمـدی موجـب 
کاری  بهبـود دیدگاه هـای مثبـت فـردی و مشـارکت بهتـر فـرد در انجـام فعالیت هـا، تعییـن اهـداف و تعهـد 
می گـردد )Saffari et al., 2014(. بنـدورا خودکارآمـدی را بـاور فـرد بـه توانایـی انجـام عملکردهـای موردنظـر 
کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، خودکارآمـدی بـه درک فـرد از توانایـی انجـام مؤثـر و شایسـته وظیفـه یـا  تعریـف 

 .)Sheikholeslami et al., 2015( وظایـف خـاص اشـاره دارد
کوشـش و زمـان پایـداری در برابـر موانع پیش  کنتـرل میـزان  خودکارآمـدی افـراد سـطح انگیـزش آنهـا را بـا 
کوشـش  کـه بـه توانایـی خـود بـاور ندارنـد؛ در رویارویی بـا چالش های تحصیلی، از  رو تعییـن می کنـد. افـرادی 
کـه افـراد خودکارآمـد، فعالیت های  خـود می کاهنـد و زود بـه راه حل هـای دسـت پایین تـن می دهنـد در حالـی 
کـه حـس می کننـد بـرای انجـام آنهـا توانایـی دارنـد و همیـن امـر،  چالش برانگیـز و محیط هایـی را برمی گزیننـد 

 .)Mahbod & Fouladchang, 2011( موفقیـت تحصیلـی را بـه همـراه دارد

پیشینه تحقیق� 2
کشـور راجع به انگیزش و خودکارآمدی دانشـجویان و اخالق حرفه ای  ج  تحقیقات متعددی در داخل و خار

که در ادامه به برخی از آنها اشـاره می شـود. اسـاتید انجام شـده اسـت 
که مؤلفه های اخالق حرفه ای  کی از آن اسـت  نتایج مطالعه واحد و همکاران )Vahed et al., 2020( حا
اعضـای هیئـت علمـی در بعـد آموزشـی شـامل شـخصیت، توانمنـدی حرفـه ای، مهـارت ارتباطـی، ارزشـیابی 
فـردی و اخـالق در  گـی  بعـد پژوهشـی شـامل صالحیـت تخصصـی، ویژ تعهـد سـازمانی و در  دانشـجویان و 

منبع نویسـی اسـت. 
طبـق یافته هـای آقائـی و همـکاران )Aghaei et al., 2020( هـر چنـد وضعیـت اخـالق حرفـه ای اعضـای 
بـه  بـاور  دارد.  مطلـوب  وضعیـت  بـا  زیـادی  فاصلـه  هنـوز  ولـی  شـد  ارزیابـی  متوسـط  از  باالتـر  علمـی  هیئـت 
مسـئولیت اجتماعـی، حـس تعلـق بـه اجتمـاع علمـی، بـاور بـه خودکارایـی و مسـئولیت علمـی از مؤلفه هـای 

اخـالق حرفـه ای هسـتند.
کـت، حفـظ اسـرار دانشـجویان،  طبـق یافته هـای باقریان پـور )Bagherianpoor, 2020( رعایـت ادب و نزا
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داشـتن سـعه صدر، اعتماد و احترام، پوشـش مناسـب، پرهیز از طنز و شـوخی ناشایسـت، عدالت و انصاف، 
احترام به قوانین آموزشـی، فروتنی و مسـئولیت پذیری از جمله مؤلفه های اخالق حرفه ای اسـت. همچنین 

کمترین ضریـب تغییرات بود. حفـظ اسـرار دانشـجویان و مسـئولیت پذیری بـه ترتیـب دارای بیشـترین و 
کـه اخـالق حرفـه ای اعضـای  مشـایخ و همـکاران )Mashayekh et al., 2019( بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
هیئـت علمـی، تحـت تأثیـر عوامـل فـردی )مفهوم شناسـی اخـالق، شـخصیت، مهارت هـا(، عوامـل سـازمانی 
کنتـرل( و  )سـاختار، جـذب و نگهداشـت، فرهنـگ سـازمانی، مدیریـت و رهبـری، اخـالق شـغلی، نظـارت و 

)اقتصـادی، فرهنگـی- اجتماعـی، سیاسـت گذاری( اسـت. عوامـل فراسـازمانی 
کـه  یافتنـد  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه  خـود  تحقیـق  در   )Dehghani et al., 2019( همـکاران  و  دهقانـی 
خودکارآمـدی بـه طـور غیرمسـتقیم از طریـق هـوش هیجانـی و خالقیـت بر انگیزش پیشـرفت تأثیرگذار اسـت.

نتایـج مطالعـه قاسـم زاده علیشـاهی و همـکاران )Ghasemzadealishahi et al., 2018( نشـان داد توجـه 
کـه از آنهـا انتظـار مـی رود بـه  بـه اصـول اخـالق حرفـه ای و مدیریـت و توسـعه سـرمایه فکـری در دانشـگاه ها، 
ک گذاری دانـش و همچنیـن  کننـد، می توانـد در ترویـج فرهنـگ بـه اشـترا کانـون خلـق دانـش عمـل  عنـوان 
آمـوزش اثربخـش در بیـن اعضـای هیئـت علمـی، از اهمیـت قابل توجـه ای برخـوردار اسـت. همچنیـن رعایـت 

اخـالق حرفـه ای تأثیـری مسـتقیم و معنـی دار بـر تسـهیم دانـش و آمـوزش اثربخـش دارد.
می توانـد  خودکارآمـدی  کـه  یافـت  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه  خـود  بررسـی  در   )Jafari, 2018( جعفـری 
کنـد. به عبـارت دیگر  انگیـزش درونـی و بیرونـی دانشـجویان بـرای یادگیـری را بـه طـور معنـی داری پیش بینـی 

دارد. دانشـجویان  بیرونـی  و  انگیـزش درونـی  بـر  معنـی داری  تأثیـر  خودکارآمـدی 
اسـتادان  رفتـاری  تعامـالت  کـه  یافـت  نتیجـه دسـت  ایـن  بـه  بررسـی خـود  ِسـواری )Sevari, 2018( در 
رفتـاری  تعامـالت  دارد.  دانشـجویان  تحصیلـی  معـدل  و  تحصیلـی  انگیـزش  بـر  معنـی داری  تأثیـر  دانشـگاه، 
انگیـزش  بـر  منفـی  و  مثبـت  تأثیـری  ترتیـب  بـه  مخالفت آمیـز  رفتـاری  تعامـالت  و  همکارانـه  و  سـخت گیرانه 
از  بیشـتر  دانشـجویان،  انگیـزش  بـر  همکارانـه  رفتـاری  تعامـالت  تأثیـر  میـزان  همچنیـن  دارد.  دانشـجویان 

بـود. مخالفت آمیـز  و  سـخت گیرانه  تعامـالت 
کـه رابطـه معنـی داری  مطالعـه پورکریمـی و مبین رهنـی )Pourkarimi & Mobinrahni, 2018( نشـان داد 
بیـن خودکارآمـدی و انگیـزش پیشـرفت دانشـجویان وجود دارد. همچنین خودکارآمـدی نقش میانجی را در 

رابطـه بیـن انگیـزش پیشـرفت و فرسـودگی تحصیلی ایفـا می کند.
کـه باورهـای خودکارآمـدی، اثـری  کـی از آن اسـت  مطالعـه رضایـی و همـکاران )Rezaee et al., 2018( حا
مثبـت و مسـتقیم بـر انگیـزش تحصیلـی )درونـی و بیرونـی( دانشـجویان دارد. از طـرف دیگـر خودکارآمـدی 

نقـش واسـطه را در رابطـه بیـن حمایـت اجتماعـی و انگیـزش دانشـجویان ایفـا می کنـد.
کـه  کباتـان )Mohammadi & Daftari Ekbatan, 2017( نشـان داد  نتایـج مطالعـه محمـدی و دفتـری ا

آمـوزش خودکارآمـدی بـر انگیـزش پیشـرفت دانشـجویان تأثیـر معنـی داری دارد.
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نتایـج تحقیـق حیـدری و همـکاران )Heidari et al., 2017( نشـان داد آراسـتگی متناسـب بـا شـأن علـم 
و دانـش، رعایـت عدالـت، احتـرام و تکریـم، تسـلط بـر موضـوع و محتـوا، تسـلط بـر روش تدریـس و ارزشـیابی 
تدریـس از مؤلفه هـای اخـالق حرفـه ای اعضـای هیئت علمی هسـتند و وضعیت آنها از نظر دانشـجویان باالتر 

از حـد متوسـط اسـت ولـی هنـوز فاصلـه زیـادی بـا وضعیـت مطلـوب دارد.
قانون مـداری،  کار،  بـه  عوامـل عالقه منـدی  تحقیـق خـود  در   )Eydi et al., 2016( و همـکاران  عیـدی 
احتـرام بـه ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی، روابـط انسـانی، فلسـفه مربیگـری و اسـتفاده از خـرد جمعـی را 

کردنـد. اجـزای تشـکیل دهنده اخـالق حرفـه ای مربیـان ورزشـی شناسـایی 
 )Khayat Moghadam & Tabatabaeinasab, 2016( طباطبائی نسـب  و  خیاط مقـدم  تحقیـق  نتایـج 
کـه رتبه بنـدی مؤلفه هـای اخـالق حرفـه ای در مدیریـت را می تـوان بـه ترتیـب مسـئولیت پذیری،  نشـان داد 
تـوکل بـه خـدا، صداقـت، امانـت داری و عدالـت دانسـت. عامـل معنویـت در رتبـه اول، عامـل درون فـردی و 

برون سـازمانی در رتبـه دوم و سـوم، عامـل درون سـازمانی و برون فـردی در رتبه هـای بعـد قـرار دارنـد.
گروه هـای  مدیـران  وضعیـت  کـه  داد  نشـان   )Razavi et al., 2016( همـکاران  و  رضـوی  پژوهـش  نتایـج 
آموزشـی دانشـگاه شـهید چمـران، در تمامـی مؤلفه هـای اخـالق حرفـه ای )صـادق بـودن، عدالـت و انصـاف، 
مسـئولیت پذیری، وفـاداری، احتـرام بـه دیگـران، همدردی با دیگـران، برتری جویی و رقابت طلبی و همچنین 
رعایـت و احتـرام نسـبت بـه ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی(، در حـد مطلـوب یـا باالتـر از حـد مطلـوب اسـت.
طـور  بـه  خودکارآمـدی  کـه  داد  نشـان   )Abbasi et al., 2016( همـکاران  و  عباسـی  مطالعـه  نتایـج 

دارد. دانشـجویان  پیشـرفت  انگیـزش  بـر  معنـی داری  تأثیـر  غیرمسـتقیم 
کـه خودکارآمـدی هـم بـه طـور مسـتقیم و  مطالعـه رضایـی و همـکاران )Rezaee et al., 2015( نشـان داد 

هـم بـه طـور غیرمسـتقیم )از طریـق الگـوی یادگیـری( بـر انگیـزش دانشـجویان تأثیـر دارد.
کـه  مصباحـی و عبـاس زاده )Abbaszadeh & Mesbahi, 2016( در مطالعـه خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
اخـالق فـردی، عوامـل مدیریتـی، اخـالق شـغلی، عوامـل سـازمانی و عوامـل فراسـازمانی بـر اخـالق در آمـوزش 

عالـی تأثیرگـذار هسـتند ولـی تأثیـر اخـالق فردی بیشـتر اسـت.
باباصفـری و همـکاران )Babasafari et al., 2013( در تحقیـق خـود، آمـوزش، پژوهـش، منـش، روابـط 
گرفتنـد بیـن  انسـانی و سـازمانی را بـه عنـوان مؤلفه هـای اخـالق حرفـه ای مـورد بررسـی قـرار دادنـد و نتیجـه 

تمـام مؤلفه هـا، بـه جـز روابـط انسـانی و سـازمانی، تفـاوت معنـی داری وجـود دارد.
بـا نگـرش دانشـجویان  مطالعـه مارکـوس- سـوله و همـکاران )Marques-Sule et al., 2021( در رابطـه 
کـی از نظـر مسـاعد آنهـا اسـت، هـر چنـد نظـر آنهـا  رشـته فیزیوتراپـی نسـبت بـه یادگیـری اخـالق حرفـه ای، حا
کمـی متفـاوت بـود و بیشـترین نگـرش مثبـت را دانشـجویان سـال دوم داشـتند. بـا توجـه بـه سـال تحصیلـی 

ک اسـاتید از آموزش اخالق مهندسـی در دانشـگاه های  ژانگ و ژو )Zhang & Zhu, 2021( به بررسـی ادرا
ک اسـاتید آمریکایـی و  کـه علی رغـم وجـود تشـابه بیـن ادرا مهندسـی چیـن پرداختنـد. نتایـج آنهـا نشـان داد 
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چینـی در مـورد اخـالق مهندسـی، تفاوت هایـی نیـز از نظـر فرهنگـی وجـود دارد. بـرای مثـال، اسـاتید چینـی 
گسـترده و مشـتمل بـر سـایر ذی نفعـان در نظـر می گیرنـد و نسـبت بـه  موضـوع اخـالق مهندسـی را بـه طـور 
از محیـط  ایـن، آن هـا  بـر  باورهـای سـنتی چینـی حساسـیت بیشـتری دارنـد. عـالوه  ارزش هـای فرهنگـی و 
فقـط  نـه  )و  اخـالق  آمـوزش  کاربـردی  و  فنـی  جنبه هـای  بـر  بیشـتر  و  می کننـد  حمایـت  تدریـس  مشـارکتی 

کیـد دارنـد. جنبه هـای نظـری( تأ
کید و همکاران )Kidd et al., 2020( به بررسـی موضوع تدریس اخالق در برنامه های درسـی دانشـگاهی 
کـه آمـوزش اخـالق می توانـد بـر  گرفتنـد  و در قالـب تأثیـر آن بـر رشـد و توسـعه انسـانی پرداختنـد. آن هـا نتیجـه 

سـه حوزه رشـد انسـانی )وجودی، مدنی و شـغلی( مؤثر باشـد.
گاردزی )Bagum & Gardezi, 2020( در تحقیـق خـود در ارتبـاط بـا اخـالق حرفـه ای در مـدارس  گـوم و  با
گاه هسـتند، اخـالق  کـه حرفـه ای رفتـار می کننـد و از وظایـف خـود نیـز آ کـه معلمانـی  بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
که به منظـور افزایش دانش و  کرده انـد  کالس رعایـت می کننـد. آن هـا پیشـنهاد  ج  حرفـه ای را در داخـل و خـار

کـرد. کارگاه هـای آموزشـی اسـتفاده  گاهـی معلمـان در مـورد اخـالق حرفـه ای، بایـد از همایش هـا و  آ

مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق� 3
طبـق نظریـه یادگیـری اجتماعـی بنـدورا، یادگیـری هـر رفتـار جدیـد حاصـل سـه عامـل مهـم فـرد، محیـط و 
باورهـای  تأثیـر متقابـل دارنـد )Baldwin et al., 2008(. همچنیـن  ایـن سـه عامـل روی هـم  و  رفتـار اسـت 
کـه انجـام می دهنـد، تأثیـر می گذارند. افـراد تمایل دارند  خودکارآمـدی بـر انتخاب هـای افـراد و فعالیت هایـی 
کـه احسـاس  کـه از قابلیـت انجـام دادن آنهـا اطمینـان دارنـد و از فعالیت هایـی  بـه فعالیت هایـی بپردازنـد 
کـه افـراد تـا  می کننـد توانایـی انجـام آنهـا را ندارنـد، پرهیـز می کننـد. باورهـای خودکارآمـدی تعییـن می کننـد 
چـه انـدازه بـرای فعالیت هـای خـود انـرژی صـرف می کننـد و تـا چـه میـزان در برابـر موانـع مقاومـت می کننـد 
)Golmohammadnazhad Bahrami, 2015(. طبـق ایـن دیـدگاه، خودکارآمـدی هر فرد از جمله دانشـجویان، 
اخـالق  رعایـت  بـه  اسـاتید  پایبنـدی  تحقیـق  ایـن  در  اسـت.  فـردی  عوامـل  و  محیطـی  شـرایط  تأثیـر  تحـت 
گرفته شـده  حرفـه ای، بـه عنـوان عامـل محیطـی و خودکارآمـدی دانشـجویان، بـه عنـوان عامل فردی در نظر 

اسـت. مـدل تحقیـق در شـکل 1 نمایـش داده شـده اسـت.

اخالق حرفه ای اساتید

انگیزش دانشجویان

خودکار آمدی دانشجویان

شکل 1. مدل مفهومی تحقیق
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روش پژوهش� 4

کاربـردی تقسـیم بندی نمـود. تحقیـق حاضـر از نـوع  تحقیـق را بـر اسـاس نـوع هـدف می تـوان بـه بنیـادی و 

عنـوان  بـه  زنجـان  دانشـگاه  دانشـجویان  اسـت.  شـده  انجـام  پیمایشـی  صـورت  بـه  کـه  می باشـد  کاربـردی 

گردیـد  جامعـه آمـاری تحقیـق انتخـاب شـدند. حجـم نمونـه بـر اسـاس جـدول مـورگان 384 نفـر مشـخص 

و از پرسـش نامه خودکارآمـدی عمومـی شـرر و همـکاران )Sherer et al., 1982( بـر اسـاس مطالعـه باسـچر و 

اسـمیت )Bosscher & Smit, 1998(، اسـتفاده شـد. بـه منظـور سـنجش اخـالق حرفـه ای، پرسـش نامه ای 

مبتنـی بـر پژوهـش عباسـی و همـکاران )Abbasi et al., 2016( طراحـی شـد. بـرای سـنجش انگیـزش نیـز از 

لیکـرت پنج گزینـه ای  طیـف  پرسـش نامه ها  طراحـی  در  شـد.  اسـتفاده   )Mahdieh, 2018( مهدیـه   مطالعـه 

کار بـرده شـد. روایی پرسـش نامه ها با اسـتفاده از روایی محتـوا و تحلیل  کـم تـا 5= خیلـی زیـاد( بـه  )1= خیلـی 

کرونبـاخ )جـدول 1( تأییـد شـد. پرسـش نامه ها بـه دو صـورت  عاملـی و پایایـی آنهـا بـا اسـتفاده از روش آلفـای 

حضـوری و برخـط در بیـن اعضـای نمونـه، توزیع و در نهایت 274 پرسـش نامه جمع آوری شـد و مورد تحلیل 

گرفـت. تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS 22 و AMOS 22 انجام شـد. قـرار 

جدول 1: پایایی پرسش نامه ها 

گویهمتغیر کرونباختعداد  مقدار آلفای 

130/945اخالق حرفه ای اساتید

100/889خودکارآمدی دانشجویان

50/922انگیزش دانشجویان

گفت  کرونبـاخ برای تمـام متغیرها باالتر از 0/7 به دسـت آمـد، می توان  کـه مقـدار آلفـای  بـا توجـه بـه ایـن 

پرسـش نامه ها از پایایی الزم برخوردار هسـتند.
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یافته های پژوهش� 5
یافته های توصیفی. 5-1

کارشناسـی، و 67  از نظـر مقطـع تحصیلـی، 173 نفـر )63/1 درصـد( دانشـجوی  طبـق اطالعـات جـدول 2 
کارشناسـی ارشـد و بقیـه )34 نفـر معـادل 12/4 درصـد( دانشـجوی دکتـری  نفـر )24/5 درصـد( دانشـجوی 
از پاسـخ دهندگان مذکـر )59/9 درصـد( و بقیـه )110 نفـر معـادل  از نظـر جنسـیت تعـداد 164 نفـر  بوده انـد. 
40/1 درصـد( مؤنـث بوده انـد. 111 نفـر از پاسـخ دهندگان )40/5 درصـد( معـدل بـاالی 17، معـدل 132 نفـر 
کمتر از 14 بوده اسـت. همچنین بیشـترین  )48/2 درصد( بین 14 تا 17 و معدل بقیه )30 نفر معادل 10/9( 
پاسـخ دهندگان از دانشـکده مهندسـی )108 نفـر معـادل 39/4 درصـد(، 92 نفـر )33/6 درصـد( از دانشـکده 

علـوم انسـانی و بقیـه )72 نفـر معـادل 27 درصـد( از دانشـکده علـوم بوده انـد.

گی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان جدول 2. ویژ

درصد فراوانیفراوانیتحصیالتدرصد فراوانیفراوانیجنسیت

17363/1کارشناسی16459/9مذکر

6724/5کارشناسی ارشد11040/1مؤنث

274100کل
3412/4دکتری

274100کل

درصد فراوانیفراوانیدانشکدهدرصد فراوانیفراوانیمعدل

10839/4مهندسی11140/5باالی 17

9233/6علوم انسانی1413248/2 تا 17

7227/0علوم 3010/9کمتر 14

274100کل274100کل

مقایسه وضعیت متغیرها در بین دانشجویان دانشکده های مختلف
که پرسـش نامه ها  از آزمـون تی تـک نمونـه ای جهـت بررسـی وضعیـت متغیرهـا اسـتفاده شـد. بـا توجه بـه این 
دارای مقیـاس پنج گزینـه ای لیکـرت بودنـد، نمـره معیـار آزمـون برابـر بـا 3 یعنی حد وسـط این مقیـاس در نظر 

گرفتـه شـد. خروجـی آزمون در جدول 3 قابل مشـاهده اسـت. 

کل و در بین دانشجویان دانشکده های مختلف جدول 3. مقایسه وضعیت متغیرها در 

سطح معنی داریtdfنمره معیارانحراف معیارمیانگینمتغیر

کل دانشجویان

3/24850/9204034/4682730/000اخالق حرفه ای اساتید

3/46390/7870639/7562730/000خودکارآمدی دانشجویان

4/3822730/000-2/70441/116803انگیزش دانشجویان

دانشجویان 
دانشکده 
مهندسی

3/32830/9237733/6941070/000اخالق حرفه ای اساتید

3/52310/8236736/6011070/000خودکارآمدی دانشجویان

3/03891/0780630/3751070/708انگیزش دانشجویان
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ادامه جدول 3

دانشجویان 
دانشکده علوم 

انسانی

3/19310/8758332/115910/037اخالق حرفه ای اساتید

3/45110/7829935/526910/000خودکارآمدی دانشجویان

4/500910/000-2/50871/047203انگیزش دانشجویان

دانشجویان 
دانشکده علوم

3/20060/9723331/775730/080اخالق حرفه ای اساتید

3/39320/7399234/572730/000خودکارآمدی دانشجویان

4/049730/000-2/45951/148553انگیزش دانشجویان

کمتـر از 0/05 اسـت،  کـه سـطح معنـی داری بـرای تمـام متغیرهـا  کل دانشـجویان، از آن جایـی  در مـورد 
کـرد. بـه عبـارت دیگـر تفـاوت معنـی داری بیـن میانگیـن نمـرات متغیرهـای فـوق  نمی تـوان فـرض صفـر را رد 
گفـت  در نمونـه مـورد بررسـی بـا جامعـه وجـود نـدارد. از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه مقـدار میانگیـن می تـوان 
وضعیـت  ولـی  دارد  قـرار  متوسـط  حـد  در  دانشـجویان،  خودکارآمـدی  و  اسـاتید  حرفـه ای  اخـالق  وضعیـت 
کمتـر از حـد متوسـط اسـت. از طـرف دیگر انحـراف معیار متغیر انگیزش نشـان می دهد  انگیـزش دانشـجویان 
کندگـی ایـن متغیـر در بیـن دانشـجویان نسـبت بـه دو متغیـر دیگـر بیشـتر اسـت. اطالعـات فـوق نشـان  کـه پرا
کمـی باالتـر از متوسـط بـوده اسـت  کـه وضعیـت متغیرهـای تحقیـق در بیـن دانشـجویان مهندسـی  می دهـد 

ولـی در مـورد دو دانشـکده دیگـر، وضعیـت متغیـر انگیـزش پایین تـر از حـد متوسـط قـرار دارد.

یافته های استنباطی. 5-2
بررسی همبستگی بین متغیرها

که هـر دو بیانگر نرمال  جهـت بررسـی وضعیـت توزیـع داده هـا از نمـودار جعبـه ای و نمودار Q	Q اسـتفاده شـد 
بـودن توزیـع داده هـا بـود. بـه منظـور بررسـی میـزان همبسـتگی بین متغیرها از آزمون پیرسـون اسـتفاده شـد 

که خروجی آن در جدول 4 نشـان داده شـده اسـت.

جدول 4. خروجی آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق

 دانشجویانکل دانشجویان
دانشکده مهندسی

 دانشجویان دانشکده
علوم انسانی

 دانشجویان
دانشکده علوم

123123123123متغیرهای پژوهش

1. اخالق حرفه ای 
اساتید

1111

2. خودکارآمدی 
دانشجویان

**0/4431**0/4721**0/5321*0/2911

3.  انگیزش 
دانشجویان

**0/438**0/3441**0/637**0/4321**0/426**0/36310/1820/1721

٭ ٭ همبستگی در سطح 0/05 معنی دار است. ٭ همبستگی در سطح 0/01 معنی دار است.
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کل همبسـتگی معنـی داری بیـن تمـام متغیرهـا  کـه محتـوای جـدول 4 نشـان می دهـد، در  همان طـور 
که بیشـترین مقدار همبسـتگی  کل دانشـجویان، مشـاهده می شـود  وجود دارد. با توجه به سـتون مربوط به 
کمتریـن مقدار همبسـتگی )0/344(، بین  )0/438(، بیـن اخـالق حرفـه ای اسـاتید و انگیـزش دانشـجویان و 
گی هـای خودکارآمـدی و انگیـزش دانشـجویان وجـود دارد. بـا توجـه بـه مقـدار ضریـب همبسـتگی بیـن  ویژ
که شـدت همبسـتگی بین آنها در حد متوسـط اسـت.  گفت  متغیرها )که بین 0/3 تا 0/6 قرار دارد( می توان 
کـه در بیـن دانشـجویان دانشـکده علـوم،  بـا توجـه بـه اطالعـات مربـوط بـه هـر دانشـکده، مشـخص می شـود 

فقـط بیـن اخـالق حرفـه ای اسـاتید و خودکارآمـدی دانشـجویان رابطـه معنـی داری برقرار اسـت.

بررسی تفاوت بین متغیرها بر حسب دانشکده. 5-3
کـه آیا تفاوت معنی داری بین متغیرهای تحقیق در میان دانشـجویان دانشـکده های  بـه منظـور بررسـی ایـن 
مختلـف وجـود دارد یـا نـه، از آزمـون تحلیـل واریانـس و نرم افـزار SPSS 22 اسـتفاده شـد. خروجـی ایـن آزمـون 
کـه میانگیـن تمـام متغیرهـا در بین دانشـکده ها  در جـدول 5 قابـل مشـاهده اسـت. فـرض صفـر بیـان می کنـد 

کمتـر از 0/05 باشـد، فرض صفر رد می شـود. گـر سـطح معنـی داری  بـا هـم برابـر اسـت. ا

جدول 5. خروجی آزمون تحلیل واریانس

سطح معنی داریآماره Fمیانگین مربعاتdfمجموع مربعات

اخالق حرفه ای اساتید

گروه ها 1/14020/570بین 

0/6710/512 گروه ها 230/1292710/849در داخل 

231/269273کل

خودکارآمدی دانشجویان

گروه ها 0/76420/382بین 

0/6150/542 گروه ها 168/3492710/621در داخل 

169/112273کل

انگیزش دانشجویان

گروه ها 20/047210/023بین 

8/4770/000 گروه ها 320/4482711/182در داخل 

340/495273کل

که سـطح معنـی داری، فقط برای متغیر انگیزش دانشـجویان  طبـق اطالعـات جـدول 5، بـا توجه به این 
کمتـر از 0/05 اسـت، فـرض صفـر در سـطح اطمینـان 95  درصـد رد می شـود. یعنـی متغیـر انگیـزش در بیـن 
بیـن  در  تفـاوت  ایـن  شـود  مشـخص  کـه  ایـن  بـرای  دارد.  تفـاوت  مختلـف  دانشـکده های  دانشـجویان 
کـدام دانشـکده ها وجـود دارد، از آزمـون تعقیبـی توکی1 اسـتفاده شـد )زیرا خروجـی آزمون لوین2  دانشـجویان 
کـه  کـی از تسـاوی واریانس هـا بـود ولـی خروجـی آن بـه علـت صرفه جویـی در فضـا، آورده نشـده اسـت(  حا

خروجـی آن در جـدول 6 نشـان داده شـده اسـت.

1- Tukey 2- Levene 
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جدول 6. خروجی آزمون تعقیبی توکی1

 تفاوت میانگیندانشکده )J(دانشکده )I(متغیر
)I-J( سطح معنی داریخطای معیار

فاصله اطمینان ٪95

حد باالحد پایین

انگیزش 
دانشجویان

مهندسی
0/530190/154280/0020/16660/8938*علوم انسانی

0/579430/164100/0010/19270/9662*علوم

علوم انسانی
0/1666-0/8938-0/154280/002-0/53019*مهندسی

0/35090/4494-0/049240/169800/955علوم

علوم
0/1927-0/9662-164100/001/-0/57943*مهندسی

0/44940/3509-0/169800/955-0/04924علوم انسانی

٭ تفاوت میانگین در سطح 0/05 معنی دار است.

کـه اطالعـات جـدول 6 نشـان می دهـد، تفـاوت میانگیـن در متغیـر انگیزش بین دانشـجویان  همان طـور 
کمتـر از 0/05  دانشـکده مهندسـی بـا دانشـجویان سـایر دانشـکده ها معنـی دار اسـت )زیـرا سـطح معنی داری 
اسـت( ولـی ایـن تفـاوت در بیـن دانشـجویان دانشـکده های علـوم انسـانی و علـوم، معنـی دار نیسـت. از طرف 
کـه میانگیـن  دیگـر عالمـت تفـاوت میانگیـن و همچنیـن حـد بـاال و پاییـن فاصلـه اطمینـان نشـان می دهـد 

انگیـزش دانشـجویان دانشـکده مهندسـی، باالتـر از دانشـجویان سـایر دانشـکده ها اسـت.

تحلیل عاملی تأییدی متغیرها. 5-4
تحلیـل عاملـی تاییـدی بـا اسـتفاده از نرم افـزار آمـوس انجـام شـد. نتیجـه این بررسـی بـرای متغیـر انگیزش در 

شـکل 2 قابل مشـاهده اسـت.

انگیزش 
دانشجویان

شکل 2. خروجی تحلیل عاملی متغیر انگیزش

اسـت.   0/5 از  بیشـتر  گویه هـا  تمـام  عاملـی  بـار  مقـدار  می شـود،  مشـاهده   2 شـکل  در  کـه  همان طـور 
گویه هـای  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  لـذا  هسـتند.  مطلـوب  حـد  در  بـرازش  شـاخص های  تمـام  همچنیـن 
تأییـدی سـایر  بـرای سـنجش آن مناسـب هسـتند. تحلیـل عاملـی  انگیـزش  بـرای متغیـر  درنظرگرفته شـده 

1- Tukey
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متغیرهـا نیـز بـه شـیوه فـوق انجـام شـد و نتایـج مطلـوب بـه دسـت آمـد. بـه منظـور صرفه جویـی در فضـا، از 
اسـت. شـده  اجتنـاب  نتایـج  سـایر  آوردن 

آزمون فرضیه ها. 5-5
بـه منظـور آزمـون فرضیه هـا از معـادالت سـاختاری و نرم افـزار آمـوس اسـتفاده شـده اسـت. مـدل مفهومـی 

برازش شـده در شـکل 3 نمایـش داده شـده اسـت.

شکل 3. مدل تحقیق در حالت معیار
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ضرایـب  معنـی داری  هسـتند.  قبـول  قابـل  حـد  در  مـدل  بـرازش  شـاخص های  تمـام   3 شـکل  طبـق 
اسـت. شـده  داده  نشـان   7 جـدول  در  رگرسـیونی 

جدول 7. معنی داری ضرایب رگرسیونی

نسبت خطای معیاربرآورد معیارمتغیرمسیرمتغیر
بحرانی

سطح 
معنی داری

0/4600/0786/3080/000خودکارآمدی دانشجویان>---اخالق حرفه ای اساتید

0/3580/0954/7650/000انگیزش دانشجویان>---اخالق حرفه ای اساتید

0/1750/0852/4410/015انگیزش دانشجویان>---خودکارآمدی دانشجویان

در   )0/000( معنـی داری  سـطح  کـه  آن جایـی  از  می دهـد،  نشـان   7 جـدول  اطالعـات  کـه  همان طـور 
انگیـزش و  بـر  تأثیـر اخـالق حرفـه ای اسـاتید  کـه  گفـت  از مقـدار 0/05 اسـت، می تـوان  کمتـر  تمـام مسـیرها 
خودکارآمـدی دانشـجویان، و همچنیـن تأثیـر خودکارآمـدی دانشـجویان بـر انگیـزش آنهـا در سـطح اطمینـان 
95  درصـد، معنـی دار اسـت. از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه بـار عاملـی سـه مؤلفـه متغیـر اخـالق حرفـه ای اسـاتید، 
کار  کیفیـت  از  انـدازه و بیشـتر  بـه یـک  گی هـای فـردی و تعاملـی اسـاتید  گفـت اهمیـت و تأثیـر ویژ می تـوان 

)کیفیـت تدریـس( اسـت. حرفـه ای 

بررسی نقش میانجی متغیر خودکارآمدی. 5-6
کـه آیـا خودکارآمـدی نقـش میانجی را در رابطه بیـن اخالق حرفه ای اسـاتید و انگیزش  بـه منظـور بررسـی ایـن 

دانشـجویان ایفا می کند یا نه، از آزمون سـوبل اسـتفاده شـد.
کار مـی رود. اثر غیرمسـتقیم  آزمـون سـوبل بـرای انجـام اسـتنباط در مـورد ضریـب اثـر غیرمسـتقیم ab، بـه 
که در معـرض واریانس نمونه گیـری قرار دارد.  ab یـک بـرآورد خـاص نمونـه از اثـر غیرمسـتقیم در جامعـه اسـت 
اثـر غیرمسـتقیم، می تـوان فرضیـه صفـر را در مقابـل فرضیـه مخالـف مـورد  بـا داشـتن بـرآورد خطـای معیـار 
آزمـون قـرار داد. آمـاره Z برابـر اسـت بـا نسـبت ab بـه خطـای معیـار آن. بـه عبـارت دیگـر مقـدار Z-Value از 

رابطـه زیـر بـه دسـت می آیـد:

Z-Value= 
2 2 2 2

a b

a b

b S a S

´

´ + ´

که در این رابطه:
a: ضریب مسیر میان متغیر مستقل )اخالق حرفه ای اساتید( و میانجی )خودکارآمدی(

b: ضریب مسیر میان متغیر میانجی )خودکارآمدی( و وابسته )انگیزش دانشجویان(
Sa: خطای معیار مسیر متغیر مستقل و میانجی
Sb: خطای معیار مسیر متغیر میانجی و وابسته
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کـرد: یکـی بـا اسـتفاده از ضریـب رگرسـیونی و مقـدار  بـه دو روش می تـوان مقـدار آمـاره سـوبل را محاسـبه 
انحـراف معیـار )ردیـف اول(، و دیگـری بـا اسـتفاده از مقـدار آمـاره تـی )ردیـف دوم(. نتیجـه محاسـبه هـر دو 

روش در جـدول 8 آورده شـده اسـت. 

جدول 8. نتیجه فرضیه میانجی با استفاده از آزمون سوبل

نتیجهسطح معنی داریآماره آزمونمقدار Sbمقدار bمقدار Saمقدار aفرضیه

خودکارآمدی نقش میانجی را در 
رابطه بین اخالق حرفه ای اساتید و 

انگیزش دانشجویان ایفا می کند.

رد0/4560/0790/1750/0851/9390/052

ta مقدارtb نتیجهسطح معنی داریآماره آزمونمقدار

تأیید6/2702/4412/270/022

کمـی بیشـتر از 0/05 اسـت، نمی تـوان با اطمینان  کـه سـطح معنـی داری آزمـون در روش اول  از آن جایـی 
کـه فرضیـه میانجـی تأییـد می شـود. بـه  کـی از آن اسـت  کـرد. ولـی نتایـج روش دوم حا فرضیـه میانجـی را رد 
کـه اطمینـان حاصـل شـود خودکارآمـدی نقـش میانجـی را در رابطـه بیـن دو متغیـر فـوق ایفـا  منظـور ایـن 
 )AMOS 22 می کنـد یـا نـه، از روش خودگردان سـازی )بـا 2000 بـار نمونه گیـری مجـدد بـا اسـتفاده از نرم افـزار

کـه نتایـج آن در جـدول 9 قابل مشـاهده اسـت. اسـتفاده شـد 

جدول 9. نتیجه آزمون میانجی به روش خودگردان سازی

مسیر
 اثر مستقیم 

)سطح معنی داری(
 اثر غیرمستقیم 

)سطح معنی داری(
نتیجه

تأیید 0/08 )0/02(0/358 )0/001(اخالق حرفه ای --< خودکارآمدی --< انگیزش

کمتـر از 0/05  کـه سـطح معنـی داری مسـیر اثـر غیرمسـتقیم )0/02(  طبـق اطالعـات جـدول 9 از آن جایـی 
انگیـزش  و  اسـاتید  حرفـه ای  اخـالق  بیـن  رابطـه  در  را  میانجـی  نقـش  خودکارآمـدی  گفـت  می تـوان  اسـت، 
است)سـطح  معنـی دار  نیـز  مسـتقیم  اثـر  مسـیر  کـه  آن جایـی  از  دیگـر  طـرف  از  می کنـد.  ایفـا  دانشـجویان 
گفـت میانجـی از نـوع جزئـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر رفتـار اخـالق حرفـه ای  معنـی داری = 0/001(، می تـوان 

بـر انگیـزش دانشـجویان دارد.  اسـاتید، هـم بـه طـور مسـتقیم و بـه طـور غیرمسـتقیم، تأثیـر معنـی داری 

بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر جنسیت. 5-7
و  دختـر  دانشـجویان  بیـن  در  اصلـی(  مسـیرهای  )تمـام  تحقیـق  مـدل  معنـی دار  تفـاوت  بررسـی  منظـور  بـه 
پسـر، نسـبت بحرانـی تفـاوت بیـن مؤلفه هـا1 در نرم افـزار آمـوس محاسـبه شـد و سـپس بـا اسـتفاده از بسـته 
کـه خروجـی آن در جدول  گرفت  گسـکین3، مـورد آزمـون قـرار  ابزارهـای آمـاری2 تهیه شـده توسـط آقـای جیمـز 

اسـت.  قابل مشـاهده   10

1- Critical ratios for differences between parameters 2- Stats-tools-package 3- James Gaskin 
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جدول 10. بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر جنسیت

متغیرمسیرمتغیر
دانشجویان دختردانشجویان پسر

z آماره
سطح معنی داریبرآوردسطح معنی داریبرآورد

اخالق حرفه ای 
اساتید

---<
خودکارآمدی 

دانشجویان
0/4640/0000/5530/0000/536

اخالق حرفه ای 
اساتید

0/3980/0000/5820/0000/886انگیزش دانشجویان>---

خودکارآمدی 
دانشجویان

1/400-0/2780/0080/0250/862انگیزش دانشجویان>---

گـروه  بیـن  در  انگیـزش  بـر  خودکارآمـدی  تأثیـر  می دهـد،  نشـان   10 جـدول  اطالعـات  کـه  همان طـور 
دانشـجویان پسـر و دختر معنی دار نیسـت ولی تأثیر اخالق حرفه ای اسـاتید بر انگیزش دانشـجویان در هر دو 
گفـت مولفه های  کـه هیـچ یک از اعداد سـتون آخر معنی دار نیسـت می توان  گـروه معنـی دار اسـت. از آنجایـی 

گـروه دانشـجویان دختـر و پسـر تفـاوت معنـی داری نـدارد. مـدل در بیـن دو 

بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر دانشکده. 5-8
به منظور بررسـی تفاوت معنی دار مدل تحقیق )تمام مسـیرهای اصلی( در بین دانشـجویان دانشـکده های 
دانشـجویان  بیـن  در  مـدل  مولفه هـای  داد  نشـان  نتایـج  شـد.  گرفتـه  کار  بـه  قبـل  روش  همـان  مختلـف، 
دانشـکده های مهندسـی و علـوم انسـانی تفـاوت معنـی داری بـا هـم ندارنـد ولـی ایـن تفـاوت فقـط در یـک 
مسـیر بیـن دانشـجویان دانشـکده های مهندسـی و علـوم و همچنیـن بیـن دانشـجویان دانشـکده های علـوم 

کـه در جـدول 11 نشـان داده شـده اسـت. انسـانی و علـوم معنـی دار بـود 

جدول 11. بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر دانشکده

دانشکده علومدانشکده مهندسیمتغیرمسیرمتغیر
z آماره

سطح معنی داریبرآوردسطح معنی داریبرآورد

اخالق حرفه ای 
اساتید

---<
انگیزش 

دانشجویان
0/7650/0000/1410/334 -2/819***

متغیرمسیرمتغیر
دانشکده علومدانشکده علوم انسانی

z آماره
سطح معنی داریبرآوردسطح معنی داریبرآورد

اخالق حرفه ای 
اساتید

---<
خودکارآمدی 

دانشجویان
0/6260/0000/2600/042-1/89*

Notes: ٭٭٭ p-value > 0.01; ٭ p-value > 0.10

کـه اطالعـات جـدول 11 نشـان می دهد، تأثیر اخالق حرفه ای اسـاتید بر انگیزش دانشـجویان  همان طـور 
در بیـن دانشـکده های مهندسـی و علـوم در سـطح اطمینـان 99  درصـد تفـاوت معنـی داری بـا هـم دارنـد. بـه 



امید مهدیه 65

عالوه تأثیر اخالق حرفه ای اسـاتید بر خودکارآمدی دانشـجویان در بین دانشـکده های علوم انسـانی و علوم 
در سـطح اطمینـان 90  درصـد تفـاوت معنـی داری بـا هـم دارنـد. البتـه بـا توجـه بـه اطالعـات جـدول مشـخص 

که دو مسـیر فوق در بین دانشـجویان دانشـکده علوم، معنی دار نیسـتند.  اسـت 

نتیجه گیری� 6
انگیـزش  بـر  می توانـد  عالـی  آمـوزش  در  حرفـه ای  اخـالق  بـه  پایبنـدی  موضـوع  شـد  اشـاره  کـه  همان طـور 
و یادگیـری دانشـجویان مؤثـر باشـد. از طـرف دیگـر تأثیـر خودکارآمـدی دانشـجویان در انگیـزش آنهـا نیـز در 
گرفتـه اسـت. تحقیق حاضر به بررسـی تأثیـر رفتار اخالقی اسـاتید بر انگیزش  تحقیقـات قبلـی مـورد تأییـد قـرار 
کنـون تحقیـق مشـابهی در ایـن زمینـه و بـه  گرفـت. تـا  دانشـجویان بـا نقـش واسـطه ای خودکارآمـدی انجـام 
 12 جـدول  در  فرضیه هـا  آزمـون  نتایـج  اسـت.  نشـده  انجـام  مختلـف  دانشـکده های  دانشـجویان  تفکیـک 

اسـت. قابل مشـاهده 

جدول 12. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

نتیجهفرضیه

تأییداخالق حرفه ای اساتید تأثیر معنی داری بر خودکارآمدی دانشجویان دارد.. 1

تأییداخالق حرفه ای اساتید تأثیر معنی داری بر انگیزش دانشجویان دارد.. 2

تأییدخودکارآمدی دانشجویان تأثیر معنی داری بر انگیزش آنها دارد.. 3

تأییدخودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین اخالق حرفه ای اساتید و انگیزش دانشجویان ایفا می کند.. 4

عدم تأییدتفاوت معنی داری بین متغیرهای پژوهش بر حسب دانشکده وجود دارد.. 5

عدم تأییدتفاوت معنی داری بین مدل پژوهش بر حسب جنسیت وجود دارد.. 6

تأییدتفاوت معنی داری بین مدل پژوهش بر حسب دانشکده وجود دارد.. 7

کـه رابطـه معنـی داری بیـن متغیرهـای پژوهـش وجـود دارد. ایـن  نتایـج آزمـون همبسـتگی نشـان داد 
یافتـه بـا نتایـج تحقیقـات مهدیـه و قهرمانـی )Mahdieh & Ghahremani, 2020(، پورکریمـی و مبین رهنـی 
 ،)Golmohammadnazhad Bahrami, 2015( گل محمدنـژاد بهرامـی  ،)Pourkarimi & Mobinrahni, 2018(
 )Mahbod & Fouladchang, 2011( فوالدچنـگ  و  مهبـد  و   )Saffari et al., 2014( همـکاران  و  صفـاری 

اسـت. هم راسـتا 
خودکارآمـدی  بـر  معنـی داری  تأثیـر  اسـاتید  حرفـه ای  اخـالق  کـه  داد  نشـان  اول  فرضیـه  آزمـون  نتایـج 
دانشـجویان دارد. ایـن یافتـه بـا نتایـج مطالعـات ِسـواری )Sevari, 2018( و تـا حـدودی بـا نتایـج قاسـم زاده 

دارد. هم خوانـی   )Ghasemzadealishahi et al., 2018( همـکاران  و  علیشـاهی 
که اخالق حرفه ای اساتید، تأثیر معنی داری بر انگیزش دانشجویان  نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد 
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ج )George, 2010(، و  دارد. ایـن یافتـه بـا نتایـج مهدیـه و قهرمانـی )Mahdieh & Ghahremani, 2020(، جـور
آرمسترانگ و همکاران )Armstrong et al., 2003( مطالعات هم خوانی دارد.

کـه خودکارآمـدی تأثیـر معنـی داری بـر انگیـزش دانشـجویان دارد.  نتایـج آزمـون فرضیـه سـوم نشـان داد 
 ،)Jafari, 2018( جعفـری   ،)Dehghani et al., 2019( همـکاران  و  دهقانـی  مطالعـات  نتایـج  بـا  یافتـه  ایـن 
Mohammadi & Daftari Ekbat-( کباتـان Rezaee et al., 2018(، محمـدی و دفتـری ا )رضایـی و همـکاران 

 Linnenbrink & Pintrich,( و لیننبرینـک و پینتریـچ )Rezaee et al., 2015( رضایـی و همـکاران ،)an, 2017
دارد. هم خوانـی   )2003

کـه خودکارآمـدی بـه طـور غیرمسـتقیم بـر انگیـزش دانشـجویان  نتایـج آزمـون فرضیـه چهـارم نشـان داد 
 ،)Pourkarimi & Mobinrahni, 2018( تأثیرگـذار اسـت. ایـن یافتـه با نتایج مطالعات پورکریمی و مبین رهنـی
رضایـی و همـکاران )Rezaee et al., 2018(، عباسـی و همـکاران )Abbasi et al., 2016( و رضایـی و همـکاران 

)Rezaee et al., 2015( هم خوانـی دارد.

پیشنهادها
کرد: ح  با توجه به یافته های تحقیق می توان پیشنهادهای زیر را مطر

بـا توجـه بـه معنـی دار بـودن تأثیر پایبندی اسـاتید به رعایت اخالق حرفه ای بـر خودکارآمدی و انگیزش، 
می تـوان دوره هـای آمـوزش تخصصـی اصـول اخـالق حرفـه ای را بـرای اسـاتید مختلـف بـه ویـژه اسـاتید جوان 
کـرد. از طـرف دیگـر می تـوان امتیازهایـی را هنـگام ارزشـیابی و ارتقـای اسـاتید در ایـن زمینـه  طراحـی و برگـزار 
گرفـت. بـه عـالوه، میـزان اهمیـت مؤلفه هـای رفتـار اخـالق حرفـه ای متفـاوت اسـت، لـذا بایـد هـم بـه  در نظـر 

گرفـت.  کیفیـت تدریـس آنهـا را در نظـر  کـرد و هـم  گی هـای فـردی و تعاملـی اسـاتید توجـه  ویژ
کتسـابی بودن خودکارآمدی و معنی داری تأثیر آن بر انگیزش، می توان دوره هایی را توسـط  با توجه به ا
ویـژه دانشـجویان  بـه  روانـی دانشـجویان،  بررسـی سـالمت  بـرای  روان دانشـگاه،  و بهداشـت  مرکـز مشـاوره 
کـرد و راهکارهـای عملـی افزایـش اعتمـاد بـه نفـس و خودکارآمـدی را بـه آنهـا آمـوزش داد.  جدیـد الـورود برگـزار 
کـه تفـاوت معنـی داری در مدل تحقیق بیـن دانشـجویان دانشـکده های مختلف وجود  بـا توجـه بـه ایـن 

کتشـافی را بـه منظـور بررسـی عوامـل و دالیـل این تفاوت هـا انجام داد.  دارد، لـذا می تـوان تحقیقـی ا
کـه  تحقیـق حاضـر نیـز ماننـد بسـیاری از تحقیقـات پیمایشـی، بـا محدودیت هایـی مواجـه بـوده اسـت 
مهم تریـن آن را می تـوان عدم قابلیـت تعمیـم یافته هـا بـه سـایر دانشـگاه ها دانسـت. از طـرف دیگـر عوامـل 
فـردی و محیطـی دیگـری هـم می تواننـد بـر رابطـه بیـن متغیرهـای تحقیـق حاضـر تأثیرگـذار باشـند )از جملـه 
کـه در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی  کالس، شـیوه تدریـس و غیـره(  گی هـای شـخصیتی دانشـجویان، محیـط  ویژ

قـرار نگرفته انـد.
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حسـابداری  	 و  مدیریـت  گـروه  علمـی  هیئـت  عضـو  مهدیـه:  امیـد 

دانشـگاه زنجـان می باشـد و مـدرک دکتـری خـود را از دانشـگاه عالمـه 

آمـوزش و پژوهـش  کـرده اسـت. حـوزه مطالعـه،  طباطبائـی دریافـت 

سـازمانی،  تعـارض  اخالقـی،  رفتـار  انگیـزش،  سـازمانی،  ارتباطـات  او 

فرهنـگ سـازمانی، بازاریابـی، رفتـار مصرف کننـده، بازاریابـی صنعتـی، 

می باشـد. مدیریـت  و  سـازمان  نظریه هـای  و 


