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چکیده :موضوع انگیزش دانشجویان همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .تحقیق حاضر با هدف
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 نمونهگیری
2
در دسترس ،در این تحقیق شرکت کردند .دادهها با استفاده از پرسشنامه به صورت حضوری و برخط
جمعآوری شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSS 22و  AMOS 22استفاده شد .یافتهها نشان داد
که پایبندی اساتید به اخالق حرفهای ،تأثیر معنیداری بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان دارد .تأثیر
خودکارآمدی بر انگیزش دانشجویان نیز معنیدار بود .به عالوه ،خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه
بین رفتار اخالقی اساتید و انگیزش دانشجویان ایفا میکند .نتایج آزمون میانگین نشان داد که تفاوت
معنیداری در متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دانشکدههای مختلف وجود ندارد .بررسی نسبت
بحرانی تفاوت بین مؤلفهها نشان داد که مدل تحقیق با توجه به جنسیت تفاوت معنیداری ندارد .به
عالوه ،مدل تحقیق در بین دانشجویان دانشکدههای مهندسی و علوم انسانی تفاوت معنیداری با هم
نداشت ولی در یک مسیر (تأثیر اخالق حرفهای بر انگیزش) بین دانشجویان دانشکدههای مهندسی و علوم
و دانشجویان دانشکدههای علوم انسانی و علوم (تأثیر اخالق حرفهای بر خودکارآمدی) معنیدار بود.
واژ گان کلیدی :انگیزش ،خودکارآمدی ،اخالق حرفهای ،دانشجویان مهندسی
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1.مقدمه
اهمیـت و رسـالت دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی بـه عنـوان مهمتریـن رکـن توسـعه علمـی کشـور بـر کسـی
پوشـیده نیسـت .از طـرف دیگـر عوامـل متعـددی در راسـتای تحقـق ایـن هـدف ،بـر عملکـرد دانشـگاهها و
مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی تأثیرگـذار هسـتند .یکـی از ایـن عوامـل کـه در تحقیقـات متعـدد مـورد بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت ،ایجـاد انگیـزش در بیـن دانشـجویان میباشـد .انگیـزش حالتی درونی اسـت کـه انرژی الزم
را بـرای حرکـت بـه سـمت تحقـق هـدف ایجـاد میکنـد .انگیـزش افـراد تحـت تأثیـر عوامـل درونـی (از جملـه
اهـداف ،ویژگیهـای شـخصیتی و خودکارآمـدی) و بیرونـی (از قبیـل پاداشهـا و دسـتاوردها ،نحـوه تعامـل
بـا دیگـران و محیـط کاری) قـرار دارد .در همیـن راسـتا ،تحقیـق حاضـر بـا هـدف بررسـی تأثیـر رفتـار اخالقـی
اسـاتید (بـه عنـوان عامـل بیرونـی) و خودکارآمـدی (بـه عنـوان عامـل درونـی) بـر انگیـزش دانشـجویان انجـام
شـده اسـت.
انگیـزش شـامل عوامـل هشـیار و ناهشـیار فعالیتهـای روانـی انسـان اسـت و تحـت تأثیـر فرایندهـای
شـناختی ،عاطفـی و رفتـاری قـرار دارد ( .)Jafari, 2018, 9انگیـزش ،تحـرک الزم بـرای موفقیـت و دسـتیابی
بـه شایسـتگی بـه شـمار میآیـد .انگیـزش ،دالیـل رفتـار افـراد را نشـان میدهـد و مشـخص میکنـد چـرا آنهـا
بـه روشـی خـاص عمـل میکننـد .رفتـاری کـه بـا انگیزش اسـت ،رفتـاری با انـرژی ،جهـتدار و دنبالهدار اسـت
( .)Firouznia, 2009بنابرایـن انگیـزش تحصیلـی ،ضمـن آنکـه عالقـه آموزشـی و تحصیلـی دانشـجویان را بـه
وجـود مـیآورد ،بـه پیشـرفت تحصیلـی آنهـا هـم کمـک میکنـد (.)Golmohammadnazhad Bahrami, 2015
دانشـجویان هـر جامعـه ،آیندهسـازان آن کشـور هسـتند و پیشـرفت تحصیلـی آنهـا در آینـده از اهمیـت زیادی
برخـوردار اسـت .بنابرایـن شناسـایی عوامـل مؤثـر بـر انگیـزش آنهـا ،گامـی بـه سـوی توسـعه پایـدار بـه حسـاب
میآیـد (.)Mohammadi & Daftari Ekbatan, 2017
عوامـل متعـددی در سـطح فـردی و محیطـی میتواننـد بـر یادگیـری و کارکـرد تحصیلـی دانشـجویان
تأثیرگـذار باشـند کـه از آن جملـه میتـوان بـه خودکارآمـدی و انگیـزش (Dehghani et al., 2019; Akhavan
Tafti & Kadkhodaie, 2017; Jafari, 2018; Mohammadi & Daftari Ekbatan, 2017; Saneghi & Ah )mady, 2016; Saffari et al., 2014; Linnenbrink 2003و رفتـار اخالقـی اسـاتید (Mashayekh et al., 2019
; )Ghamooshi e al., 2020; Mahdieh, 2018; Salajeghe & Safary, 2016اشـاره کـرد کـه در ایـن تحقیـق
مـورد بررسـی قـرار گرفتهانـد.
اخلاق حرفـهای ،مجموعـهای از اصـول و معیار هـای سـلوک بشـری اسـت کـه رفتـار افـراد و گروههـا را
1

تعییـن میکنـد .در حقیقـت ،اخلاق حرفـهای یـک فراینـد تفکـر عقالنـی میباشـد کـه هـدف آن محقـق کـردن
ایـن امـر اسـت کـه در سـازمان چـه ارزشهایـی را چه موقـع باید حفظ و اشـاعه نمـود (.)Gharamaleki, 2002
 -1معیار برابرنهاده فرهنگستان برای استاندارد است.
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اخلاق نمایانکننـده شـخصیت فـرد اسـت و ایـن اخلاق حرفـهای اسـت کـه شـخص را به شـکل مطلوب ،چه
در جامعـه و چـه در بیـن همکارانـش مطـرح میکنـد .در چارچـوب اخلاق حرفـهای اسـت کـه نقشپذیـری
افـراد در جامعـه شـکل میگیـرد و انسـانها را بـه هـم معطوفتـر میکنـد .اخلاق حرفـهای در واقـع بـه نوبـه
خـود باعـث تحریـک بسـیاری از محرکهـا و رفـع بسـیاری از ناهنجاریهـا میشـود ( .)Koehn, 1994اخلاق
حرفـهای موضوعـی اسـت کـه امـروزه بسـیار مـورد توجـه قرار گرفته اسـت بـه طوری کـه ا کثر حرفههـا ،از جمله
تدریـس ،بـا درک ضـرورت و اهمیـت آن و نیـز توجـه بـه جایـگاه واالی معنـوی ایـن حرفـه ،نیازمنـد تدویـن
منشـور اخالقـی حرفـهای مخصـوص بـه خـود هسـتند (.)Bankipoorfard & Mohagheghian, 2016
اخلاق در آمـوزش عالـی مفهومـی چندبعـدی اسـت و منشـاء اثربخشـی در آن میباشـد ،بـه همیـن دلیل
مـورد توجـه بسـیاری از دانشـگاهها قـرار گرفتـه اسـت ( .)Abbaszadeh & Mesbahi, 2016پرداختـن به اخالق
دانشـگاهی در برنامههـای کالن جامعـه دارای اولویـت خاصـی اسـت و غفلـت از آن آثـار زیانبـار فراوانـی
بـه بـار مـیآورد و دانشـگاه بـرای نهادینهسـازی اخلاق در فرهنـگ سـازمانی خـود ،محتـاج ترویـج مسـتمر
و اثربخـش اخلاق در همـه ارکان خـود اسـت .رعایـت اخلاق حرفـهای در دانشـگاه ،حافـظ سـعادت و رفـاه
فـردی و گروهـی دانشـجویان اسـت و تجـاوز بـه آن میتوانـد بـه توانایـی یادگیـری دانشـجویان لطمـه وارد کند
(.)Salajeghe & Safary, 2016
نهـاد آمـوزش عالـی بیـش از هـر حرفـه دیگـری ،چـه در حـوزه آمـوزش و چـه در حـوزه پژوهـش ،تحقیقـات
نظـری یـا کاربـردی ملـزم بـه تأ کیـد بـر مفاهیـم اخلاق حرفـهای اسـت .لـذا الزم اسـت نظـام آمـوزش عالـی،
الزامـات و راهبردهـای اخلاق حرفـهای را بیـش از هـر نهـاد و سـازمان دیگـری مـورد تأ کیـد قـرار دهـد .اخلاق
آمـوزش در دانشـگاه ،تأمینکننـده منافـع و رفـاه فـردی و گروهـی دانشـجویان اسـت .بیتوجهـی بـه اخالق در
آمـوزش بـه توانایـی یادگیـری دانشـجویان آسـیب میرسـاند ( .)Arianpoor & Mehrabi, 2017توجـه به نقش
راهبـردی دانشـگاه در ترویـج اخلاق حرفـهای در مشـاغل و سـازمانها ،ضـرورت پایبنـدی دانشـگاه به ترویج
اخلاق را نشـان میدهـد ( .)Hajiha & Rajabdori, 2017اخلاق در آمـوزش عالـی ،مشـخصکننده حـدود
و ثغـور رفتـار اعضـای هیئـت علمـی و تضمینکننـده سلامت آمـوزش عالـی اسـت (.)Bagherianpoor, 2020
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاهها بـه عنـوان افـرادی کـه مسـئول تعلیـم و تربیـت دانشـجویان هسـتند ،بایـد
نسـبت بـه اخلاق حرفـهای تدریـس آ گاهـی داشـته و بـا پایبنـدی بـه آن ،سلامت فراینـد یاددهـی ـ یادگیری را
تضمیـن نماینـد (.)Heidari et al., 2017
از طـرف دیگـر علاوه بـر عوامـل محیطـی (از جملـه رفتـار اخالقـی اسـاتید) ،عوامـل فـردی (از قبیـل
خودکارآمـدی) نیـز بـر انگیـزش دانشـجویان تأثیرگـذار اسـت .البتـه عوامـل متعـددی بـر خودکارآمـدی تأثیـر
دارند که از آن جمله میتوان به حمایت اجتماعی ( ،)Rezaee et al., 2018آموزش اهداف زندگی (Saneghi
 )& Ahmady, 2016و آمـوزش راهبردهـای موفقیـت ( )Akhavan Tafti & Kadkhodaie, 2017اشـاره کـرد.
خودکارآمـدی یکـی از موضوعـات مهـم در حـوزه روانشناسـی اسـت کـه بحثهـای زیـادی را برانگیختـه
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اسـت .داوری انسـان دربـاره خـود یکـی از نـکات مهـم در زمینـه تحصیلـی اسـت .بـا توجـه بـه این کـه تحصیل
و یادگیـری در محیـط دانشـگاه ،یکـی از مراحـل مهـم در زندگـی همـه افـراد محسـوب میشـود ،در صورتـی کـه
افـراد بتواننـد از تمامـی توانمندیهـای خـود در ایـن دوره اسـتفاده کننـد ،احتمـال موفقیـت آنهـا افزایـش
خواهـد یافـت ( .)Sheikholeslami et al., 2015نحـوه عمـل هـر فـرد در موقعیتـی خـاص بـه تقابـل شـرایط
رفتـاری ،محیطـی و شـناختی بسـتگی دارد .ایـن عامـل بـا باورهایـی مرتبـط اسـت کـه به افراد نشـان میدهد
آیـا میتواننـد رفتارهایـی انجـام دهنـد کـه در موقعیتهـای ویـژه بـه پیامدهـای مطلـوب بینجامـد یـا نـه.
بنـدورا ( )1997ایـن باورهـا و انتظارهـا را خودکارآمـدی نامیـد ( .)Tamadoni et al., 2010ایـن باورهـا موجـب
تأثیرگـذاری بـر شـیوه تفکـر ،احسـاس ،انگیـزش یـا رفتـار فـرد میشـوند .احسـاس قـوی خودکارآمـدی موجـب
بهبـود دیدگاههـای مثبـت فـردی و مشـارکت بهتـر فـرد در انجـام فعالیتهـا ،تعییـن اهـداف و تعهـد کاری
میگـردد ( .)Saffari et al., 2014بنـدورا خودکارآمـدی را بـاور فـرد بـه توانایـی انجـام عملکردهـای موردنظـر
تعریـف کـرده اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،خودکارآمـدی بـه درک فـرد از توانایـی انجـام مؤثـر و شایسـته وظیفـه یـا
وظایـف خـاص اشـاره دارد (.)Sheikholeslami et al., 2015
خودکارآمـدی افـراد سـطح انگیـزش آنهـا را بـا کنتـرل میـزان کوشـش و زمـان پایـداری در برابـر موانع پیش
رو تعییـن میکنـد .افـرادی کـه بـه توانایـی خـود بـاور ندارنـد؛ در رویارویی بـا چالشهای تحصیلی ،از کوشـش
خـود میکاهنـد و زود بـه راهحلهـای دسـتپایین تـن میدهنـد در حالـی کـه افـراد خودکارآمـد ،فعالیتهای
چالشبرانگیـز و محیطهایـی را برمیگزیننـد کـه حـس میکننـد بـرای انجـام آنهـا توانایـی دارنـد و همیـن امـر،
موفقیـت تحصیلـی را بـه همـراه دارد (.)Mahbod & Fouladchang, 2011
2.پیشینه تحقیق
تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشـور راجع به انگیزش و خودکارآمدی دانشـجویان و اخالق حرفهای
اسـاتید انجام شـده اسـت که در ادامه به برخی از آنها اشـاره میشـود.
نتایج مطالعه واحد و همکاران ( )Vahed et al., 2020حا کی از آن اسـت که مؤلفههای اخالق حرفهای
اعضـای هیئـت علمـی در بعـد آموزشـی شـامل شـخصیت ،توانمنـدی حرفـهای ،مهـارت ارتباطـی ،ارزشـیابی
دانشـجویان و تعهـد سـازمانی و در بعـد پژوهشـی شـامل صالحیـت تخصصـی ،ویژگـی فـردی و اخلاق در
منبعنویسـی اسـت.
طبـق یافتههـای آقائـی و همـکاران ( )Aghaei et al., 2020هـر چنـد وضعیـت اخلاق حرفـهای اعضـای
هیئـت علمـی باالتـر از متوسـط ارزیابـی شـد ولـی هنـوز فاصلـه زیـادی بـا وضعیـت مطلـوب دارد .بـاور بـه
مسـئولیت اجتماعـی ،حـس تعلـق بـه اجتمـاع علمـی ،بـاور بـه خودکارایـی و مسـئولیت علمـی از مؤلفههـای
اخلاق حرفـهای هسـتند.
طبـق یافتههـای باقریانپـور ( )Bagherianpoor, 2020رعایـت ادب و نزا کـت ،حفـظ اسـرار دانشـجویان،
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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 مسـئولیتپذیری از جمله مؤلفههای اخالق حرفهای اسـت .همچنین
حفـظ اسـرار دانشـجویان و مسـئولیتپذیری بـه ترتیـب دارای بیشـترین و کمترین ضریـب تغییرات بود.
مشـایخ و همـکاران ( )Mashayekh et al., 2019بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اخلاق حرفـهای اعضـای
هیئـت علمـی ،تحـت تأثیـر عوامـل فـردی (مفهومشناسـی اخلاق ،شـخصیت ،مهارتهـا) ،عوامـل سـازمانی
(سـاختار ،جـذب و نگهداشـت ،فرهنـگ سـازمانی ،مدیریـت و رهبـری ،اخلاق شـغلی ،نظـارت و کنتـرل) و
عوامـل فراسـازمانی (اقتصـادی ،فرهنگـی -اجتماعـی ،سیاسـتگذاری) اسـت.
دهقانـی و همـکاران ( )Dehghani et al., 2019در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه
خودکارآمـدی بـه طـور غیرمسـتقیم از طریـق هـوش هیجانـی و خالقیـت بر انگیزش پیشـرفت تأثیرگذار اسـت.
نتایـج مطالعـه قاسـمزاده علیشـاهی و همـکاران ( )Ghasemzadealishahi et al., 2018نشـان داد توجـه
بـه اصـول اخلاق حرفـهای و مدیریـت و توسـعه سـرمایه فکـری در دانشـگاهها ،کـه از آنهـا انتظـار مـیرود بـه
عنـوان کانـون خلـق دانـش عمـل کننـد ،میتوانـد در ترویـج فرهنـگ بـه اشـترا کگذاری دانـش و همچنیـن
آمـوزش اثربخـش در بیـن اعضـای هیئـت علمـی ،از اهمیـت قابلتوجـهای برخـوردار اسـت .همچنیـن رعایـت
اخلاق حرفـهای تأثیـری مسـتقیم و معنـیدار بـر تسـهیم دانـش و آمـوزش اثربخـش دارد.
جعفـری ( )Jafari, 2018در بررسـی خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه خودکارآمـدی میتوانـد
انگیـزش درونـی و بیرونـی دانشـجویان بـرای یادگیـری را بـه طـور معنـیداری پیشبینـی کنـد .به عبـارت دیگر
خودکارآمـدی تأثیـر معنـیداری بـر انگیـزش درونـی و بیرونـی دانشـجویان دارد.
ِسـواری ( )Sevari, 2018در بررسـی خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه تعاملات رفتـاری اسـتادان
دانشـگاه ،تأثیـر معنـیداری بـر انگیـزش تحصیلـی و معـدل تحصیلـی دانشـجویان دارد .تعاملات رفتـاری
سـختگیرانه و همکارانـه و تعاملات رفتـاری مخالفتآمیـز بـه ترتیـب تأثیـری مثبـت و منفـی بـر انگیـزش
دانشـجویان دارد .همچنیـن میـزان تأثیـر تعاملات رفتـاری همکارانـه بـر انگیـزش دانشـجویان ،بیشـتر از
تعاملات سـختگیرانه و مخالفتآمیـز بـود.
مطالعـه پورکریمـی و مبینرهنـی ( )Pourkarimi & Mobinrahni, 2018نشـان داد کـه رابطـه معنـیداری
بیـن خودکارآمـدی و انگیـزش پیشـرفت دانشـجویان وجود دارد .همچنین خودکارآمـدی نقش میانجی را در
رابطـه بیـن انگیـزش پیشـرفت و فرسـودگی تحصیلی ایفـا میکند.
مطالعـه رضایـی و همـکاران ( )Rezaee et al., 2018حا کـی از آن اسـت کـه باورهـای خودکارآمـدی ،اثـری
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 میکنـد.
نتایـج مطالعـه محمـدی و دفتـری ا کباتـان ( )Mohammadi & Daftari Ekbatan, 2017نشـان داد کـه
آمـوزش خودکارآمـدی بـر انگیـزش پیشـرفت دانشـجویان تأثیـر معنـیداری دارد.
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نتایـج تحقیـق حیـدری و همـکاران ( )Heidari et al., 2017نشـان 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 مؤلفههـای اخلاق حرفـهای اعضـای هیئت علمی هسـتند و وضعیت آنها از نظر دانشـجویان باالتر
از حـد متوسـط اسـت ولـی هنـوز فاصلـه زیـادی بـا وضعیـت مطلـوب دارد.
عیـدی و همـکاران ( )Eydi et al., 2016در تحقیـق خـود عوامـل عالقهمنـدی بـه کار ،قانونمـداری،
احتـرام بـه ارزشهـا و هنجارهـای اجتماعـی ،روابـط انسـانی ،فلسـفه مربیگـری و اسـتفاده از خـرد جمعـی را
اجـزای تشـکیلدهنده اخلاق حرفـهای مربیـان ورزشـی شناسـایی کردنـد.
نتایـج تحقیـق خیاطمقـدم و طباطبائینسـب ()Khayat Moghadam & Tabatabaeinasab, 2016
نشـان داد کـه رتبهبنـدی مؤلفههـای اخلاق حرفـهای در مدیریـت را میتـوان بـه ترتیـب مسـئولیتپذیری،
نفـردی و
تـوکل بـه خـدا ،صداقـت ،امانـتداری و عدالـت دانسـت .عامـل معنویـت در رتبـه اول ،عامـل درو 
نفـردی در رتبههـای بعـد قـرار دارنـد.
برونسـازمانی در رتبـه دوم و سـوم ،عامـل درونسـازمانی و برو 
نتایـج پژوهـش رضـوی و همـکاران ( )Razavi et al., 2016نشـان داد کـه وضعیـت مدیـران گروههـای
آموزشـی دانشـگاه شـهید چمـران ،در تمامـی مؤلفههـای اخلاق حرفـهای (صـادق بـودن ،عدالـت و انصـاف،
مسـئولیتپذیری ،وفـاداری ،احتـرام بـه دیگـران ،همدردی با دیگـران ،برتریجویی و رقابتطلبی و همچنین
رعایـت و احتـرام نسـبت بـه ارزشهـا و هنجارهـای اجتماعـی) ،در حـد مطلـوب یـا باالتـر از حـد مطلـوب اسـت.
نتایـج مطالعـه عباسـی و همـکاران ( )Abbasi et al., 2016نشـان داد کـه خودکارآمـدی بـه طـور
غیرمسـتقیم تأثیـر معنـیداری بـر انگیـزش پیشـرفت دانشـجویان دارد.
مطالعـه رضایـی و همـکاران ( )Rezaee et al., 2015نشـان داد کـه خودکارآمـدی هـم بـه طـور مسـتقیم و
هـم بـه طـور غیرمسـتقیم (از طریـق الگـوی یادگیـری) بـر انگیـزش دانشـجویان تأثیـر دارد.
مصباحـی و عبـاسزاده ( )Abbaszadeh & Mesbahi, 2016در مطالعـه خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
اخلاق فـردی ،عوامـل مدیریتـی ،اخلاق شـغلی ،عوامـل سـازمانی و عوامـل فراسـازمانی بـر اخلاق در آمـوزش
عالـی تأثیرگـذار هسـتند ولـی تأثیـر اخلاق فردی بیشـتر اسـت.
باباصفـری و همـکاران ( )Babasafari et al., 2013در تحقیـق خـود ،آمـوزش ،پژوهـش ،منـش ،روابـط
انسـانی و سـازمانی را بـه عنـوان مؤلفههـای اخلاق حرفـهای مـورد بررسـی قـرار دادنـد و نتیجـه گرفتنـد بیـن
تمـام مؤلفههـا ،بـه جـز روابـط انسـانی و سـازمانی ،تفـاوت معنـیداری وجـود دارد.
مطالعـه مارکـوس -سـوله و همـکاران ( )Marques-Sule et al., 2021در رابطـه بـا نگـرش دانشـجویان
رشـته فیزیوتراپـی نسـبت بـه یادگیـری اخلاق حرفـهای ،حا کـی از نظـر مسـاعد آنهـا اسـت ،هـر چنـد نظـر آنهـا
بـا توجـه بـه سـال تحصیلـی کمـی متفـاوت بـود و بیشـترین نگـرش مثبـت را دانشـجویان سـال دوم داشـتند.
ژانگ و ژو ( )Zhang & Zhu, 2021به بررسـی ادرا ک اسـاتید از آموزش اخالق مهندسـی در دانشـگاههای
مهندسـی چیـن پرداختنـد .نتایـج آنهـا نشـان داد کـه علیرغـم وجـود تشـابه بیـن ادرا ک اسـاتید آمریکایـی و
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چینـی در مـورد اخلاق مهندسـی ،تفاوتهایـی نیـز از نظـر فرهنگـی وجـود دارد .بـرای مثـال ،اسـاتید چینـی
موضـوع اخلاق مهندسـی را بـه طـور گسـترده و مشـتمل بـر سـایر ذینفعـان در نظـر میگیرنـد و نسـبت بـه
ارزشهـای فرهنگـی و باورهـای سـنتی چینـی حساسـیت بیشـتری دارنـد .علاوه بـر ایـن ،آنهـا از محیـط
مشـارکتی تدریـس حمایـت میکننـد و بیشـتر بـر جنبههـای فنـی و کاربـردی آمـوزش اخلاق (و نـه فقـط
جنبههـای نظـری) تأ کیـد دارنـد.
کید و همکاران ( )Kidd et al., 2020به بررسـی موضوع تدریس اخالق در برنامههای درسـی دانشـگاهی
و در قالـب تأثیـر آن بـر رشـد و توسـعه انسـانی پرداختنـد .آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه آمـوزش اخلاق میتوانـد بـر
سـه حوزه رشـد انسـانی (وجودی ،مدنی و شـغلی) مؤثر باشـد.
با گـوم و گاردزی ( )Bagum & Gardezi, 2020در تحقیـق خـود در ارتبـاط بـا اخلاق حرفـهای در مـدارس
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه معلمانـی کـه حرفـهای رفتـار میکننـد و از وظایـف خـود نیـز آ گاه هسـتند ،اخلاق
حرفـهای را در داخـل و خـارج کالس رعایـت میکننـد .آنهـا پیشـنهاد کردهانـد که به منظـور افزایش دانش و
آ گاهـی معلمـان در مـورد اخلاق حرفـهای ،بایـد از همایشهـا و کارگاههـای آموزشـی اسـتفاده کـرد.
3.مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
طبـق نظریـه یادگیـری اجتماعـی بنـدورا ،یادگیـری هـر رفتـار جدیـد حاصـل سـه عامـل مهـم فـرد ،محیـط و
رفتـار اسـت و ایـن سـه عامـل روی هـم تأثیـر متقابـل دارنـد ( .)Baldwin et al., 2008همچنیـن باورهـای
خودکارآمـدی بـر انتخابهـای افـراد و فعالیتهایـی کـه انجـام میدهنـد ،تأثیـر میگذارند .افـراد تمایل دارند
بـه فعالیتهایـی بپردازنـد کـه از قابلیـت انجـام دادن آنهـا اطمینـان دارنـد و از فعالیتهایـی کـه احسـاس
میکننـد توانایـی انجـام آنهـا را ندارنـد ،پرهیـز میکننـد .باورهـای خودکارآمـدی تعییـن میکننـد کـه افـراد تـا
چـه انـدازه بـرای فعالیتهـای خـود انـرژی صـرف میکننـد و تـا چـه میـزان در برابـر موانـع مقاومـت میکننـد
( .)Golmohammadnazhad Bahrami, 2015طبـق ایـن دیـدگاه ،خودکارآمـدی هر فرد از جمله دانشـجویان،
تحـت تأثیـر شـرایط محیطـی و عوامـل فـردی اسـت .در ایـن تحقیـق پایبنـدی اسـاتید بـه رعایـت اخلاق
حرفـهای ،بـه عنـوان عامـل محیطـی و خودکارآمـدی دانشـجویان ،بـه عنـوان عامل فردی در نظر گرفته شـده
اسـت .مـدل تحقیـق در شـکل  1نمایـش داده شـده اسـت.
انگیزش دانشجویان
اخالق حرفهای اساتید
خودکار آمدی دانشجویان
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

.. 56یاهفرح قالخا هب دیتاسا یدنبیاپریثأت

بر اساس مدل مفهومی میتوان فرضیههای تحقیق را به شرح زیر مطرح کرد:
5 .اخالق حرفهای اساتید تأثیر معنیداری بر خودکارآمدی دانشجویان دارد.
6 .اخالق حرفهای اساتید تأثیر معنیداری بر انگیزش دانشجویان دارد.
7 .خودکارآمدی دانشجویان تأثیر معنیداری بر انگیزش آنها دارد.
8 .خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین اخالق حرفهای اساتید و انگیزش دانشجویان ایفا میکند.
9 .تفاوت معنیداری بین متغیرهای پژوهش بر حسب دانشکده وجود دارد.
	10.تفاوت معنیداری بین مدل پژوهش بر حسب جنسیت وجود دارد.
	11.تفاوت معنیداری بین مدل پژوهش بر حسب دانشکده وجود دارد.
4.روش پژوهش
تحقیـق را بـر اسـاس نـوع هـدف میتـوان بـه بنیـادی و کاربـردی تقسـیمبندی نمـود .تحقیـق حاضـر از نـوع
کاربـردی میباشـد کـه بـه صـورت پیمایشـی انجـام شـده اسـت .دانشـجویان دانشـگاه زنجـان بـه عنـوان
جامعـه آمـاری تحقیـق انتخـاب شـدند .حجـم نمونـه بـر اسـاس جـدول مـورگان  384نفـر مشـخص گردیـد
و از پرسـشنامه خودکارآمـدی عمومـی شـرر و همـکاران ( )Sherer et al., 1982بـر اسـاس مطالعـه باسـچر و
اسـمیت ( ،)Bosscher & Smit, 1998اسـتفاده شـد .بـه منظـور سـنجش اخلاق حرفـهای ،پرسـشنامهای
مبتنـی بـر پژوهـش عباسـی و همـکاران ( )Abbasi et al., 2016طراحـی شـد .بـرای سـنجش انگیـزش نیـز از
مطالعـه مهدیـه ( )Mahdieh, 2018اسـتفاده شـد .در طراحـی پرسـشنامهها طیـف پنجگزینـهای لیکـرت
( =1خیلـی کـم تـا  =5خیلـی زیـاد) بـه کار بـرده شـد .روایی پرسـشنامهها با اسـتفاده از روایی محتـوا و تحلیل
عاملـی و پایایـی آنهـا بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ (جـدول  )1تأییـد شـد .پرسـشنامهها بـه دو صـورت
حضـوری و برخـط در بیـن اعضـای نمونـه ،توزیع و در نهایت  274پرسـشنامه جمعآوری شـد و مورد تحلیل
قـرار گرفـت .تحلیـل دادههـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSS 22و  AMOS 22انجام شـد.
جدول  :1پایایی پرسشنامهها

متغیر

تعداد گویه

مقدار آلفای کرونباخ

اخالق حرفهای اساتید

13

0/945

خودکارآمدی دانشجویان

10

0/889

انگیزش دانشجویان

5

0/922

بـا توجـه بـه ایـن کـه مقـدار آلفـای کرونبـاخ برای تمـام متغیرها باالتر از  0/7به دسـت آمـد ،میتوان گفت
پرسـشنامهها از پایایی الزم برخوردار هسـتند.
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5.یافتههای پژوهش
5-1.یافتههای توصیفی
طبـق اطالعـات جـدول  2از نظـر مقطـع تحصیلـی 173 ،نفـر ( 63/1درصـد) دانشـجوی کارشناسـی ،و 67
نفـر ( 24/5درصـد) دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و بقیـه ( 34نفـر معـادل  12/4درصـد) دانشـجوی دکتـری
بودهانـد .از نظـر جنسـیت تعـداد  164نفـر از پاسـخدهندگان مذکـر ( 59/9درصـد) و بقیـه ( 110نفـر معـادل
 40/1درصـد) مؤنـث بودهانـد 111 .نفـر از پاسـخدهندگان ( 40/5درصـد) معـدل بـاالی  ،17معـدل  132نفـر
( 48/2درصد) بین  14تا  17و معدل بقیه ( 30نفر معادل  )10/9کمتر از  14بوده اسـت .همچنین بیشـترین
پاسـخدهندگان از دانشـکده مهندسـی ( 108نفـر معـادل  39/4درصـد) 92 ،نفـر ( 33/6درصـد) از دانشـکده
علـوم انسـانی و بقیـه ( 72نفـر معـادل  27درصـد) از دانشـکده علـوم بودهانـد.
جدول  .2ویژ گیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

مذکر

164

59/9

کارشناسی

173

63/1

مؤنث

110

40/1

کارشناسی ارشد

67

24/5

کل

274

100

دکتری

34

12/4

کل

274

100

معدل

فراوانی

درصد فراوانی

دانشکده

فراوانی

درصد فراوانی

باالی 17

111

40/5

مهندسی

108

39/4

 14تا 17

132

48/2

علوم انسانی

92

33/6

کمتر 14

30

10/9

علوم

72

27/0

کل

274

100

کل

274

100

مقایسه وضعیت متغیرها در بین دانشجویان دانشکدههای مختلف
از آزمـون تیتـک نمونـهای جهـت بررسـی وضعیـت متغیرهـا اسـتفاده شـد .بـا توجه بـه این که پرسـشنامهها
دارای مقیـاس پنجگزینـهای لیکـرت بودنـد ،نمـره معیـار آزمـون برابـر بـا  3یعنی حد وسـط این مقیـاس در نظر
گرفتـه شـد .خروجـی آزمون در جدول  ۳قابل مشـاهده اسـت.
جدول  .۳مقایسه وضعیت متغیرها در کل و در بین دانشجویان دانشکدههای مختلف

متغیر

میانگین

اخالق حرفهای اساتید

انحراف معیار نمره معیار

t

df

سطح معنیداری

۳/2485

0/92040

3

273 4/468

0/000

کل دانشجویان خودکارآمدی دانشجویان 3/4639

0/78706

3

273 9/756

0/000

انگیزش دانشجویان

2/7044

1/11680

3

273 -4/382

0/000

اخالق حرفهای اساتید

3/3283

0/92377

3

3/694

107

0/000

خودکارآمدی دانشجویان 3/5231

0/82367

3

6/601

107

0/000

3/0389

1/07806

3

0/375

107

0/708

دانشجویان
دانشکده
مهندسی

انگیزش دانشجویان

.. 58یاهفرح قالخا هب دیتاسا یدنبیاپریثأت

ادامه جدول 3
اخالق حرفهای اساتید

3/1931

اخالق حرفهای اساتید

دانشجویان
دانشکده علوم خودکارآمدی دانشجویان 3/4511
انسانی
2/5087
انگیزش دانشجویان
دانشجویان
دانشکده علوم

0/87583

3

2/115

91

0/037

0/78299

3

5/526

91

0/000

1/04720

3

-4/500

91

0/000

3/2006

0/97233

3

1/775

73

0/080

خودکارآمدی دانشجویان 3/3932

0/73992

3

4/572

73

0/000

2/4595

1/14855

3

-4/049

73

0/000

انگیزش دانشجویان

در مـورد کل دانشـجویان ،از آنجایـی کـه سـطح معنـیداری بـرای تمـام متغیرهـا کمتـر از  0/05اسـت،
نمیتـوان فـرض صفـر را رد کـرد .بـه عبـارت دیگـر تفـاوت معنـیداری بیـن میانگیـن نمـرات متغیرهـای فـوق
در نمونـه مـورد بررسـی بـا جامعـه وجـود نـدارد .از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه مقـدار میانگیـن میتـوان گفـت
وضعیـت اخلاق حرفـهای اسـاتید و خودکارآمـدی دانشـجویان ،در حـد متوسـط قـرار دارد ولـی وضعیـت
انگیـزش دانشـجویان کمتـر از حـد متوسـط اسـت .از طـرف دیگر انحـراف معیار متغیر انگیزش نشـان میدهد
کـه پرا کندگـی ایـن متغیـر در بیـن دانشـجویان نسـبت بـه دو متغیـر دیگـر بیشـتر اسـت .اطالعـات فـوق نشـان
میدهـد کـه وضعیـت متغیرهـای تحقیـق در بیـن دانشـجویان مهندسـی کمـی باال تـر از متوسـط بـوده اسـت
نتـر از حـد متوسـط قـرار دارد.
ولـی در مـورد دو دانشـکده دیگـر ،وضعیـت متغیـر انگیـزش پایی 
5-2.یافتههای استنباطی
بررسی همبستگی بین متغیرها
جهـت بررسـی وضعیـت توزیـع دادههـا از نمـودار جعبـهای و نمودار  Q_Qاسـتفاده شـد که هـر دو بیانگر نرمال
بـودن توزیـع دادههـا بـود .بـه منظـور بررسـی میـزان همبسـتگی بین متغیرها از آزمون پیرسـون اسـتفاده شـد
که خروجی آن در جدول  4نشـان داده شـده اسـت.
جدول  .4خروجی آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق

دانشجویان
دانشکده مهندسی

کل دانشجویان
2

3

1

2

دانشجویان دانشکده
علوم انسانی

متغیرهای پژوهش

1

 .1اخالق حرفهای
اساتید

1

 .2خودکارآمدی
دانشجویان

**0/443

 .3انگیزش
دانشجویان

1 **0/363 **0/426 1 **0/432 **0/637 1 **0/344 **0/438

1
1

**0/472

3

1

2

دانشجویان
دانشکده علوم
3

1
1

**0/532

٭ ٭ همبستگی در سطح  0/05معنیدار است .٭ همبستگی در سطح  0/01معنیدار است.

1

2

3

1
1

*0/291

1

1 0/172 0/182
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همانطـور کـه محتـوای جـدول  4نشـان میدهـد ،در کل همبسـتگی معنـیداری بیـن تمـام متغیرهـا
وجود دارد .با توجه به سـتون مربوط به کل دانشـجویان ،مشـاهده میشـود که بیشـترین مقدار همبسـتگی
( ،)0/438بیـن اخلاق حرفـهای اسـاتید و انگیـزش دانشـجویان و کمتریـن مقدار همبسـتگی ( ،)0/344بین
ویژگیهـای خودکارآمـدی و انگیـزش دانشـجویان وجـود دارد .بـا توجـه بـه مقـدار ضریـب همبسـتگی بیـن
متغیرها (که بین  0/3تا  0/6قرار دارد) میتوان گفت که شـدت همبسـتگی بین آنها در حد متوسـط اسـت.
بـا توجـه بـه اطالعـات مربـوط بـه هـر دانشـکده ،مشـخص میشـود کـه در بیـن دانشـجویان دانشـکده علـوم،
فقـط بیـن اخلاق حرفـهای اسـاتید و خودکارآمـدی دانشـجویان رابطـه معنـیداری برقرار اسـت.
5-3.بررسی تفاوت بین متغیرها بر حسب دانشکده
بـه منظـور بررسـی ایـن کـه آیا تفاوت معنیداری بین متغیرهای تحقیق در میان دانشـجویان دانشـکدههای
مختلـف وجـود دارد یـا نـه ،از آزمـون تحلیـل واریانـس و نرمافـزار  SPSS 22اسـتفاده شـد .خروجـی ایـن آزمـون
در جـدول  5قابـل مشـاهده اسـت .فـرض صفـر بیـان میکنـد کـه میانگیـن تمـام متغیرهـا در بین دانشـکدهها
بـا هـم برابـر اسـت .ا گـر سـطح معنـیداری کمتـر از  0/05باشـد ،فرض صفر رد میشـود.
جدول  .5خروجی آزمون تحلیل واریانس

اخالق حرفهای اساتید

خودکارآمدی دانشجویان

انگیزش دانشجویان

میانگین مربعات آماره  Fسطح معنیداری

مجموع مربعات

df

بین گروهها

1/140

2

0/570

در داخل گروهها

230/129

271

0/849

کل

231/269

273

بین گروهها

0/764

2

0/382

در داخل گروهها

168/349

271

0/621

کل

169/112

273

بین گروهها

20/047

2

10/023

در داخل گروهها

320/448

271

1/182

کل

340/495

273

0/671

0/615

8/477

0/512

0/542

0/000

طبـق اطالعـات جـدول  ،5بـا توجه به این که سـطح معنـیداری ،فقط برای متغیر انگیزش دانشـجویان
کمتـر از  0/05اسـت ،فـرض صفـر در سـطح اطمینـان  95درصـد رد میشـود .یعنـی متغیـر انگیـزش در بیـن
دانشـجویان دانشـکدههای مختلـف تفـاوت دارد .بـرای ایـن کـه مشـخص شـود ایـن تفـاوت در بیـن
دانشـجویان کـدام دانشـکدهها وجـود دارد ،از آزمـون تعقیبـی توکی 1اسـتفاده شـد (زیرا خروجـی آزمون لوین

2

حا کـی از تسـاوی واریانسهـا بـود ولـی خروجـی آن بـه علـت صرفهجویـی در فضـا ،آورده نشـده اسـت) کـه
خروجـی آن در جـدول  6نشـان داده شـده اسـت.
2- Levene

1- Tukey
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جدول  .6خروجی آزمون تعقیبی توکی

1

متغیر

دانشکده ( )Iدانشکده ()J
مهندسی

انگیزش
دانشجویان

علوم انسانی
علوم

تفاوت میانگین
()I-J

خطای معیار سطح معنیداری

فاصله اطمینان ٪95
حد پایین

حد باال

علوم انسانی

*0/53019

0/15428

0/002

0/1666

0/8938

علوم

*0/57943

0/16410

0/001

0/1927

0/9662

مهندسی

*0/53019-

0/15428

0/002

-0/1666 -0/8938

علوم

0/04924

0/16980

0/955

-0/3509

0/4494

مهندسی

*0/57943-

/16410

0/001

-0/1927 -0/9662

علوم انسانی

0/04924-

0/16980

0/955

0/3509

-0/4494

٭ تفاوت میانگین در سطح  0/05معنیدار است.

همانطـور کـه اطالعـات جـدول  6نشـان میدهـد ،تفـاوت میانگیـن در متغیـر انگیزش بین دانشـجویان
دانشـکده مهندسـی بـا دانشـجویان سـایر دانشـکدهها معنـیدار اسـت (زیـرا سـطحمعنیداری کمتـر از 0/05
اسـت) ولـی ایـن تفـاوت در بیـن دانشـجویان دانشـکدههای علـوم انسـانی و علـوم ،معنـیدار نیسـت .از طرف
دیگـر عالمـت تفـاوت میانگیـن و همچنیـن حـد بـاال و پاییـن فاصلـه اطمینـان نشـان میدهـد کـه میانگیـن
انگیـزش دانشـجویان دانشـکده مهندسـی ،باال تـر از دانشـجویان سـایر دانشـکدهها اسـت.
5-4.تحلیل عاملی تأییدی متغیرها
تحلیـل عاملـی تاییـدی بـا اسـتفاده از نرمافـزار آمـوس انجـام شـد .نتیجـه این بررسـی بـرای متغیـر انگیزش در
شـکل  2قابل مشـاهده اسـت.

انگیزش
دانشجویان

شکل  .2خروجی تحلیل عاملی متغیر انگیزش

همانطـور کـه در شـکل  2مشـاهده میشـود ،مقـدار بـار عاملـی تمـام گویههـا بیشـتر از  0/5اسـت.
همچنیـن تمـام شـاخصهای بـرازش در حـد مطلـوب هسـتند .لـذا میتـوان نتیجـه گرفـت گویههـای
درنظرگرفتهشـده بـرای متغیـر انگیـزش بـرای سـنجش آن مناسـب هسـتند .تحلیـل عاملـی تأییـدی سـایر
1- Tukey
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متغیرهـا نیـز بـه شـیوه فـوق انجـام شـد و نتایـج مطلـوب بـه دسـت آمـد .بـه منظـور صرفهجویـی در فضـا ،از
آوردن سـایر نتایـج اجتنـاب شـده اسـت.
5-5.آزمون فرضیهها
بـه منظـور آزمـون فرضیههـا از معـادالت سـاختاری و نرمافـزار آمـوس اسـتفاده شـده اسـت .مـدل مفهومـی
برازششـده در شـکل  3نمایـش داده شـده اسـت.

شکل  .3مدل تحقیق در حالت معیار

.. 62یاهفرح قالخا هب دیتاسا یدنبیاپریثأت

طبـق شـکل  3تمـام شـاخصهای بـرازش مـدل در حـد قابـل قبـول هسـتند .معنـیداری ضرایـب
رگرسـیونی در جـدول  7نشـان داده شـده اسـت.
جدول  .7معنیداری ضرایب رگرسیونی

متغیر

مسیر

متغیر

برآورد معیار خطای معیار

نسبت
بحرانی

سطح
معنیداری

اخالق حرفهای اساتید

<---

خودکارآمدی دانشجویان

0/460

0/078

6/308

0/000

اخالق حرفهای اساتید

<---

انگیزش دانشجویان

0/358

0/095

4/765

0/000

خودکارآمدی دانشجویان

<---

انگیزش دانشجویان

0/175

0/085

2/441

0/015

همانطـور کـه اطالعـات جـدول  7نشـان میدهـد ،از آنجایـی کـه سـطح معنـیداری ( )0/000در
تمـام مسـیرها کمتـر از مقـدار  0/05اسـت ،میتـوان گفـت کـه تأثیـر اخلاق حرفـهای اسـاتید بـر انگیـزش و
خودکارآمـدی دانشـجویان ،و همچنیـن تأثیـر خودکارآمـدی دانشـجویان بـر انگیـزش آنهـا در سـطح اطمینـان
 95درصـد ،معنـیدار اسـت .از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه بـار عاملـی سـه مؤلفـه متغیـر اخلاق حرفـهای اسـاتید،
میتـوان گفـت اهمیـت و تأثیـر ویژگیهـای فـردی و تعاملـی اسـاتید بـه یـک انـدازه و بیشـتر از کیفیـت کار
حرفـهای (کیفیـت تدریـس) اسـت.
5-6.بررسی نقش میانجی متغیر خودکارآمدی
بـه منظـور بررسـی ایـن کـه آیـا خودکارآمـدی نقـش میانجی را در رابطه بیـن اخالق حرفهای اسـاتید و انگیزش
دانشـجویان ایفا میکند یا نه ،از آزمون سـوبل اسـتفاده شـد.
آزمـون سـوبل بـرای انجـام اسـتنباط در مـورد ضریـب اثـر غیرمسـتقیم  ،abبـه کار مـیرود .اثر غیرمسـتقیم
 abیـک بـرآورد خـاص نمونـه از اثـر غیرمسـتقیم در جامعـه اسـت که در معـرض واریانس نمونهگیـری قرار دارد.
بـا داشـتن بـرآورد خطـای معیـار اثـر غیرمسـتقیم ،میتـوان فرضیـه صفـر را در مقابـل فرضیـه مخالـف مـورد
آزمـون قـرار داد .آمـاره  Zبرابـر اسـت بـا نسـبت  abبـه خطـای معیـار آن .بـه عبـارت دیگـر مقـدار  Z-Valueاز
رابطـه زیـر بـه دسـت میآیـد:
a ´b
b 2 ´ Sa2 + a 2 ´ Sb2

که در این رابطه:
 :aضریب مسیر میان متغیر مستقل (اخالق حرفهای اساتید) و میانجی (خودکارآمدی)
 :bضریب مسیر میان متغیر میانجی (خودکارآمدی) و وابسته (انگیزش دانشجویان)
 :Saخطای معیار مسیر متغیر مستقل و میانجی
 :Sbخطای معیار مسیر متغیر میانجی و وابسته

=Z-Value
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بـه دو روش میتـوان مقـدار آمـاره سـوبل را محاسـبه کـرد :یکـی بـا اسـتفاده از ضریـب رگرسـیونی و مقـدار
انحـراف معیـار (ردیـف اول) ،و دیگـری بـا اسـتفاده از مقـدار آمـاره تـی (ردیـف دوم) .نتیجـه محاسـبه هـر دو
روش در جـدول  8آورده شـده اسـت.
جدول  .8نتیجه فرضیه میانجی با استفاده از آزمون سوبل

مقدار  aمقدار  Saمقدار  bمقدار  Sbآماره آزمون سطح معنیداری نتیجه

فرضیه
خودکارآمدی نقش میانجی را در
رابطه بین اخالق حرفهای اساتید و
انگیزش دانشجویان ایفا میکند.

0/456

0/175 0/079

0/085

1/939

0/052

رد

مقدار ta

مقدار tb

آماره آزمون سطح معنیداری نتیجه

6/270

2/441

تأیید

2/27

0/022

از آنجایـی کـه سـطح معنـیداری آزمـون در روش اول کمـی بیشـتر از  0/05اسـت ،نمیتـوان با اطمینان
فرضیـه میانجـی را رد کـرد .ولـی نتایـج روش دوم حا کـی از آن اسـت کـه فرضیـه میانجـی تأییـد میشـود .بـه
منظـور ایـن کـه اطمینـان حاصـل شـود خودکارآمـدی نقـش میانجـی را در رابطـه بیـن دو متغیـر فـوق ایفـا
میکنـد یـا نـه ،از روش خودگردانسـازی (بـا  2000بـار نمونهگیـری مجـدد بـا اسـتفاده از نرمافـزار )AMOS 22
اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جـدول  9قابلمشـاهده اسـت.
جدول  .9نتیجه آزمون میانجی به روش خودگردانسازی

مسیر

اثر مستقیم
(سطح معنیداری)

اثر غیرمستقیم
(سطح معنیداری)

نتیجه

اخالق حرفهای  >--خودکارآمدی  >--انگیزش

)0/001( 0/358

)0/02( 0/08

تأیید

طبـق اطالعـات جـدول  9از آنجایـی کـه سـطح معنـیداری مسـیر اثـر غیرمسـتقیم ( )0/02کمتـر از 0/05
اسـت ،میتـوان گفـت خودکارآمـدی نقـش میانجـی را در رابطـه بیـن اخلاق حرفـهای اسـاتید و انگیـزش
دانشـجویان ایفـا میکنـد .از طـرف دیگـر از آنجایـی کـه مسـیر اثـر مسـتقیم نیـز معنـیدار است(سـطح
معنـیداری =  ،)0/001میتـوان گفـت میانجـی از نـوع جزئـی اسـت .بـه عبـارت دیگـر رفتـار اخلاق حرفـهای
اسـاتید ،هـم بـه طـور مسـتقیم و بـه طـور غیرمسـتقیم ،تأثیـر معنـیداری بـر انگیـزش دانشـجویان دارد.
5-7.بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر جنسیت
بـه منظـور بررسـی تفـاوت معنـیدار مـدل تحقیـق (تمـام مسـیرهای اصلـی) در بیـن دانشـجویان دختـر و
پسـر ،نسـبت بحرانـی تفـاوت بیـن مؤلفههـا 1در نرمافـزار آمـوس محاسـبه شـد و سـپس بـا اسـتفاده از بسـته
ابزارهـای آمـاری 2تهیهشـده توسـط آقـای جیمـز گسـکین ،3مـورد آزمـون قـرار گرفت کـه خروجـی آن در جدول
 10قابلمشـاهده اسـت.
3- James Gaskin

2- Stats-tools-package

1- Critical ratios for differences between parameters
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جدول  .10بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر جنسیت

متغیر

مسیر

متغیر

اخالق حرفهای
اساتید

<---

خودکارآمدی
دانشجویان

دانشجویان پسر

دانشجویان دختر

برآورد سطحمعنیداری

برآورد سطحمعنیداری

آماره z

0/464

0/000

0/553

0/000

0/536

اخالق حرفهای
اساتید

<---

انگیزش دانشجویان 0/398

0/000

0/582

0/000

0/886

خودکارآمدی
دانشجویان

<---

انگیزش دانشجویان 0/278

0/008

0/025

0/862

-1/400

همانطـور کـه اطالعـات جـدول  10نشـان میدهـد ،تأثیـر خودکارآمـدی بـر انگیـزش در بیـن گـروه
دانشـجویان پسـر و دختر معنیدار نیسـت ولی تأثیر اخالق حرفهای اسـاتید بر انگیزش دانشـجویان در هر دو
گـروه معنـیدار اسـت .از آنجایـی کـه هیـچ یک از اعداد سـتون آخر معنیدار نیسـت میتوان گفـت مولفههای
مـدل در بیـن دو گـروه دانشـجویان دختـر و پسـر تفـاوت معنـیداری نـدارد.
5-8.بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر دانشکده
به منظور بررسـی تفاوت معنیدار مدل تحقیق (تمام مسـیرهای اصلی) در بین دانشـجویان دانشـکدههای
مختلـف ،همـان روش قبـل بـه کار گرفتـه شـد .نتایـج نشـان داد مولفههـای مـدل در بیـن دانشـجویان
دانشـکدههای مهندسـی و علـوم انسـانی تفـاوت معنـیداری بـا هـم ندارنـد ولـی ایـن تفـاوت فقـط در یـک
مسـیر بیـن دانشـجویان دانشـکدههای مهندسـی و علـوم و همچنیـن بیـن دانشـجویان دانشـکدههای علـوم
انسـانی و علـوم معنـیدار بـود کـه در جـدول  11نشـان داده شـده اسـت.
جدول  .11بررسی تفاوت مدل تحقیق از نظر دانشکده

متغیر

مسیر

متغیر

اخالق حرفهای
اساتید

<---

انگیزش
دانشجویان

متغیر

مسیر

متغیر

اخالق حرفهای
اساتید

<---

خودکارآمدی
دانشجویان

دانشکده مهندسی

دانشکده علوم

برآورد سطحمعنیداری برآورد سطحمعنیداری
0/765

0/000

دانشکده علوم انسانی

0/141

0/334

دانشکده علوم

برآورد سطحمعنیداری برآورد سطحمعنیداری
0/626

0/000

0/260

0/042

آماره z
***-2/819
آماره z
*-۱/89

 p-value < 0.10٭ ; p-value < 0.01٭٭٭ Notes:
همانطـور کـه اطالعـات جـدول  11نشـان میدهد ،تأثیر اخالق حرفهای اسـاتید بر انگیزش دانشـجویان
در بیـن دانشـکدههای مهندسـی و علـوم در سـطح اطمینـان  9 9درصـد تفـاوت معنـیداری بـا هـم دارنـد .بـه

هیدهم دیما 65

عالوه تأثیر اخالق حرفهای اسـاتید بر خودکارآمدی دانشـجویان در بین دانشـکدههای علوم انسـانی و علوم
در سـطح اطمینـان  9 0درصـد تفـاوت معنـیداری بـا هـم دارنـد .البتـه بـا توجـه بـه اطالعـات جـدول مشـخص
اسـت که دو مسـیر فوق در بین دانشـجویان دانشـکده علوم ،معنیدار نیسـتند.
6.نتیجهگیری
همانطـور کـه اشـاره شـد موضـوع پایبنـدی بـه اخلاق حرفـهای در آمـوزش عالـی میتوانـد بـر انگیـزش
و یادگیـری دانشـجویان مؤثـر باشـد .از طـرف دیگـر تأثیـر خودکارآمـدی دانشـجویان در انگیـزش آنهـا نیـز در
تحقیقـات قبلـی مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت .تحقیق حاضر به بررسـی تأثیـر رفتار اخالقی اسـاتید بر انگیزش
دانشـجویان بـا نقـش واسـطهای خودکارآمـدی انجـام گرفـت .تـا کنـون تحقیـق مشـابهی در ایـن زمینـه و بـه
تفکیـک دانشـجویان دانشـکدههای مختلـف انجـام نشـده اسـت .نتایـج آزمـون فرضیههـا در جـدول 12
قابلمشـاهده اسـت.
جدول  .12نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

نتیجه

1 .اخالق حرفهای اساتید تأثیر معنیداری بر خودکارآمدی دانشجویان دارد.

تأیید

2.اخالق حرفهای اساتید تأثیر معنیداری بر انگیزش دانشجویان دارد.

تأیید

3.خودکارآمدی دانشجویان تأثیر معنیداری بر انگیزش آنها دارد.

تأیید

4.خودکارآمدی نقش میانجی را در رابطه بین اخالق حرفهای اساتید و انگیزش دانشجویان ایفا میکند.

تأیید

5.تفاوت معنیداری بین متغیرهای پژوهش بر حسب دانشکده وجود دارد.

عدم تأیید

6.تفاوت معنیداری بین مدل پژوهش بر حسب جنسیت وجود دارد.

عدم تأیید

7.تفاوت معنیداری بین مدل پژوهش بر حسب دانشکده وجود دارد.

تأیید

نتایـج آزمـون همبسـتگی نشـان داد کـه رابطـه معنـیداری بیـن متغیرهـای پژوهـش وجـود دارد .ایـن
یافتـه بـا نتایـج تحقیقـات مهدیـه و قهرمانـی ( ،)Mahdieh & Ghahremani, 2020پورکریمـی و مبینرهنـی
( ،)Pourkarimi & Mobinrahni, 2018گلمحمدنـژاد بهرامـی (،)Golmohammadnazhad Bahrami, 2015
صفـاری و همـکاران ( )Saffari et al., 2014و مهبـد و فوالدچنـگ ()Mahbod & Fouladchang, 2011
همراسـتا اسـت.
نتایـج آزمـون فرضیـه اول نشـان داد کـه اخلاق حرفـهای اسـاتید تأثیـر معنـیداری بـر خودکارآمـدی
دانشـجویان دارد .ایـن یافتـه بـا نتایـج مطالعـات ِسـواری ( )Sevari, 2018و تـا حـدودی بـا نتایـج قاسـمزاده
علیشـاهی و همـکاران ( )Ghasemzadealishahi et al., 2018همخوانـی دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که اخالق حرفهای اساتید ،تأثیر معنیداری بر انگیزش دانشجویان
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دارد .ایـن یافتـه بـا نتایـج مهدیـه و قهرمانـی ( ،)Mahdieh & Ghahremani, 2020جـورج ( ،)George, 2010و
آرمسترانگ و همکاران ( )Armstrong et al., 2003مطالعات همخوانی دارد.
نتایـج آزمـون فرضیـه سـوم نشـان داد کـه خودکارآمـدی تأثیـر معنـیداری بـر انگیـزش دانشـجویان دارد.
ایـن یافتـه بـا نتایـج مطالعـات دهقانـی و همـکاران ( ،)Dehghani et al., 2019جعفـری (،)Jafari, 2018
رضای�ی و هم�کاران( ( ،)Rezaee et al., 2018محمـدی و دفتـری ا کباتـان (�Mohammadi & Daftari Ekbat
 ،)an, 2017رضایـی و همـکاران ( )Rezaee et al., 2015و لیننبرینـک و پینتریـچ (Linnenbrink & Pintrich,
 )2003همخوانـی دارد.
نتایـج آزمـون فرضیـه چهـارم نشـان داد کـه خودکارآمـدی بـه طـور غیرمسـتقیم بـر انگیـزش دانشـجویان
تأثیرگـذار اسـت .ایـن یافتـه با نتایج مطالعات پورکریمی و مبینرهنـی (،)Pourkarimi & Mobinrahni, 2018
رضایـی و همـکاران ( ،)Rezaee et al., 2018عباسـی و همـکاران ( )Abbasi et al., 2016و رضایـی و همـکاران
( )Rezaee et al., 2015همخوانـی دارد.
پیشنهادها
با توجه به یافتههای تحقیق میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
بـا توجـه بـه معنـیدار بـودن تأثیر پایبندی اسـاتید به رعایت اخالق حرفهای بـر خودکارآمدی و انگیزش،
میتـوان دورههـای آمـوزش تخصصـی اصـول اخلاق حرفـهای را بـرای اسـاتید مختلـف بـه ویـژه اسـاتید جوان
طراحـی و برگـزار کـرد .از طـرف دیگـر میتـوان امتیازهایـی را هنـگام ارزشـیابی و ارتقـای اسـاتید در ایـن زمینـه
در نظـر گرفـت .بـه علاوه ،میـزان اهمیـت مؤلفههـای رفتـار اخلاق حرفـهای متفـاوت اسـت ،لـذا بایـد هـم بـه
ویژگیهـای فـردی و تعاملـی اسـاتید توجـه کـرد و هـم کیفیـت تدریـس آنهـا را در نظـر گرفـت.
با توجه به ا کتسـابی بودن خودکارآمدی و معنیداری تأثیر آن بر انگیزش ،میتوان دورههایی را توسـط
مرکـز مشـاوره و بهداشـت روان دانشـگاه ،بـرای بررسـی سلامت روانـی دانشـجویان ،بـه ویـژه دانشـجویان
جدیـد الـورود برگـزار کـرد و راهکارهـای عملـی افزایـش اعتمـاد بـه نفـس و خودکارآمـدی را بـه آنهـا آمـوزش داد.
بـا توجـه بـه ایـن کـه تفـاوت معنـیداری در مدل تحقیق بیـن دانشـجویان دانشـکدههای مختلف وجود
دارد ،لـذا میتـوان تحقیقـی ا کتشـافی را بـه منظـور بررسـی عوامـل و دالیـل این تفاوتهـا انجام داد.
تحقیـق حاضـر نیـز ماننـد بسـیاری از تحقیقـات پیمایشـی ،بـا محدودیتهایـی مواجـه بـوده اسـت کـه
مهمتریـن آن را میتـوان عدمقابلیـت تعمیـم یافتههـا بـه سـایر دانشـگاهها دانسـت .از طـرف دیگـر عوامـل
فـردی و محیطـی دیگـری هـم میتواننـد بـر رابطـه بیـن متغیرهـای تحقیـق حاضـر تأثیرگـذار باشـند (از جملـه
ویژگیهـای شـخصیتی دانشـجویان ،محیـط کالس ،شـیوه تدریـس و غیـره) کـه در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی
قـرار نگرفتهانـد.

67 هیدهم دیما

References
z Abbasi, M.; Khademi, M. & Naghsh, Z. (2016). The relationship between religious attitudes and motivation of

z
z

z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z

z
z

z
z

z
z

z

students’ progress through the role of self-efficacy, Iranian Journal of Culture in the Islamic University, 5 (17), 559572 [in Persian].
Abbaszadeh, A. & Mesbahi, M. (2016). Systemic model of professional ethics in higher education (Qualitative
Research). Bioethics Journal, 3 (10), 11-34 [in Persian].
Aghaei, M.A.; Aminiam, A.; Rabiei, Kh. & Rasooli Dolatabad, S. (2020). Relationship between social capital and
the components of professional ethics of faculty members. Ethics in Science and Technology. 14 (2), 125-132 [in
Persian].
Akhavan Tafti M. & Kadkhodaie M. (2017). The effect of success strategies instruction on self-efficacy and
academic motivation of students in University. Research in Medical Education, 9 (1), 58-66 [in Persian].
Arianpoor, M. and Mehrabi, N. (2017). Obligations and strategies of professional ethic in higher education system.
Ethics in Science and Technology. 11 (4), 17-23 [in Persian].
Armstrong, M. B.; Ketz, J. E. & Owsen, D. (2003). Ethics education in accounting: moving toward ethical
motivation and ethical behavior, Journal of Accounting Education, 21 (1), 1-16.
Babasafari, M.; Marzoghi, R.; Faqih, N.; Torkzadeh, J.; & Yousefi, F. (2013). Evaluation of the professional
ethics of professors at Shiraz University from postgraduate students’ Perspectives and its training implications for
curriculum planning. Journal of Curriculum Research, 3(1), 67-86 [in Persian].
Bagherianpoor, M. (2020). Application of professional ethics components in faculty members. Ethics in Science and
Technology, 14 (4), 121-130 [in Persian].
Bagum, M. & Gardezi, M. A. (2020). Attitude of secondary school head teachers towards their teachers: professional
ethics perspective. Review of Education, Administration & LAW, 3(1), 21-30.
Baldwin, T.; Bommer, W. & Rubin, R. (2008). Developing management skills: What great managers know and do.
Translated by S.M. Alvani; A. Ebrahimi, & A. Jamali, 7th edition, Tehran: Samt [in Persian].
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bankipoorfard, A.H. & Mohagheghian, Z. (2016). The model of professional ethics in teaching based on the method
of Hazrat Khidr (AS) in the Holy Quran. Bioethics Journal, 4 (14), 11-37 [in Persian].
Bosscher, R. J. & Smit, J. H. (1998). Confirmatory factor analysis of the general self-efficacy scale, Behaviour
Research and Therapy, 36, 339-343.
Dehghani, Y.; Afshin, S.A.; Hoseini, F.S. & Saede, M. (2019). The mediating role of academic self-efficacy in the
relationship between emotional intelligence, creativity and achievement motivation. Journal of School Psychology,
8 (2), 22-42 [in Persian].
Eydi, H. Shabani Moghadam, K. & Amiri, J. (2016). Standardization of professional ethics questionnaire of
Sporting coaches. Applied Research in Sport Management, 5 (1), 11-22 [in Persian].
Firouznia, S.; Yousefi, A. and Ghassemi, G. (2009). The relationship between academic motivation and academic
achievement in medical students of isfahan university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 9
(1), 79-84 [in Persian].
George, M. (2010). Ethics and motivation in remedial mathematics education, Community College Review, 38 (1),
82-92.
Ghamooshi, Z.; Ezati, M. & Mohsenimehr, Z. (2020). The role of professional ethics of faculty members in
organizational transparency (Case Study: Imam Khomeini University). Higher Education Letter, 12(48), 37-64 [in
Persian].
Gharamaleki, F.A. (2002). Professional ethics. Tehran: Sadr library publication [in Persian].
Ghasemzadealishahi, A.; Kazemzadehbitali, M. & Sharifi, L. (2018). The role of intellectual capital on professional
ethics, knowledge sharing and effective training of faculty members. Ethics in Science and Technology, 13 (2), 108118 [in Persian].
Golmohammadnazhad Bahrami, GhR. (2015). Role of using internet on self-efficacy, educational motivation and

یاهفرح قالخا هب دیتاسا یدنبیاپریثأت.. 68

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z

z
z
z

z
z
z

educational achievement, Tabriz University of Medical Sciences. Education Strategy in Medical Sciences, 8 (4),
255-260 [in Persian].
Hajiha, Z. & Rajabdori, H. (2017). The effect of professional ethics on the organizational culture of accounting
instructors. Akhlagh Religious Extension Quarterly, 13(48), 179-209 [in Persian].
Heidari, M.; Abolghasemi, M. & Mohammadi Chaboki, R. (2017). Examining professional ethics in training by
scientific board. Ethics in Science and Technology. 12 (3), 65-72 [in Persian].
Jafari, A. (2018). The prediction of internal-external motivation for learning based on attribution styles and selfefficacy in medical sciences students. Education Strategy in Medical Sciences, 11 (1), 9-14 [in Persian].
Khayat Moghadam, S. & Tabatabaeinasab, S. M. (2016). Components of professional ethics in management. Ethics
in Science and Technology. 11 (1), 127-136 [in Persian].
Kidd, D.; Miner, J.; Schein, M.; Blauw, M. & Allen, D. (2020). Ethics across the curriculum: Detecting and
describing emergent trends in ethics education. Studies in Educational Evaluation, 67, 1-24.
Koehn, D. (1994). The ground of pofessional ethics, London: Routledge.
Linnenbrink, E. A. & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in
the classroom, Reading & Writing Quarterly, 19 (2), 119-137.
Mahbod, M. & Fouladchang, M. (2011). The role of parental attachment in academic achievement mediated by selfefficacy. Applied Psychology, 6 (1), 88-102 [in Persian].
Mahdieh, O. (2018). Investigation and explanation of the effect of motivation on student learning (with the emphasis
on the features of university textbooks), Iranian Journal of Engineering Education, 20 (79), 98-118 [in Persian].
Mahdieh, O. & Ghahremani, M. (2018). The effect of professors’ professional ethics dimensions on students
motivation, Iranian Journal of Educational Sociology, 13 (1), 28-40 [in Persian].
Marques-Sule, E., et al. (2021). Attitudes towards learning professional ethics in undergraduate physiotherapy
students: A STROBE compliant cross-sectional study. Nurse Education Today, 98, 1-6.
Mashayekh, F.; Karimi, F. & Shahtalebi, B. (2019). Pathology of the pattern of professional ethics. Ethical
Research, 9 (3), 237-258 [in Persian].
Mohammadi, N. and Daftari Ekbatan, M. (2017). The Effectiveness of Self-efficacy on Achievement Motivation of
Medical Sciences Students. Education Strategy in Medical Sciences, 10 (1), 36-41 [in Persian]
Pourkarimi J. & Mobinrahni, Y. (2018). Relationship between Achievement Motivation and Academic Burnout
Mediating Role of Self-Efficacy Tehran University Students. Education Strategy in Medical Sciences, 11 (1), 139147 [in Persian].
Razavi, S. A.; Elhampour, H. & Berkehbad, E. (2016). The Status of HODs (heads of departments) Professional
Ethics: An Investigation at Shahid Chamran University of Ahvaz. Higher Education Letter, 9 (35), 27-54 [in
Persian].
Rezaee, E.; Tohidi, A. & Mousavinasab, S.M. (2018). Social support and academic motivation: The mediating role
of self-efficacy Beliefs. Journal of Teaching and learning studies, 10 (2), 54-74 [in Persian].
Rezaee, L.; Ahadi, H. & Asadzadeh, H. (2015). Presentation of causal model for learning model dimensions based on
achievement motivation by mediating Self-Efficacy. Psychological Methods and Models, 6 (20), 1-16 [in Persian].
Saffari, M.; Sanaeinasab, H.; Rashidi Jahan, H.; Purtaghi, G. & Pakpour, A. (2014). Happiness, self-efficacy
and academic achievement among students of baqiyatallah University of Medical Sciences. Journal of Medical
Education Development, 7 (13), 45-56 [in Persian].
Salajeghe, A. & Safary, S. (2016). Relationship between professional ethics and function of professors. Ethics in
Science and Technology, 10 (3), 103-110 [in Persian].
Saneghi, A. & Ahmady, KH. (2016). The impact of life goals training (based on life style) on educational motivation
and, self-efficacy among secondary school students. Journal of School Psychology, 5 (3), 78-99 [in Persian].
Sevari, K. (2018). The causal impacts of behavioral interactions of university professors on academic motivation and
academic performance (GPA) of students, Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies,
8 (21), 7-25 [in Persian].

69 هیدهم دیما
z Sheikholeslami, R.; Mohamadi, M.; Naser Jahromi, R. & Kousari, M. (2015). Causal model of academic self-

z
z
z
z

efficacy, self-regulated learning and student’s academic gains, Technology of Education Journal (TEJ), 9 (3), 187200 [in Persian].
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The selfefficacy scale: Construction and validation, Psychological Reports, 51, 663-671.
Tamadoni, M.; Hatami, M. & Hashemi Razini, H. (2010). General self efficacy, academic procrastination and
academic achievement in University students. Educational Psychology, 6 (17), 66-88 [in Persian].
Vahed, Gh.; Ghalavandi, H.; Ghalei, A.R. & Hassani, M. (2020). Design and psychometrics of a tool for assessing
the professional ethics of faculty members. Bioethics Journal, 9 (33), 21-29 [in Persian].
Zhang, H. and Zhu, Q. (2021). Instructor perceptions of engineering ethics education at Chinese engineering
universities: A cross-cultural approach. Technology in Society, 65, 1-11.

 عضـو هیئـت علمـی گـروه مدیریـت و حسـابداری:امیـد مهدیـهW
دانشـگاه زنجـان میباشـد و مـدرک دکتـری خـود را از دانشـگاه عالمـه
 آمـوزش و پژوهـش، حـوزه مطالعـه.طباطبائـی دریافـت کـرده اسـت
، تعـارض سـازمانی، رفتـار اخالقـی، انگیـزش،او ارتباطـات سـازمانی
، بازاریابـی صنعتـی، رفتـار مصرفکننـده، بازاریابـی،فرهنـگ سـازمانی
.و نظریههـای سـازمان و مدیریـت میباشـد

