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ABSTRACT

Article Type:

Objective: The purpose of this study was to investigate the application of professional ethics dimensions of faculty members of Yazd University and their role in
students’ academic motivation.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive correlational
in terms of method. The statistical population consists of students of Yazd University
who were selected based on the calculated sample size of three hundred and eightyfive people through the available sampling method. In order to collect data, the researcher made questionnaire of professional ethics and the standard questionnaire of
academic attitudes were used, that their validity was confirmed by content validity
and construct validity, and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha and
composite reliability. Data analysis was performed by one-way t-test in SPSS and
structural equation modeling using Amos software.
Results: The results showed that the level of professional ethics of faculty members
is above average. Among the dimensions of professional ethics, the lowest average
was related to the observance of justice, which is below average, but it also had the
highest average after the issue of communication with the student. Testing the hypotheses showed that among the dimensions of professional ethics, observing justice
has the greatest effect on students ‘academic motivation, while the effect of observing rules and regulations on students’ motivation was not confirmed.
Conclusion: Adherence to professional ethics by faculty members can be an important factor in increasing students’ academic motivation. Therefore, faculty members
should pay attention to maintaining and promoting professional ethics.
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واکاوی میزان کاربست ابعاد اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و نقش
آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان
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هدف :این پژوهش با هدف بررسی میزان کاربست ابعاد اخالق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد
و نقش آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان اجرا شد
روش پژوهش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است .جامعۀ
آماری را دانشجویان دانشگاه یزد تشکیل میدهند که بر اساس حجم نمونه محاسبه شده  385نفر از
طریق روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها ،از پرسشنامۀ محققساختۀ
اخالق حرفهای و پرسشنامۀ استاندارد انگیرش تحصیلی استفاده شد که روایی آنها ازطریق روایی محتوایی و
روایی سازه ،و پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد .تحلیل دادهها از طریق آزمون تی
تکنمونهای در  SPSSو مدلیابی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار  Amosانجام گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد ،میزان اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی باالتر از متوسط قرار دارد .از بین ابعاد
اخالق حرفهای ،کمترین میانگین مربوط به رعایت عدالت بود که پایین تر از حد متوسط قرار دارد .همچنین
بعد ارتباط با دانشجو دارای باالترین میانگین بود .آزمون فرضیهها نشان داد ،از بین ابعاد اخالق حرفهای
رعایت عدالت بیشترین تأثیر را در انگیزش تحصیلی دانشجویان دارد .در حالی که تأثیر رعایت قوانین و
مقررات در انگیزش دانشجویان تأیید نشد.
نتیجهگیری :رعایت اخالق حرفهای از سوی اعضای هیئت علمی میتواند عامل مهمی در افزایش
انگیزش تحصیلی دانشجویان باشد .از اینرو ،اعضای هیئت علمی باید به حفظ و ارتقاء اخالق حرفهای در
خود توجه داشته باشند.
واژگان کلیدی :اخالق ،اخالق حرفهای ،انگیزش تحصیلی ،اعضای هیئت علمی ،دانشجویان

استناد :فالحی .)1399( .واکاوی میزان کاربست ابعاد اخالق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و نقش آنها در انگیزش
تحصیلی دانشجویان .نامه آموزش عالی  ،)53( 14صفحه .78-59
ناشر :مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور © نویسندگان.
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مقدمه

اخالق 1نیاز اساسی هر حرفهای است .از آنجایی که آموزش 2سازندۀ دیگر حرفههاست ،باید دارای کدهای اخالق حرفهای 3باشد تا
ارزشهای درست را در دانشجویان پرورش دهد (کوماری ،2016 ،4ص .)245اخالق حرفهای بخشی از ورودیهای نامشهود به نظام

آموزشی را شکل میدهد و برای ارائۀ آموزش باکیفیت بسیار مهم است .بدون اخالق حرفهای ،محیط یاددهی و یادگیری در معرض

خطر قرار میگیرد (مافوسا و همکاران ،2015 ،5ص .)267از اینرو ،عنوان میشود که اخالق حرفهای معلمان منبع اصلی پیشرفت و

توسعۀ دانشگاهها است (جی ،2017 ،6ص .)56بر همین اساس ،یک معلم صرف نظر از رشتۀ تخصصی خود که باید در آن مهارت
داشته باشد ،از آنجایی که وظیفۀ آموزش را بر عهده دارد باید با اصول اخالقی آشنا باشد (سبحانینژاد و همکاران ،1393 ،ص.)400
اخالق حرفهای هم مانند سایر هنجارها نیاز به آموزش دارد .اما این مسئله نافی مسئولیت شخصی نیست؛ زیرا هر فردی

خود بیش از همه مسئول رفتار خویش است .کانت در این باره میگوید« :همواره آنگونه عمل کن که بتوانی آرزومند باشی

قانون کارت یک قانون کلی و عمومی باشد» (ملکی ،1395 ،ص .)9بر همین اساس ،هر معلم در دو بعد باید خود را ملزم به
رعایت اصول اخالقی بداند؛ اول ،به جهت جایگاه تأثیرگذاری که بر رفتار و افکار فراگیران دارد ،باید خود را آراسته به فضایل

اخالقی کند و بداند که مؤثرترین روش در انتقال ارزشهای اخالقی مثبت ،آشکار شدن آنها در رفتار واقعی مدرس است .دوم ،به

جهت وظیفهای که در قبال برآوردن نیازهای آموزشی دانشآموزان دارد ،باید با رعایت حداکثری اصول اخالقی در انجام وظایف
حرفهای ،مسئولیتهای آموزشی خود را به بهترین نحو به انجام رساند (میرکمالی و حاجخزیمه ،1396 ،ص .)232از سوی دیگر،

نتایج پژوهشها نشان میدهند که رفتار معلمان بهشدت با انگیزش تحصیلی 7و موفقیت تحصیلی 8دانشآموزان مرتبط است.

کاهش انگیزۀ تحصیلی با کاهش در کیفیت رفتار بین فردی معلمان مرتبط است (ماوالنا و همکاران ،2016 ،9ص.)147

انگیزۀ تحصیلی یکی از جنبههای مهم یادگیری است و نشانههایی فراهم میکند در مورد اینکه چرا برخی از دانشآموزان

در یادگیری موفق عمل میکنند و برخی دیگر ناموفق .در حال حاضر ،دانشگاهها و پژوهشگران آموزشی ،برای جلوگیری از
مشکالت مربوط به عالقۀ اندک به یادگیری ،پیشرفت کم و میزان باالی ترک تحصیل ،توجه خود را به عوامل انگیزشی سوق

دادهاند (همان)؛ چراکه بر اساس تئوریهای انگیزشی ،از میان پیشامدهای مختلف رفتار آکادمیک ،انگیزش مهمترین عامل
است و نقش مهمی در موفقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان ایفا میکند (گوای و بوریو ،2018 ،10ص42؛ جیانگ و همکاران،11
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4. Kumari
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7. Academic motivation
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9. Maulana et al.
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 ،2018ص .)139بر همین اساس ،انگیزش بهویژه در موضوعاتی که درک آنها برای دانشجویان سخت و چالشبرانگیز است،
باید مورد توجه قرار گیرد (اونن و اولوسوی ،2012 ،1ص.)5398

اگرچه اهمیت انگیزش در یادگیری شناخته شده و پذیرفته شده است ،معمو ًال چگونگی استفاده از آن در الگوی تدریس
ابهامبرانگیز است و شناخته شده نیست .به این دلیل که انگیزش عاملی است که نمیتوان آن را مستقیم ًا مشاهده کرد و بنابراین
بهراحتی قابل ارزیابی نیست (کارتال .)2020 ،2انگیزش یک فرایند است نه نتیجه ،بنابراین مستقیم ًا قابل مشاهده نیست .برخی
مفروضات در خصوص سطح انگیزش افراد ،از راه مشاهدۀ فعالیتهایی که افراد ترجیح میدهند ،میزان پافشاری آنها برای

مشارکت در این فعالیتها ،یا واکنشهای کالمی آنها در مورد این فعالیتها ،قابل ارائه است (اونن و اولوسوی ،2012 ،ص.)5398
شاید بهترین روش برای مدیریت انگیزش تحصیلی دانشجویان ،شناسایی عواملی باشد که انگیزش را تقویت یا تضعیف میکند

(تسای ،2020 ،3ص.)11

به عقیده برخی از پژوهشگران برای باال بردن انگیزۀ تحصیلی ،باید تمرکز اصلی روی شخصیت مرکزی یادگیری در

کالس درس ،یعنی معلم باشد .معلمان تعیینکنندههای مهمی در محیطهای یادگیری هستند و پژوهشها همواره ارتباط آنها با

پیامدهای تحصیلی دانشجویان را نشان میدهد (ماوالنا و همکاران ،2016 ،ص .)147از اینرو ،این پرسش مطرح میشود که

از اعضای هیئت علمی دانشگاه بهمنظور بهبود انگیزش تحصیلی دانشجویان انتظار چه نوع رفتارهایی میرود یا مهمترین نوع

رفتارها کداماند؟ از آنجایی که اعضای هیئت علمی دانشگاهها و بهطور خاص دانشگاه یزد که مورد مطالعۀ این پژوهش است،

ملزم به رعایت اصول اخالق حرفهای هستند .پرسش اصلی این است که آیا آنها اخالق حرفهای را رعایت میکنند؟ و آیا رعایت

کدها و اصول اخالق حرفهای تدریس توسط استادان ،میتواند بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذارد؟ مهمترین ابعاد
اخالق حرفهای در این خصوص کداماند؟

از آنجایی که تاکنون در پژوهشی تأثیر اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه بر انگیزۀ تحصیلی دانشجویان

بهخصوص در دانشگاه یزد بررسی نشده است ،در این پژوهش دو هدف اصلی دنبال میشود -1 :تعیین میزان کاربست اخالق

حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد تا مسئوالن دانشگاه را در امر برنامهریزی برای فراهم آوردن زمینۀ مناسب در جهت
افزایش اخالق حرفهای استادان هدایت کند؛  -2تعیین تأثیر ابعاد اخالق حرفهای بر انگیزش تحصیلی دانشجویان.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
اخالق حرفهای

تعاریف متعددی از اخالق ارائه شده است؛ هم از اخالق به معنای عام و هم از اخالق به معنای علم اخالق .اخالق عبارت
است از« :الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف مقابل» (فرامرز قراملکی.)1397 ،

1. Onen & Ulusoy
2. Kartal
3. Tsai
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در یک تقسیمبندی ،اخالق را به دو دستۀ اخالق نظری و اخالق کاربردی تقسیم کردهاند .اخالق نظری ،بخشی از اخالق

است که از تحلیل چیستی آثار و ابعاد یک پدیدۀ اخالقی بحث میکند .اخالق کاربردی ،بخشی از اخالق است که به مباحث و
معضالت عملی به نحو خاص و مستقیم توجه دارد .اخالق حرفهای جزء اخالق کاربردی است (ملکی ،1395 ،ص.)55

اخالق حرفهای را میتوان ،مسئولیتپذیری در فعالیت حرفهای دانست .در قبال همۀ کسانی که در محیط حرفهای قرار

میگیرند .کاربران فعالیت حرفهای (مانند بیمار در خدمات سالمت ،مشتری و مصرفکننده در کسبوکار و دانشآموز و دانشجو

در تعلیم و تربیت) در این محیط حرفهای از اولویت برخوردارند (فرامرز قراملکی .)1397 ،در مورد اخالق حرفهای دو رهیافت
متمایز وجود دارد :رهیافت نخست که رهیافتی فردگرایانه است ،اخالق حرفهای را به مسئولیتپذیری صاحبان مشاغل محدود

میکند و به همین خاطر آن را به معنای اخالق کار یا اخالق مشاغل نیز به کار میبرند .امروزه نیز برخی از نویسندگان اخالق
حرفهای را به معنای نخستین آن تعریف میکنند .بهعنوان مثال« :اخالق حرفهای شیوههای رفتاری متداول در میان اهل یک

حرفه است» .در رهیافت دوم ،به مسئولیتپذیری سازمان در حرفه نیز توجه میشود .در این رهیافت ،اخالق حرفهای را به معنای
اخالق سازمانی تعریف میکنند (همان).

رحیمی و آقابابایی ( ،)1392در مطالعۀ خود ،مؤلفههای اخالق حرفهای را بر اساس اصول اخالق حرفهای اسالمی شامل

حفظ کرامت انسانی ،رعایت آزادی ،برقراری عدالت و امانتورزی دانستند .آنها در مطالعۀ خود رابطۀ فرهنگ سازمانی و اخالق

حرفهای اعضای هیئت علمی در دانشگاه کاشان را بررسی کردند و دریافتند که از بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،تنها

مؤلفههای ریسکپذیری و تیمگرایی قابلیت پیشبینی اخالق حرفهای اعضا را دارد .نوریان و همکاران ( ،)1395در پژوهش خود
مؤلفههای اخالق حرفهای تدریس را شامل کارآمدی محتوای درسی و بهروز بودن ،کارآمدی آموزشی ،پرداختن به موضوعات

حساس ،رشد دادن دانشجو ،داشتن رابطه با دانشجویان ،رازداری ،احترام به همکاران ،ارزیابی درست از دانشجویان و احترام به

مؤسسۀ آموزشی دانستند .آنها در این مطالعه با بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی بر امکانپذیری رعایت اخالق حرفهای

تدریس در دانشگاههای تهران ،نشان دادند جنسیت بیشترین تفاوت را در پاسخگویی بر امکانپذیری رعایت اخالق حرفهای

تدریس ازنظر مدرسان دانشگاه ایجاد کرده است .سابقۀ کاری ،نوع استخدام و نوع دانشگاه به ترتیب بر مؤلفههای کمتری اثر

داشتهاند .حیدری و همکاران ( ،)1396در مطالعۀ خود مؤلفههای اخالق حرفهای را آراستگی ظاهری متناسب با شأن علم ،رعایت
عدالت در مورد دانشجویان ،احترام و تکریم دانشجویان ،تسلط علمی بر موضوع و محتوا ،تسلط بر روش تدریس و ارزشیابی
تدریس شناسایی کردند و نشان دادند وضعیت اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی باالتر از متوسط قرار دارد .سلیمی (،)1395

در مطالعه خود مؤلفههای اخالق حرفهای را شامل ارتباط با دانشجو ،ارزشیابی ،ویژگیهای شخصیتی ،داشتن برنامه و بهروز
بودن ،رشد و ارتقای دانشجو معرفی کرد و نشان داد استفاده از تمرینات و آزمونهای مهارتی مناسب و استاندارد ،جلوگیری از

دلزدگی دانشجویان و عالقهمند کردن آنها به ورزش ،پرهیز از شوخی و طنزهای ناشایست ،استفاده از ارزشیابی نسبی در مورد
عملکرد مهارتی دانشجو و فروتنی و پرهیز از تکبر و خودبرتربینی از مهمترین شاخصهای اخالق حرفهای در استادان تربیت

بدنی عمومی است .سبحانینژاد و همکاران ( )1396در مطالعۀ خود با عنوان «بررسی میزان کاربست اخالق حرفهای تدریس در
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بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر» ،ابعاد هفتگانۀ اخالق حرفهای را ویژگیهای شخصیتی،
رعایت قوانین آموزشی ،ارزشیابی استاندارد ،اشراف بر محتوا ،تسلط بر روشهای تدریس ،شناخت ابعاد مختلف یادگیرنده و بعد
سازمانی شناسایی کردند .همچنین ،مشخص شد که از دید دانشجویان میزان اخالق حرفهای تدریس از سوی اعضای هیئت

علمی دانشگاه در حد باالیی قرار دارد.

با مرور ادبیات و پیشینۀ پژوهش ،مهمترین ابعاد اخالق حرفهای که شناسایی شد ،عبارتاند از« :رعایت قوانین و مقررات»،

«ویژگیهای عمومی (شخصیتی و رفتاری)»« ،ارتباط با دانشجو»« ،رعایت عدالت»« ،تسلط بر روش تدریس»« ،اشراف بر
محتوا» و «ارزشیابی صحیح».
انگیزشتحصیلی

انگیزش تحصیلی بهعنوان «تولید انرژی مورد نیاز برای فعالیتهای تحصیلی» تعریف شده است (آلسوی و آنن.)2014 ،1

نظریههای انگیزشی بسیاری وجود دارد و یکی از معروفترین آنها نظریۀ خودتعیینگری 2دسی و ریان )1985( 3است .این نظریه
مبتنی بر یک مدل سلسلهمراتبی است و در آن سه نوع انگیزۀ رفتاری انگیزش درونی ،4انگیزش بیرونی 5و بیانگیزگی 6مطرح

شده است (کالرک و همکاران ،2014 ،7ص .)30بیانگیزگی زمانی حاصل میشود که دو مورد قبلی وجود ندارد یا بیتفاوتی بر

فرد حاکم است (ارتن ،2014 ،8ص.)173

بسیاری از نظریههای انگیزشی بین رفتار خودمختار 9که بر اساس یک قصد یا انتخاب شخصی انجام میگیرد و رفتار کنترل

شده 10که نشاندهنده بیمیلی و عدم توافق فرد است ،تمایز قائل میشوند (کالرک و همکاران ،2014 ،ص .)30بر همین اساس،

مطالعات در زمینۀ انگیزش تحصیلی ،بین انگیزۀ درونی و انگیزۀ بیرونی تفاوت قائل میشوند .اگرچه در برخی از پژوهشهای
گذشته پیشنهاد شده است که این دو جنبۀ انگیزشی ،دو بعد مخالف یک پیوستار یکسان هستند ،اما عنوان میشود که انگیزش

درونی و بیرونی جنبههای مجزایی هستند که باید از یکدیگر متمایز شوند .همانطور که دانشجویان میتوانند هم بهطور درونی
و هم بهطور بیرونی انگیزهمند شوند (مکگیون و همکاران ،2014 ،11ص.)278

انگیزش درونی :این نوع انگیزش ناشی از لذت بردن یا کیف و خوشی است که انجام یک فعالیت یا رفتار به حاصل میآورد
1. Ulusoy & Önen
2. Self-determination theory
3. Deci & Ryan
4. Intrinsic motivation
5. Extrinsic motivation
6. Amotivation
7. Clark et al.
8. Erten
9. Autonomous behavior
10. Controlled behavior
11. McGeown et al.
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و در درون خود فعالیت قرار دارد (کالرک و همکاران ،2014 ،ص .)30درواقع ،انگیزش درونی ،انگیزه برای انجام رفتاری را
توصیف میکند که خود رفتار ذات ًا جالب و لذتبخش است (مینز و همکاران ،2018 ،1ص .)56بهعنوان مثال ،هنگامی که یک
دانشجو ،روانشناسی مطالعه میکند به این دلیل که وی از یادگیری در مورد رفتار و اندیشۀ انسانی لذت میبرد (کالرک و

همکاران ،2014 ،ص.)30

انگیزش بیرونی :هنگامی که رفتارها یا فعالیتهایی انجام میشوند ،بهمنظور رسیدن به یک هدف یا دریافت پاداشی که

خارج از خود فعالیت قرار دارد (همان ،ص .)31عبارت دیگر ،انگیزش بیرونی ،یک حالت شناختی یا هیجانی برای دریافت پاداش

یا اجتناب از پیامدهای منفی است که از خود فعالیت جداست (ارتن ،2014 ،ص .)174بهعنوان مثال ،یک دانشجو ممکن است،
با انتظار درآمد و حقوق و دستمزد بیشتر یا درجهای باالتر در آینده و نه به خاطر لذت یادگیری ،رفتارها یا فعالیتهایی را انجام

دهد (کالرک و همکاران ،2014 ،ص.)31
پرسشها و فرضیههای پژوهش

با توجه به هدفهای پژوهش ،پرسشها و فرضیههای پژوهش بهصورت ذیل ارائه میشوند:
پرسشها:

پرسش اصلی :میزان کاربست ابعاد اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد تا چه حد است؟
پرسش فرعی اول :میزان کاربست رعایت قوانین و مقررات تا چه حد است؟

پرسش فرعی دوم :میزان کاربست ویژگیهای عمومی (رفتاری و شخصیتی) تا چه حد است؟

پرسش فرعی سوم :میزان کاربست ارتباط با دانشجو تا چه حد است؟
پرسش فرعی چهارم :میزان کاربست رعایت عدالت تا چه حد است؟

پرسش فرعی پنجم :میزان کاربست تسلط بر روش تدریس تا چه حد است؟

پرسش فرعی ششم :میزان کاربست اشراف بر محتوا تا چه حد است؟

پرسش فرعی هفتم :میزان کاربست ارزشیابی صحیح تا چه حد است؟
فرضیهها:

فرضیه اول :رعایت قوانین و مقررات بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

فرضیه دوم :ویژگیهای عمومی رفتاری و شخصیتی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیه سوم :ارتباط با دانشجو بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

فرضیه چهارم :رعایت عدالت بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

فرضیه پنجم :تسلط بر روش تدریس بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.
1. Meens et al.
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فرضیه ششم :اشراف بر محتوا بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.

فرضیه هفتم :ارزشیابی صحیح بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد.
روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل دانشجویان

تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد (ترم دوم و باالتر) در سال تحصیلی  1397-1398است .توصیه شده است که در روش مدلیابی
معادالت ساختاری حجم نمونه ميتواند بين  5تا  15مشاهده به ازاي هر متغير اندازهگيري شده تعيين شود (هومن:)2005 ،1

كه در آن  qتعداد متغيرهاي مشاهده شده يا تعداد گويههای پرسشنامه و  nحجم نمونه است .بر همین اساس ،در این

پژوهش حجم نمونه  385نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .البته بهمنظور اینکه از

بیشتر دانشکدهها اعضایی در نمونه وجود داشته باشند ،پرسشنامهها (بهعنوان ابزار اندازهگیری) بین دانشجویان همۀ دانشکدهها
توزیع شد.

ابزار گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش شامل پرسشنامۀ محققساختۀ اخالق حرفهای با  48گویه و پرسشنامۀ استاندارد

انگیزش تحصیلی لیتلین و همکاران )2017( 2با  8گویه بود .پرسشنامۀ اخالق حرفهای بر اساس مرور ادبیات و پیشینۀ پژوهشی

در این زمینه ازجمله ریبولد و هالکس ،)2018( 3گلوچمنووا ،)2017( 4جی ( ،)2017کوماری ( ،)2016مافوسا و همکاران (،)2015

جولدرسما ( ،)2013جایاما و سومنگاال ،)2012( 5سبحانینژاد و همکاران ( ،)1396حیدری و همکاران ( ،)1396سلیمی (،)1395

نجفی و همکاران ( ،)1395جناآبادی و ناستیزایی ( ،)1394با شناسایی بیشترین مؤلفهها و شاخصهایی که در پژوهشهای
گذشته به کار گرفته شدهاند ،ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  7بعد است که عبارتاند از« :رعایت قوانین و مقررات»،

«ویژگیهای عمومی (شخصیتی و رفتاری)»« ،ارتباط با دانشجو»« ،رعایت عدالت»« ،تسلط بر روش تدریس»« ،اشراف بر
محتوا» و «ارزشیابی صحیح».

بهمنظور تعیین روایی پرسشنامهها ،ابتدا از روایی صوری استفاده شد .بدین صورت که نظرات چند تن از استادان دانشگاه،

در جهت اصالح پرسشنامهها به کار گرفته شدند .براي بررسي پايايي پرسشنامهها ،ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ()CR

متغیرها محاسبه شد .برتری پایایی مرکب نسبت به آلفای کرونباخ این است که پایایی مرکب سازهها نه بهصورت مطلق بلکه با

توجه به همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میشوند .مقادير قابل پذيرش این شاخص بايد بيشتر از  0/7باشند .خالصۀ

نتايج تعيين پايايي پرسشنامهها مطابق با جدول ( ،)1است .درنهایت از آزمون تی تکنمونهای برای بررسی میزان کاربست ابعاد
1. Hooman
2. Litalien et al.
3. Reybold & Halx
4. Gluchmanová
5. Jayamma & Sumangala
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اخالق حرفهای و از روش مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیهها استفاده شد .نرمافزارهای آماری مورد استفاده
 SPSSو  Amosبود.

جدول ( )1پایایی پرسشنامهها
متغیرها

تعداد گویه

CR

آلفای کرونباخ

رعایت قوانین و مقررات

4

0/79

0/73

ویژگیهای عمومی (رفتاری و
شخصیتی)

6

0/86

0/77

ارتباط با دانشجو

6

0/83

0/70

رعایت عدالت

11

0/82

0/71

تسلط بر روش تدریس

7

0/86

0/73

اشراف بر محتوا

7

0/88

0/76

ارزشیابی صحیح

7

0/86

0/74

انگیزش تحصیلی

8

0/78

0/70

یافتهها

ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان در جدول ( )2ارائه شده است .همانطور که در جدول دیده میشود جنسیت 60

درصد از پاسخدهندگان زن بوده است .از نظر ترم تحصیلی بیشتر پاسخدهندگان در ترم تحصیلی دوم تا پنجم بودهاند.
جدول ( )2اطالعات جمعیتشناختی
جنسیت
ترم تحصیلی

مرد
()40%
ترم اول
()0%

ترم دوم
()25%

ترم سوم
()29%

زن
()60%
ترم چهارم
()23%

ترم پنجم
()15%

ترم ششم
()05%

ترم هفتم و باالتر
()03%

بهمنظور بررسي اين موضوع که آيا سطح متغيرهاي پژوهش ميان گروههاي مختلف جمعيتشناختي تفاوت معنیدار دارد يا

خير ،از آزمونهای  tدونمونهای مستقل و تحلیل واریانس یکعامله استفاده شد .نتایج آزمون  tنشان داد ،در سطح اطمینان 95
درصد ،دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن از «رعایت عدالت» و «ارزشیابی صحیح» ادراک کمتری دارند .از نظر جنسیت
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بین متغیرهای پژوهش تفاوت معنیداری در دانشجویان دیده نشد.

در ادامه ،بهمنظور بررسی این موضوع که آیا سطح متغیرهای پژوهش در گروههای مختلف (به لحاظ ترم تحصیلی) تفاوت

معنیداری با یکدیگر دارند یا خیر؟ از آزمون تحلیل واریانس یک عامله استفاده شده است .نتایج این آزمون و آزمونهای تعقیبی

در سطح اطمینان  95درصد نشان داد ،میانگین متغیرهای پژوهش در دانشجویان ترمهای مختلف تحصیلی ،تفاوت معنیداری
با یکدیگر ندارند.

در جدول ( ،)3نتایج آزمون میانگین تکنمونهای برای همه معیارهای اندازهگیری اخالق حرفهای ارائه شده است .در اين

آزمون با توجه به مقياس پنجگزينهاي پرسشنامۀ پژوهش ،مقدار آزمون برابر با  3در نظر گرفته شده است .اگر سطح معنیداری

بیشتر از  0/01باشد ،در سطح اطمینان  99درصد فرض صفر تأیید میشود؛ یعنی میانگین متغیر در حد وسط قرار دارد .اگر سطح

معنیداری کوچکتر از  0/01باشد ،میتوان نتیجه گرفت در سطح اطمینان  99درصد تفاوت معنیداری بین میانگین متغیر در
نمونۀ بررسی شده و مقدار آزمون ( )3وجود دارد.

جدول ( )3نتایج آزمون میانگین تکنمونهای شاخصهای اخالق حرفهای

Test Value=3

ابعاد

فاصله اطمینان  99درصد

شاخص

شماره

میانگین

t

سطح اختالف از
معنیداری میانگین

رعایت قوانین و
مقررات
ویژگیهای عمومی رفتاری و
شخصیتی

1

رعایت زمان دقیق ورود و خروج از کالس

4/012

21/497

0/000

1/012

2

اهمیت دادن به حضور و غیاب منظم دانشجویان

4/248

43/673

0/000

1/248

3

اشتیاق نداشتن استاد به تعطیلیهای مختلف کالس درس

3/749

13/609

0/000

0/749

4

رعایت حقوق دانشجویان در زمینههای مختلف تصریح شده در
آییننامۀ آموزشی

2/250

-13/673

0/000

-0/750

5

توجه به پوشش مرتب و متناسب با شأن استادی

4/567

47/663

0/000

1/567

6

رعایت گفتار و کالم متناسب با شأن استادی

4/009

21/548

0/000

1/009

7

رعایت صداقت در گفتار و کردار

3/751

26/182

0/000

0/751

8

زیر سؤال نبردن عملکرد سایر همکاران

4/496

45/196

0/000

1/496

9

عدم استفادۀ ابزاری از دانشجویان برای پیشبرد منافع شخصی

2/251

-13/640

0/000

-0/749

10

پذیرش نقص خود با گفتن «نمیدانم» در مورد موضوعاتی که
مسلط نیست

2/798

-2/641

0/009

-0/202
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ارتباط با دانشجو
رعایت عدالت
تسلط بر روش تدریس

11

رعایت ادب و نزاکت در برخورد با دانشجویان و حفظ احترام
متقابل

4/419

34/109

0/000

1/419

12

پرهیز از شوخیهای زننده و رفتار غیر متناسب

4/543

46/665

0/000

1/543

13

پرهیز از توبیخ و سرزنش دانشجو به جهت ناتوانی در انجام تکالیف 4/039

22/889

0/000

1/039

14

واکنش معقول و منطقی به نظرها و پیشنهادهای دانشجویان

4/247

43/227

0/000

1/247

15

حفظ اسرار دانشجویان

4/603

49/517

0/000

1/603

16

امکان ایجاد ارتباط با استاد خارج از کالس در مواقع لزوم

4/250

43/523

0/000

1/250

17

دوری جستن از تعصب و غرضورزی در طراحی و اجرای رویهها 3/433

10/637

0/000

0/433

18

اعمال شدن رویهها بهطور ثابت و استوار در طول زمان

3/287

5/260

0/000

0/287

19

شنیدن نقطهنظرات تمامی دانشجویان قبل از هر گونه تصمیمی در
مورد روشها

2/899

-1/935

0/054

-0/101

20

اجازه دادن به دانشجویان در خصوص زیر سؤال بردن و اصالح
روش و تصمیم استاد

2/234

-15/851

0/000

-0/766

21

عدم تبعیض (جنسیتی) در طراحی و اجرای روشها

2/698

-4/993

0/000

-0/302

22

میزان عادالنه بودن نمرهدهی استاد (در مقایسه با سایر دانشجویان)

2/007

-20/207

0/000

-0/993

23

میزان عادالنه بودن تکالیف

3/739

9/817

0/000

0/739

24

میزان عادالنه بودن بارم نمرهدهی استاد

2/958

-0/599

0/550

-0/042

25

ارائۀ توضیحات روشن و قابل قبول در خصوص تصمیمات خود 3/133

2/134

0/034

0/133

26

ارائه توجیه کافی در خصوص تصمیمات خود

2/382

-8/155

0/000

-0/618

27

صادقانه و با احترام و شایستگی برخورد کردن با دانشجویان در
خصوص تصمیمات خود

3/136

2/178

0/030

0/136

28

داشتن طرح درس مناسب و جامعيت و پيوستگي در ارائه مطالب

3/656

13/005

0/000

0/656

29

سازماندهیمطالبدرسیبرایهرجلسهبهشکلیمناسبتوسطاستاد 3/041

0/880

0/380

0/041

30

استفاده از روشهای متنوع در تدریس

2/079

-17/234

0/000

-0/921

31

تکرار مطالب درسی برای تفهیم بهتر درس

3/482

14/274

0/000

0/482

32

مشارکت دادن دانشجو در مباحث درسی کالس بهتناسب موضوع 3/978

20/378

0/000

0/978

33

توانايي در انتقال مطالب درسی (داشتن قدرت بیان)

4/208

34/930

0/000

1/208

34

ایجاد فضای امن و عاری از فشار روحی و روانی در سر کالس

4/223

39/393

0/000

1/223
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35

روشن نمودن هدفها و محتوای درس در شروع ترم

4/337

26/207

0/000

1/337

37

شرح کاربردهای عملی مباحث نظری با استفاده از منابع علمی و
پژوهشی

4/446

35/621

0/000

1/446

3/551

13/826

0/000

0/551

38

تالش در جهت تبیین و توضیح مفاهیم و نظریهها بر اساس منابع
علمی بدون غرضورزی و جهتگیری شخصی

3/885

21/193

0/000

0/885

39

ایجاد ارتباط افقی بین مباحث درسی (ارتباط محتوای یک درس با
محتوای سایر درسها در یک ترم)

2/788

-6/783

0/000

-0/212

40

ایجاد ارتباط عمودی بین مباحث درسی (ارتباط محتوای یک درس
با محتوای درسهای ترمهای گذشته)

3/961

19/668

0/000

0/961

41

تسلط بر مباحث علمی جديد و استفاده از منابع روزآمد

2/508

-6/698

0/000

-0/492

43

تعیین شاخصها و معیارهای ارزیابی دانشجویان از قبل

4/011

22/210

0/000

1/011

4/000

21/770

0/000

1/000

44

تعیین میزان تأثیر هر بارم در ارزشیابی پایانی

3/514

9/109

0/000

0/514

45

بازخورد دادن (اعالم نتایج عملکردی) بهموقع به دانشجویان در
طول ترم

2/261

-15/478

0/000

-0/739

46

بهکارگیری انواع ارزیابیها متناسب با تواناییهای متفاوت
دانشجویان

2/363

-9/376

0/000

-0/637

47

استفاده از شيوههاي ارزشيابي مناسب از دانشجو با توجه به
هدفهای درس

2/560

-7/052

0/000

-0/440

48

بهرهگیری از ارزشیابی تکوینی منظم (ارزشیابی در طول ترم)

2/806

-2/258

0/000

-0/194

36

اشراف بر موضوع

42

منطبق بودن محتوای ارائه شده در کالس با سرفصل درسها

تعیین روش و نوع ارزشیابی و نمره دهی از قبل

ارزشیابی صحیح

بررسی نتایج ارائه شده در جدول ( ،)4در خصوص میزان کاربست اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی ،بیانگر وجود تفاوت

معنیدار بین میانگین اخالق حرفهای و حد وسط ( )3در سطح اطمینان  99درصد است؛ بنابراین با توجه به میانگین حاصل شده،
میزان کاربست اخالق حرفهای در حد باالتر از متوسط است.

در ادامه نتایج حاصل از آزمون میانگین تکنمونهاي ابعاد اخالق حرفهای در جدول ( ،)5ارائه شده است.
جدول ( )4آزمون میانگین تکنمونهای اخالق حرفهای

متغیر

میانگین

t

سطح معنیداری

اختالف از میانگین

اخالق حرفهای

3/454

32/824

0/000

0/454
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جدول ( )5آزمون میانگین تکنمونهای ابعاد اخالق حرفهای
میانگین

t

سطح
معنیداری

اختالف از
میانگین

رعایت قوانین و مقررات آموزشی

3/565

40/812

0/000

0/565

ویژگیهای عمومی (رفتاری و شخصیتی)

3/645

29/225

0/000

0/645

ارتباط با دانشجو

4/350

133/487

0/000

1/350

رعایت عدالت

2/901

-2/640

0/009

-0/099

تسلط بر روش تدریس

3/524

24/453

0/000

0/524

اشراف بر موضوع

3/639

38/458

0/000

0/639

ارزشیابی صحیح

3/074

2/502

0/013

0/074

ابعاد

همانطور که در جدول ( )5دیده میشود ،در سطح اطمینان  99درصد ،ميانگين «رعایت قوانین و مقررات»« ،ویژگیهای

عمومی (رفتاری و شخصیتی)»« ،ارتباط با دانشجو»« ،تسلط بر روش تدریس»« ،اشراف بر موضوع» باالتر از حد وسط قرار

دارند .بر همین اساس ،میانگین «ارزشیابی صحیح» در حد وسط و میانگین «رعایت عدالت» پایینتر از حد وسط و در وضعیت
نسبت ًا نامطلوبی قرار دارد.

برای آزمون فرضیهها ،از روش دومرحلهای مدلسازی معادالت ساختاري اندرسون و جربينگ )1989( 1استفاده شده است.

در گام اول مدل اندازهگيري برازش میشود و در گام دوم از تحليل مسير براي تحليل روابط و بررسی فرضیهها استفاده میشود.

مدل اندازهگیری چگونگی تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار را بررسی میکند و مدل ساختاری نشان میدهد
چگونه متغیرهای پنهان در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتهاند .در ابتدا بهمنظور آزمون مدلهای اندازهگیری از تحلیل عاملی تأییدی
برای ارزیابی روایی سازه استفاده شد .طبق نظر فورنل و الرکر ،)1989( 2بارهای عاملی  0/5و باالتر نشاندهندۀ سازگاری درونی

سازهها است .با توجه به اينکه مقدار آنها در بیشتر موارد باالتر از  0/5و در سطح  0/001معنیدار بودند ،ميتوان گفت که گويهها

بهخوبي متغیرها را ميسنجند و بنابراین هیچ گویهای از فرایند تحلیل کنار گذاشته نمیشود .مدل معادالت ساختاری در شکل

( )3نشان داده شده است.

بهمنظور برازش مدل ،شاخصهای زیادی در روش مدلسازی معادالت ساختاری پیشنهاد شده است که مهمترین آنها در

جدول ( ،)6ارائه شده است .با توجه به مقادیر حاصل شده ،میتوان گفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

1. Anderson & Gerbing
2. Fornell & larcker
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شکل ( )1مدل معادالت ساختاری
جدول ( )6شاخصهای برازش مدل کلی پژوهش
نام شاخص

P-Value

GFI

CFI

TLI

PNFI

PCFI

RMSEA

CMIN/DF

مقدار مناسب

>0/05

>0/9

>0/9

>0/9

>0/5

>0/5

<0/05

> 1و <5

مقدار در مدل

0/059

0/909 0/921 0/940

0/504

0/511

0/046

3/354

پس از برازش مدل پژوهش ،با استفاده از میزان نسبت بحرانی ( )CRو  P-Valueمربوط به هر مسیر ،رد یا تأیید فرضیهها

مشخص میشود .نسبت بحرانی از تقسیم وزن رگرسیونی بر خطای استاندارد حاصل میشود .در صورتی که باالتر از  1/96باشد،

در سطح  0/05و پایینتر معنیدار است .با توجه به مدل معادالت ساختاری و نتایج آزمون فرضیهها که در جدول ( )7گزارش
شده است ،فرضیۀ اول تأیید نشد و فرضیههای دوم تا هفتم پژوهش تأیید شدند.
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جدول ( )7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
مسیر

فرضیه

ضریب مسیر نسبت بحرانی سطح معنیداری

نتیجه

اول

رعایت قوانین و مقررات←انگیزش تحصیلی

0/117

1/310

0/190

عدم تأیید

دوم

ویژگیهای شخصیتی و رفتاری←انگیزش تحصیلی

0/257

2/453

0/014

تأیید

سوم

ارتباط با دانشجو←انگیزش تحصیلی

0/372

3/285

0/001

تأیید

چهارم

رعایت عدالت←انگیزش تحصیلی

0/577

5/042

***

تأیید

پنجم

تسلط بر روش تدریس←انگیزش تحصیلی

0/365

3/144

0/002

تأیید

ششم

اشراف بر موضوع←انگیزش تحصیلی

0/235

2/125

0/034

تأیید

هفتم

ارزشیابی صحیح←انگیزش تحصیلی

0/484

3/736

***

تأیید

بحث و نتیجهگیری

هدف از اجرای این پژوهش ،در وهلۀ اول بررسی میزان کاربست ابعاد اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد در قالب هفت
بعد «رعایت قوانین و مقررات»« ،ویژگیهای عمومی (شخصیتی و رفتاری)»« ،ارتباط با دانشجو»« ،رعایت عدالت»« ،تسلط بر
روش تدریس»« ،اشراف بر موضوع» و «ارزشیابی دانشجویان» بود و در ادامه تأثیر این ابعاد در انگیزۀ تحصیلی دانشجویان مورد

ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد میانگین نمرههای ابعاد «رعایت قوانین و مقررات»« ،ویژگیهای شخصیتی و رفتاری»،
«ارتباط با دانشجو»« ،تسلط بر روش تدریس» و «اشراف بر موضوع» از دید دانشجویان باالتر از متوسط و در وضعیت نسبت ًا

مطلوبی است و میانگین نمرههای «ارزشیابی دانشجویان» در حد متوسط قرار دارد .اما میانگین نمرههای «رعایت عدالت» پایینتر
از متوسط و در وضعیت نسبت ًا نامطلوبی است .نتایج مطالعۀ میرکمالی و همکاران ( )1396نیز نشان داد ،در مدرسههای ابتدایی
پسرانۀ شهر تهران وضعیت تمامی مؤلفههای اخالق حرفهای به غیر از عدالت باالتر از میانگین فرضی پژوهش قرار دارد .در مطالعۀ
سبحانینژاد و همکاران ( ،)1396وضعیت اخالق حرفهای تدریس و مؤلفههای آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی
امام خمینی نوشهر از دید دانشجویان در حد باالیی ارزیابی شد .نجفی و همکاران ( )1395نیز وضعیت ابعاد اخالق حرفهای تدریس

اعضای هیئت علمی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه شاهد را از دید دانشجویان باالتر از متوسط ارزیابی کردند .اما مطالعۀ سلطانزاده و

همکاران ( )1393نشان داد دانشجویان پرستاری دانشگاه ارومیه از وضعیت اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی رضایت ندارند.
بر اساس یافتهها هرچند استادان در برخی از ابعاد اخالق حرفهای از دید دانشجویان میانگین باالتر از متوسط را کسب کردهاند،

اما تحلیلهای ما در رابطه با معیارهای اندازهگیری نشان داد ،در برخی از این معیارها با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد .معیارهای

اخالق حرفهای که استادان در آنها دچار ضعف هستند عبارتاند از« :رعایت حقوق دانشجویان در زمینههای مختلف تصریح شده
در آییننامۀ آموزشی»« ،عدم استفادۀ ابزاری از دانشجویان برای پیشبرد منافع شخصی»« ،پذیرش نقص خود با گفتن «نمیدانم»
در مورد موضوعاتی که مسلط نیست»« ،اجازه دادن به دانشجویان در خصوص زیر سؤال بردن و اصالح روش و تصمیم استاد»،
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«عدم تبعیض در طراحی و اجرای روشها»« ،میزان عادالنه بودن نمرهدهی»« ،ارائه توجیه کافی در خصوص تصمیمات خود»،
«استفاده از روشهای متنوع در تدریس»« ،ایجاد ارتباط افقی بین مباحث درسی»« ،تسلط بر مباحث علمی جديد»« ،استفاده از

منابع روزآمد»« ،بازخورد دادن (اعالم نتایج عملکردی) بهموقع به دانشجویان در طول ترم»« ،بهکارگیری انواع ارزیابیها متناسب

با تواناییهای متفاوت دانشجویان» و «بهکارگیری ارزشیابی متناسب با توجه به هدفهای درس» .از اینرو ،بهمنظور باال بردن

میزان اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه باید به این معیارها بیشازپیش توجه داشته باشند و آنها را در خود تقویت کنند.

یافتههای ما در خصوص فرضیههای پژوهش نشان میدهد ،به غیر از «رعایت قوانین و مقررات» ،دیگر ابعاد اخالق

حرفهای بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معنیدار دارد .رعایت قوانین و مقررات بهخودیخود عامل انگیزاننده برای
دانشجویان نیست .این موضوع برمیگردد به اینکه تا چه حد قوانین و مقررات و آییننامههای مختلف حامی منافع دانشجو است.

قوانین و آییننامهها و بهطور کلی ساختاری که در آن منافع و خواستههای دانشجو هر روز کمتر دیده میشود ،انگیزشی هم
در دانشجو ایجاد نخواهد کرد و ذهنیتی را در دانشجو ایجاد میکند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد .این مسئله مانع افزایش

انگیزش تحصیلی دانشجو خواهد بود .با این وجود نیاز به بررسی و آسیبشناسی در این خصوص وجود دارد که چرا رعایت قوانین

و مقررات و آییننامههای مختلف اثر انگیزشی بر دانشجویان نمیگذارد .این نتیجه از اظهارات گلوچمنووا ( )2017که اذعان داشت
رعایت قواعد و هنجارهای سازمانی از سوی معلمان به لحاظ انگیزشی تأثیر مثبت بر دانشجویان میگذارد ،حمایت نمیکند.
بر اساس نتیجۀ فرضیۀ دوم پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی و رفتاری اعضای هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان

تأثیر مثبت دارد .با توجه به اینکه میانگین ویژگیهای شخصیتی و رفتاری نیز از دید دانشجویان باالتر از میانگین و در وضعیت
نسبت ًا خوبی قرار دارد ،میتوان نتیجه گرفت اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد با داشتن رفتار و گفتار و کردار متناسب با شأن
استادی تأثیر مثبتی بر انگیزۀ تحصیلی دانشجویان میگذارند .بر اساس معیارهای اندازهگیری ،تنها در یک معیار مربوط به این
بعد از اخالق حرفهای ضعیف عمل میکنند و آن هم «عدم استفاده ابزاری از دانشجویان در جهت پیشبرد منافع شخصی»

است؛ بنابراین ضرورت دارد برخی از اعضای هیئت علمی یک بازبینی بر رویههای خود داشته باشند تا بتوانند این ضعف را در
خود برطرف کنند .نتیجۀ فرضیۀ دوم پژوهش از نظر ماوالنا و همکاران ( )2016و ارتن ( )2014که اظهار داشتند ویژگیهای
شخصیتی یک معلم جدا از مهارت و تخصص وی بر انگیزه و پشتکار دانشجویان تأثیر میگذارد ،حمایت میکند .لیو و همکاران

1

( ،)2019نیز از شخصیت معلمان دانشگاه بهعنوان عاملی مهم در انگیزش و عملکرد تحصیلی دانشجویان یاد میکنند.

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد« ،رعایت عدالت» در مقایسه با سایر ابعاد اخالق حرفهای بیشترین تأثیر

انگیزشی را بر دانشجویان میگذارد .استادانی که از تعصب و غرضورزی در اجرای رویههای خود پرهیز میکنند و میکوشند در
طول زمان در اجرای رویههای خود ثابتقدم باشند؛ همچنین نقطهنظرات دانشجویان را در این خصوص میشنوند و اجازه زیر

سؤال بردن رویههای خود را به آنها میدهند ،تکالیف عادالنه و منصفانهای را از دانشجویان طلب میکنند و همواره توضیحات و
توجیهات کافی در خصوص تصمیمات خود دارند ،کمک به حفظ یا ارتقای انگیزش تحصیلی دانشجویان میکنند .نتیجۀ حاصل
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از بررسی این فرضیه از اظهارات مینز و همکاران ( )2018و مافوسا و همکاران ( )2015که بیان کردهاند عدالتمحوری از سوی

معلم مهمترین عامل انگیزشی برای دانشجویان است ،حمایت میکند.

نگاهی اجمالی به نتایج پژوهش نشان میدهد ،بعد «ادراک از عدالت» در همۀ تحلیلهای صورت پذیرفته تأملبرانگیز است.

از یکسو ،پایینترین میانگین و رتبه را بین ابعاد اخالق حرفهای به خود اختصاص داد و از سوی دیگر ،نتایج مدلسازی معادالت
ساختاری نشان داد «رعایت عدالت» بیشترین تأثیر را بر انگیزش تحصیلی دانشجویان میگذارد .همچنین بین دانشجویان مرد

و زن نیز تفاوت معنیداری در این بعد دیده میشود .البته باید توجه داشته باشیم موضوع عدالت یک موضوع ادراکی است .این

ادراکات دانشجویان از عدالت ممکن است با واقعیتها و عملکرد استادان منطبق نباشد .درواقع دانشجویان ممکن است از رفتار
درست و عادالنه استاد ،تلقی یک رفتار ظالمانه داشته باشند .اما درنهایت آن چیزی که بر انگیزش و عملکرد دانشجویان اثر

میگذارد همین ادراک از واقعیت است ،نه خود واقعیت .بنابراین ضرورت دارد که استادان سعی در بهبود ادراکات دانشجویان
داشته باشند و ضعفهای خود را در این خصوص شناسایی و رویههای عادالنهتری را اتخاذ کنند.

تسلط بر روش تدریس ،اشراف بر محتوا و ارزشیابی صحیح دانشجویان نیز بر انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت

میگذارد .کارتال ( ،)2020نیز اظهار داشته که روش ارزیابی دانشجویان توسط معلمان تأثیر مهمی بر انگیزش و موفقیت تحصیلی
آنها خواهد داشت .همچنین ،نوینز و همکاران )2019( 1و گوای و بوریو ( ،)2018روش تدریس و یاددهی معلم را از مهمترین

عوامل اثرگذار بر انگیزش دانشجویان معرفی کردهاند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت پایبندی به اصول و ارزشهای اخالق

حرفهای توسط اعضای هیئت علمی نقش بسزایی در رشد انگیزۀ تحصیلی دانشجویان ایفا میکند .علیرغم اینکه میزان اخالق
حرفهای اعضای هیئت علمی باالتر از متوسط قرار دارد ،اما با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد .بهمنظور تقویت اخالق حرفهای
در اعضای هیئت علمی مهمترین نقش را خود آنها ایفا میکنند .اعضای هیئت علمی دانشگاه باید ابتدا مطالعه و شناخت کافی

از اصول و استانداردها و شاخصهای اخالق حرفهای داشته باشند تا بتوانند ایرادات و نقاط ضعف خود را شناسایی و در جهت
تقویت آن گامهای مثبت بردارند.

با توجه به نتایج پژوهش به اعضای هیئت علمی و مسئوالن دانشگاه توصیهها و پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:

اعضای هیئت علمی بهمنظور تقویت اخالق حرفهای در بعد رعایت عدالت ،همواره در خصوص فرایندها و رویههای کاری

خود برای دانشجویان بهطور کامل شفافسازی کنند ،نقطهنظرات آنها را جویا شوند و توجیهات کافی برای اقدامات و تصمیمات

خود داشته باشند تا اگر احساس بیعدالتی مربوط به ادراکات خالف واقع دانشجویان است ،از بین برود.

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود اعضای هیئت علمی همواره در رعایت حقوق دانشجویان در زمینههای مختلف

آییننامۀ آموزشی بکوشند و همچنین مراقب باشند از دانشجویان برای پیشبرد منافع شخصی استفاده ابزاری نکنند.

از آنجایی که گفتن «نمیدانم» در موضوعاتی که مسلط نیستیم ،از شاخصهای اخالق حرفهای است ،بر اساس نتایج

پژوهش پیشنهاد میشود اعضای هیئت علمی این نکته را مد نظر قرار دهند و در خود تقویت کنند.
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از آنجایی که بر اساس نتایج پژوهش دانشجویان احساس تبعیض جنسیتی دارند ،استادان باید در اجرای رویههای خود دقت

بیشتری داشته باشند و بهگونهای عمل کنند تا احساس تبعیض در دانشجویان ایجاد نشود.

بهمنظور تقویت اخالق حرفهای در ابعاد تسلط بر روش تدریس و اشراف بر موضوع ،توجه بیشتر به روشهای متنوع در

تدریس ،ایجاد ارتباط افقی بین مباحث درسی و استفاده از منابع علمی جديد و روزآمد ،پیشنهاد میشود.

بازخورد دادن بهموقع به دانشجویان در طول ترم ،بهکارگیری انواع ارزیابیها متناسب با تواناییهای متفاوت دانشجویان و

بهکارگیری ارزشیابی متناسب با توجه به هدفهای درس تقویت شود.

بر اساس نتایج پژوهش به مدیران آموزشی دانشگاه پیشنهاد میشود کارگاههای آموزشی اخالق حرفهای تدریس برگزار کنند.
مسئوالن دانشگاه با طراحی مجدد نظام ارزشیابی استادان و گنجاندن شاخصها و پرسشهای مناسبتر و دقیقتر به رشد

اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی کمک کنند.

شناسایی و تشویق استادان ممتاز هر گروه یا دانشکده که پایبند به اصول و ارزشهای اخالق حرفهای هستند نیز میتواند

نقش مؤثری در رشد اخالق حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه داشته باشد.

در پایان ،بهعنوان برخی از محدودیتهای این پژوهش باید در نظر داشت که جامعۀ آماری پژوهش را تنها دانشجویان

دانشگاه یزد تشکیل میدهند .بنابراین ،در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر جوامع باید محتاط بود .به پژوهشگران آینده پیشنهاد

میشود اخالق حرفهای در سایر دانشگاهها را بررسی و نتایج خود را با نتایج این مطالعه مقایسه کنند .همچنین به پژوهشگران
آینده اجرای چنین پژوهشی به روش آمیخته پیشنهاد میشود.
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