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The Relationship between Professional Ethics of University 

Professors and Job Satisfaction and Self-Efficacy Beliefs 

(Case Study of Karaj University Professors) 

Aghaie motlagh, Roya1 

The aim of this study was to determine the relationship between 

professional ethics of university professors and their job satisfaction and 

self-efficacy beliefs. This study was a correlational study. The statistical 

population of this study included all full-time faculty members of the 

Islamic Azad University, Karaj Branch in the academic year 2018-2019, 

120 individuals. Based on Morgan table, a sample of 92 persons was 

determined and selected by available sampling method. Data collection 

tools were Riggs & Knight (1994) General Self-Efficacy Scale, Cadozier 

Professional Ethics Scale (2002), and Job Satisfaction Questionnaire 

by Abu Bakr et al. (2017). Data analysis using Pearson correlation 

coefficient method showed that there is a relationship between 

professional ethics of university professors and their job satisfaction and 
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self-efficacy beliefs (P <0.05). There is also a relationship between the 

dimensions of professional ethics of university professors with their job 

satisfaction and self-efficacy beliefs (P <0.05). Based on these findings, it 

is advisable to the professors to use their efforts to establish an ethical job 

environment in order to develop their abilities and achieve job satisfaction. 

Keywords: Professional ethics, job satisfaction, self-efficacy beliefs. 
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 یو باورها یشغل تیدانشگاه با رضا دیاسات یارابطه اخالق حرفه

 دانشگاه کرج( دی)مورد مطالعه اسات یخودکارآمد

 1رویا آقایی مطلق
 

 چکیده
های ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورمطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخالق حرفه

وهش ی همبستگی بود. جامعه آماری این پژهاهشپژوها انجام شد. این مطالعه از نوع خودکارآمدی آن

 1397 - 98ی حصیلدر سال ت کرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد  وقتتمامشامل همه اساتید هیأت علمی 

گیری نفر تعیین و با روش نمونه 92ای به حجم نفر بودند. بر اساس جدول مورگان نمونه 120به تعداد 

(، 1994) تیو نا گزیر مومیعها مقیاس خودکارآمدی آوری دادهدر دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع

( 2017) سط ابوبکر و همکارانی توشغل تیپرسشنامه رضا( و 2002ی کادوزیر )احرفهمقیاس اخالق 

 یافهاخالق حر نیبها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بودند. تجزیه و تحلیل داده

ن (. همچنیP <05/0) ها رابطه وجود داردآن یخودکارآمد یو باورها یشغل تیدانشگاه با رضا دیاسات

د ها رابطه وجوآن یخودکارآمد یباورها ی وشغل تیدانشگاه با رضا دیاسات یااخالق حرفه ابعاد نیب

 (.P <05/0) دارد

 کاری استقرار فضای جهت را خود هایتالش کرد تا هتوصی توان به اساتیدها میبراساس این یافته

 ارتقای رضایت انده و بهی خود را به ظهور رسهایتوانمند طریق این از تا به کارگیرند مدارانهاخالق

 .یابنددست  شغلی

 .رهای خودکارآمدیای، رضایت شغلی، باواخالق حرفه :هاکلیدواژه
 

                                                 

سه آموزش موس ریدانشگاه علمی کاربردی، مدانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی، مدرس د. 1
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 مقدمه
ها شده است، سازمان یبرامتعدد  مشکالتبروز  سازنهیزم که ییهاموضوع نیترمهماز  یکی

ها و مراکز دانشگاهخالف اخالق در جوامع گوناگون است.  یکارهااز فساد و  یناش مشکالت

در منافع یا  آنکه افعال عامالن  شوندیمهم هر جامعه محسوب م یهاسازمانآموزش عالی از 

بنابراین، نظام آموزش  ؛گذاردیمضار دیگران و همچنین در رشد یا زوال شخصیت آنان تأثیر م

(؛ زیرا Rafiee Baldaji, et al., 2019) تواند به لحاظ اخالقی مورد بحث قرار گیردعالی می

بستن  یبراای های اخالقی و حرفهبا مهارت مدرسانتجهیز  یبرا ییهابه برداشتن گام آموزش

 & Ngang) بسیار نیازمند است اساتیدای در میان های اخالقی و حرفهشکاف کمبود مهارت

2015Chan, .) ه قـضاوت اخالقی یک فرد درباره درست و نادرست بودن رفتار باشاره  1اخالق

های ها و واکنشای از کنشمجموعه 2ایاخالق حرفه (.2015nu, et al., Vadastrea) دارد

ترین شود تا مطلوبای مقرر میها به مجامع حرفهسازمان یسوشده است که از  اخالقی پذیرفته

 & Rodríguez) ای فراهم آوردوظایف حرفه یاجراخود در  یاعضا یبراروابط ممکن را 

Juricic, 2018 .)ها و ساختارهای استانداردهای رفتاری در گروهای همچنین شامل اخالق حرفه

شغلی است که در راستای بهبود روابط و کاهش تعارضات شغلی، افزایش تعهدات شغلی، 

 Shabaniشود )توجه به ذینفعان، افزایش سودآوری و مزیت رقابتی سازمان لحاظ می

Azadboni & Safari, 2020عموماً در چهار بعد آموزشی، زش عالی (. اخالق در آمو

ترین شک یکی از مهمبی کهگیرد پژوهشی، دانشجویی و مدیریتی مورد بررسی قرار می

 Zin abadi) ای در آن استقی و حرفهالآن مربوط به تدریس و رعایت ملزومات اخ هایزمینه

& Abas zadegan, 2016ند تعلیم و تربیت، عنوان بخشی تنومند و مهم از فرایبه (. تدریس

 Moradi) قی خاص استالحظات اخالهای مناسب و منیازمند مهارت در اجرای روش

doliskani, et al., 2015 استاد در  ایحرفه هایمسئولیتکننده مشخص( و اخالق در تدریس

                                                 
1. ethics  

2. professional ethics 
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های پاسخگویی یی دیگر، یکی از راهاز سو(. Peters, 2015رود )به شمار میآموزش 

های دانشگاهی و خودکارآمدی به نیازهای ذینفعان خود، افزایش کیفیت فعالیتها دانشگاه

، (2002) 1(. به باور بندورا ,.2013Shahidi, et alاساتید دانشگاه در تدریس است )

های پیرامون عملکرد در عرصه های خودو توانایی هاتیظرف ادراک فرد از 2یخودکارآمد

عنوان اعتماد خودکارآمدی استاد به (.Allah Yar, 2020) همچون شغل استمختلف زندگی 

 & Katzدهی مؤثر و انجام اقدامات خاص مرتبط با وظیفه تدریس است )وی به سازمان

Stupel, 2015کننده سطح تدریس وی در کالس درس ( و باورهای خودکارآمدی استاد تعیین

به نگرش مثبتی مچنین منجر خودکارآمدی در تدریس ه (.Garvis, 2013)رود به شمار می

 ,Mohebi Amin & Rabiei) شودهای خالق در تدریس میگیری از روشنسبت به بهره

اند بین ای و خودکارآمدی نشان داده(. مطالعات پیرامون رابطه اخالق حرفه2019

 Kheirkhah, etرابطه وجود دارد ) ای تدریس اساتیدخودکارآمدی دانشجویان و اخالق حرفه

al., 2016.)  آموزش اصول اخالقی در کارکنان موجب کارآمدی، معناداری و اشتیاق اخالقی

 ,.Cino, et al(، خودکارآمدی شغلی را در پی دارد )May, et al., 2014شود )ها میدر آن

عبارت است از  3رضایت شغلی رسد با رضایت شغلی رابطه داشته باشد.( و به نظر می2016

 ,.Kavehei, et alد )مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارن یهانگرشاز احساسات و  یحد

های تباهی اوضاع سازمان به شمار ترین نشانهاز مطمئن یکیپایین بودن رضایت شغلی (. 2014

صورت افزایش غیبت، پایین آوردن آهنگ کار، جابجایی کارکنان، رود که اثرات آن بهمی

شود می های انضباطی در کارکنان ظاهرنامرغوب و دشواری کاالی، کارکرد ناچیز، هاتیشکا

(Fatahi Ardakani & Amininkhah, 2018.)  رضایت شغلی، ازجمله عوامل مهم انگیزشی

وری، دلسوزی نسبت به سازمان، افزایش رود که خود موجب بهرهدر تدریس به شمار می

 ,Akbarilakehشود )به کار میکمیت و کیفیت کار، ارتباطات صحیح، بهبود روحیه و عالقه 

                                                 
1. Bandura, A. 

2. self-efficacy 
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et al., 2018.)  حقوق، امنیت کاری، ثبات  ی همچونعوامل( 2017)و همکاران ورمیربرگن

را در رضایتمندی شغلی مؤثر  شغلی، شرایط کاری خوب، امکان پیشرفت، ترقی و روابط انسانی

نشان دادند بین  یزن (2017ی و علیزاده )هاشمیبن (.Vermeerbergen, et al., 2017دانند )می

 (.Banihashemi & Alizadeh, 2017رابطه وجود دارد ) یشغل تیرضاو  یاحرفهاخالق 

 پیشینه پژوهش

 یشغل تیرضا زانیای و مهای حرفهارزش»ای با عنوان در مطالعه( 2020کایا و همکاران )

ر کشور دپرستار  134که بر روی « یمطالعه مقطع کی: رگذاریپرستاران کودکان و عوامل تأث

های شغلی و رضایت شغلی رابطه مثبت و ترکیه انجام شد، نشان دادند بین ادراک از ارزش

 (.Kaya, et al., 2020)باالیی وجود دارد 

ای ق کار اسالمی و حرفهبررسی تأثیر اخال»ای با عنوان ( در مطالعه2019محبی زرین دره )

یاتی شهرستان در اداره امور مال یسازمانسرمایه اجتماعی درونمدی عمومی و آبر خودکار

 ننشان داد بی جامعه مورد مطالعه انجام شد، مدیران و کارکناننفر از  195که بر روی « لردگان

 دارد وجود معناداری و رابطه مثبت سازمانی خودکارآمدی و کار اسالمی اخالق اصول

(Mohebi Zarindareh, 2019.) 

 ،یشغل تیبا رضا یاشناخت رابطه اخالق حرفه( به بررسی و 2018الوداری )محصصی و  

تعهد  ،یشغل تیبا رضا یااخالق حرفه دادندپرداختند و نشان  یو عملکرد شغل یسازمان تعهد

 (.Mohasesi & Alodari, 2018) معنادار دارد ابطهکارکنان ر یو عملکرد شغل یسازمان

 یباورهابر  یاحرفه یهاتیصالحاخالق و  نقش یبررس( به 2018اسدیان و همکاران )

 یدارامعلمان  یاحرفه یهاتیصالحاخالق و نشان دادند پرداختند و  معلمان یخودکارآمد

 .(Asadian, et al., 2018) باشدیآنان م یخودکارآمد یباورها مثبت و معنادار بر ینقش

رابطه آن  نییتعو  ینظام یواحددر  یاحرفهاخالق  یبررس( به 2017ی و علیزاده )هاشمیبن

 یشغل تیرضاو  یاحرفهاخالق بین ارتباط معنادار پرداختند و نشان دادند  یشغل تیرضابا 
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است، به  حاکمآنان  یکار طیمحبر  اتیاخالق که کننداحساس  کارکنان، هرچقدر وجود دارد

 کنندیمتجربه و احساس  کار طیمحدر  یشتریب یخشنودو  تیرضاهمان نسبت 

(Banihashemi & Alizadeh, 2017.) 

 یشغل تیرضا زانیبا م یارابطه اخالق حرفه یبررس در( 2016رضایی و همکاران )

نجام شد، نشان ا استان کرمانشاه یبدنتیسازمان ترب نفر از کارکنان 127که بر روی کارکنان 

 ٔ  مؤلفهترین کارکنان دارد و مهم یشغل تیبا رضا یداریرابطه معن یااخالق حرفـهدادند 

 وصداقت  ،یبرعدالت و برا ،یریپذتیمسئول ـبیکارکنـان، بـه ترت یشغل تیگذار بر رضاریتأث

 (.Rezaee, et al., 2016) باشدیم یدارامانت

مدیر  50( در مطالعه خود، ادراک از عملکرد، خودکارآمدی و رضایت شغلی 2016ایوانز )

ان با غلی معلمشرضایت  نتایج نشان داداز مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را مطالعه کرد. 

شان در ارتباط بود. رتبه شخصی مدیران از کارآمدی خود ها از رهبری مدیر مدرسهادراک آن

بندی ها از رهبری رابطه داشت. رتبهطور مثبتی با رتبه معلمان آندیریت بهویژه در زمینه مبه

 بت داشت.شخصی مدیران با رضایت شغلی بیرونی معلمان )نه با رضایت شغلی درونی( رابطه مث

ها از رهبری و نتیجه پژوهش نشان داد خودکارآمدی مدیران با ادراک معلمان مدارس آن

 (.Evans, 2016) رابطه دارد شانیشغلرضایت 

شبکه اجتماعی و اخالق »( در پژوهشی با عنوان 2014هریس و رابینسون کورپیوس )

ی بیشتر با احرفهدریافتند رعایت اخالق « ی: جستجوی مشتری، رضایت آگاهانه و افشااحرفه

از  سومکدرمانی بیشتر، ی باتجربهافشای کمتر اطالعات مراجعین همراه بود. از بین افراد 

. پیشرفت در برنامه اندکردهاینترنت جهت یافتن اطالعات در مورد یک مشتری استفاده 

ی هاشبکهی آکادمیک و سابقه و تجربه در هاشاخصبا توجه به  کنندگانمشارکتآکادمیک 

. اکثر افرادی که اندبودهاجتماعی دارای ارتباط مثبت جهت افزایش جستجوی آنالین مشتری 

، رضایت آگاهانه مشتری را پیش از انجام جستجو کسب انددادهیک تحقیق آنالین را انجام 

ی اطالعات جهت آورجمعدر مورد آسایش مشتری و  شدهگزارش. نگرانی درمانی اندنکرده
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 شوندیمی مهم در به دست آوردن رضایت آگاهانه محسوب هاشاخص عنوانبهمداخله 

(Harris & Robinson Kurpius, 2014.) 

ده حاضر انجام ش پژوهشواضح است اگرچه مطالعاتی پیرامون موضوع چنانکه بحث شد، 

 پرداختن است، اما مطالعات صورت گرفته در جامعه اساتید دانشگاه صورت نگرفته است. لزوم

ربیت و اه که با تای بر کسی پوشیده نیست و این امر در میان اساتید دانشگبه مقوله اخالق حرفه

ی فرادی را براازیرا هم ؛ اهمیت بیشتری دارد اندارتباطتعلیم علمی و اخالقی دانشجویان در 

مندی از این اصول کنند که الزم است با بهرههایی آماده میورود به جامعه و تصدی شغل

ا برای ر اخالقی به ایفای نقش بپردازند و هم موجبات رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی

ین اخالق باین مسئله در پژوهش حاضر بررسی خواهد شد که آیا  رونیازاخود فراهم کنند. 

 ها رابطه وجود دارد؟ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آنحرفه

 پژوهشروش 
 قیتحق یرهایمتغمحقق بر  کنترل زانیمنظر  و از یکاربرد، نظر هدف ازحاضر  قیتحقروش 

لمی عبود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اساتید هیأت  یهمبستگ قاتیتحقاز انواع 

نفر  120ه تعداد ب 1397 - 1398در سال تحصیلی  کرجدانشگاه آزاد اسالمی واحد  وقتتمام

نفر در  92جدول مورگان تعداد  براساسصورت در دسترس بود. گیری بهبودند. روش نمونه

 ی پژوهش پاسخ دادند.هاپرسشنامهقیق به این تح

 31از پرسشنامه  یشغل یخودکارآمد یریگاندازه یبرا مقیاس خودکارآمدی عمومی:

چهار بعد  این پرسشنامه، (. ,1994Riggs & Knight( استفاده شد )1994) تیو نا گزیر یالؤس

 یباورها ،یفرد یامدهایانتظار پ ،یفرد یخودکارآمد یباورها یعنی یشغل یاز خودکارآمد

 یک یرو بر پرسشنامه، این عبارات سنجد.یرا م یجمع یامدهایانتظار پ ی وجمع یکارآمد

دارند:  امتیاز 5 تا 1 از هاگزینه این از هریک و شوندمی یگذارنمره یادرجه پنج مقیاس

 نیادر . 5=کاماًل موافق و 4=موافق ،3=نه موافق و نه مخالف ،2=مخالف، 1=کامالً مخالف



   
 45      ...  اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدیرابطه اخالق حرفه ای                              

به صورت  30، 28، 25، 24، 23، 21، 20، 17، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 3، 2 االتؤپرسشنامه، س

 .شوندیم یگذارنمرهمعکوس 

( ساخته شد 2002زیر )ای توسط کادوپرسشنامه اخالق حرفه ی:احرفهمقیاس اخالق 

(2002Cadozier, و )  یریپذتیبعد مسئول هشترا در  یاکه اخالق حرفهاست سؤال  16شامل 

 یادار(، وف6 و 5(، عدالت و انصاف )سؤاالت 4 و 3(، صادق بودن )سؤاالت 2 و 1)سؤاالت 

 11)سؤاالت  انگری(، احترام به د10 و 9)سؤاالت  یطلبو رقابت ییجوی(، برتر8 و 7)سؤاالت 

ها و و احترام نسبت به ارزش تی( و رعا14 و 13)سؤاالت  گرانیبا د ی(، همدرد12 و

 .سنجدی(، م16 و 15)سؤاالت  یاجتماع یهنجارها

باهدف ( 2017ی توسط ابوبکر و همکاران )شغل تیپرسشنامه رضا مقیاس رضایت شغلی:

 این ساخته شد.آنان  تیارشدشان در جلب رضا رانیکارکنان با مد یرابطه کار یبررس

کارمند و  ینیمؤلفه استفاده از روابط، سرپرست ناعادل، بدب چهار و گویه 35پرسشنامه شامل 

 است. یکارکم

مدرس هیأت علمی  30پرسشنامه ابتدا  رواییبرای تأیید  :ابزار پژوهشو پایایی روایی 

ها در دو پرسشنامه های مختلف به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند وقسمتدر  وقتتمام

کلیه ابهامات آنان در رابطه  ،آوریتوزیع گردید و پس از جمع هاروز میان آن 7مرحله بافاصله 

پس از شفاف  تیها تعدیل شد و درنهااالت مشخص شد. بدین ترتیب تعدادی از پرسشؤبا س

برای برآورد پایایی از ضریب  شدن بیشتر و رفع ابهامات، پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع شد.

ی هاپرسشنامهپایایی محاسبه شده در این مطالعه برای . شد آلفای کرونباخ استفاده

 بود. 92/0و  84/0، 91/0ی و رضایت شغلی به ترتیب احرفهی، اخالق عموم یخودکارآمد

 .استفاده شد از آزمون همبستگی پیرسون هاداده لیوتحلهیتجز یبرا
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 تحقیق هاییافته

 تیرضاای و ابعاد آن، )اخالق حرفه مورد مطالعه متغیرهای به مربوط یفیتوص یهاافتهی

 ارائه شده است. 1 جدول قالب ی( درخودکارآمد یباورهای و شغل

 مورد مطالعه یرهایمتغمشاهدات  عیتوز یهاشاخص .1 جدول

رهایمتغ  تعداد 
انحراف 

 معیار
 چولگی

خطای استاندارد 

 چولگی
 کشیدگی

42313/0 92 شغلی رضایت  282/0-  251/0  019/0  

51223/0 92 خودکارآمدی باورهای  451/0  251/0  133/0  

43859/0 92 ایحرفه اخالق  467/0  251/0  691/0  

64336/0 92 پذیریتمسئولی  208/0  251/0  124/0  

55492/0 92 بودن صادق  094/0  251/0  273/0-  

61223/0 92 انصاف و عدالت  459/0  251/0  283/0  

60985/0 92 وفاداری  167/0-  251/0  136/0  

61223/0 92 یطلبرقابت و جوییبرتری  459/0  251/0  283/0  

43649/0 92 دیگران به احترام  377/0  251/0  211/0  

49898/0 92 دیگران با همدردی  048/0  251/0  478/1  

47487/0 92 اجتماعی هنجارهای و هاارزش به نسبت احترام  371/0-  251/0  050/1  

رین انحراف بیشت دهیگرد حاصل یپژوهش یهاافتهی صورتبه 1 جدول در که طورهمان

به  باشد که نشان از پراکندگی بیشتر این مؤلفه نسبتی میریپذتیمسئولمعیار مربوط به متغیر 

ت و ی اسشغل تیرضا مؤلفهاست و کمترین مقدار انحراف معیار مربوط به  هاسایر مؤلفه

 باشد.می درنتیجه کمترین مقدار پراکندگی مربوط به این مؤلفه

است،  -5و  5غیرها بین و کشیدگی مت -3و  3همچنین با توجه به اینکه چولگی متغیرها بین 

 ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.داده

 تیاه با رضادانشگ دیاسات یااخالق حرفه نیببه منظور آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه 

 مبستگی پیرسون اجرا شد.، آزمون هها رابطه وجود داردآن یخودکارآمد یو باورها یشغل
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 ای با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدیپیرسون بین متغیرهای اخالق حرفه همبستگیضریب  .2جدول 

 یداریسطح معن تعداد یهمبستگ بیضر رهایمتغ

 0001/0 92 491/0 یشغل تیرضا ودانشگاه  دیاسات یااخالق حرفه

 0001/0 92 534/0 یخودکارآمد یباورها ودانشگاه  دیاسات یاحرفهاخالق 

 یهمبستگ بیضر های پژوهشی حاصل گردیده،صورت یافتهبه 2در جدول  کهطور همان

دو  نیبو  491/0برابر با  یشغل تیدانشگاه و رضا دیاسات یااخالق حرفه ریمتغدو  نیب پیرسون

و با توجه  باشدیم 534/0برابر با  یخودکارآمد یدانشگاه و باورها دیاسات یااخالق حرفه ریمتغ

ودن ب( و مثبت بودن ضریب همبستگی، معنادار 0001/0) 05/0ی کمتر از داریمعنبه سطح 

 .گرددیم دییتأو مستقیم بودن این رابطه  ریمتغدو  نیب رابطه

 رضایت شغلیای با پیرسون بین ابعاد اخالق حرفه همبستگیضریب  .3جدول 

 یداریسطح معن یهمبستگ بیضر رهایمتغ

 0001/0 422/0 پذیریتمسئولی

 013/0 259/0 بودن صادق

 0001/0 362/0 انصاف و عدالت

 002/0 325/0 وفاداری

 0001/0 362/0 یطلبرقابت و جوییبرتری

 0001/0 583/0 دیگران به احترام

 007/0 280/0 دیگران با همدردی

 0001/0 570/0 اجتماعی هنجارهای و هاارزش به نسبت احترام

ای با رضایت شغلی ارائه ابعاد متغیر اخالق حرفه نیب پیرسون یهمبستگ بیضرا 3در جدول 

( و مثبت بودن ضریب 0001/0) 05/0ی کمتر از داریمعنشده است. با توجه به سطح 

 .گرددیم دییتأو مستقیم بودن این رابطه  رهایمتغ نیب همبستگی، معنادار بودن رابطه
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 ی خودکارآمدیای با باورهاپیرسون بین ابعاد اخالق حرفه همبستگیضریب  .4جدول 

 داریسطح معنی یهمبستگ بیضر رهایمتغ

 0001/0 744/0 پذیریتمسئولی

 0001/0 797/0 بودن صادق

 0001/0 868/0 انصاف و عدالت

 0001/0 706/0 وفاداری

 0001/0 868/0 یطلبرقابت و جوییبرتری

 0001/0 902/0 دیگران به احترام

 0001/0 710/0 دیگران با همدردی

 0001/0 689/0 اجتماعی هنجارهای و هاارزش به نسبت احترام

 یباورهاای با ابعاد متغیر اخالق حرفه نیب پیرسون یهمبستگ بیضرا 4در جدول 

 05/0داری کمتر از ارائه شده است. با توجه به سطح معنیی اساتید دانشگاه خودکارآمد

ودن این بو مستقیم  رهایمتغ نیب ( و مثبت بودن ضریب همبستگی معنادار بودن رابطه0001/0)

 .گرددیم دییتأرابطه 

 تیدانشگاه با رضا دیاسات یااخالق حرفه نیبتوان گفت های پژوهش میباتوجه به یافته

 یااخالق حرفه ابعاد نیب همچنین ها رابطه وجود دارد.آن یخودکارآمد یو باورها یشغل

 ها رابطه وجود دارد.آن یخودکارآمد یباورها ی وشغل تیدانشگاه با رضا دیاسات

 یریگجهینتبحث و 
ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخالق حرفه

 یااخالق حرفه نیبهای این مطالعه نشان داد ها انجام شد. یافتهباورهای خودکارآمدی آن

. این یافته همسو با مطالعه ها رابطه وجود داردآن یشغل تیدانشگاه با رضا دیاسات

(Banihashemi, S. A., & Alizadeh, H.2017؛ Mohasesi, T., & Alodari, H.2018 ؛

Rezaee, B., & Fathi Cheshme Ghaderi, A.2016)  یاحرفهاخالق بود که نشان دادند بین 

 و رفتارها از یاریبستوان گفت رابطه وجود دارد. در تبیین این یافته می یشغل تیرضاو 
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 یاخالق یهاارزش ریتأث تحت ،یامروز هایسازمان در رانیمد و کارکنان هایتصمیم

 بر هرکدام که استوار است روانی و فرهنگی اجتماعی، فلسفی، مبانی بر کار هاست. اخالقآن

 و لحاظ اجتماعی به .است اثرگذار کارکنان و سازمانی گروهی فردی، رفتار و نظری دیدگاه

 و جامعه در جاری رفتاری هایرویه هنجارها و قیود، از مدیران درک چگونگی نیز فرهنگی

شود اساتید ای موجب میتأثیرگذار است. اخالق حرفه شدتبه آنان مدیریت اخالقی بر سازمان

ی پذیری محیط نیبشیپدانشگاه بر اساس هنجارهای تعیین شده عمل کنند و این به دلیل ویژگی 

و با ایجاد  کندیمده شغلی را فراهم ی برای آینزیربرنامهو دریافت مزایا و ارتقای رتبه علمی، 

امنیت شغلی، رضایت بیشتری را درپی دارد. این یافته از این نظر همسو با مطالعه کایا و 

های شغلی و بین ادراک از ارزش( نیز بود که نشان دادند Kaya, A.at el.2020همکاران )

اخالق  نیبهای این مطالعه همچنین نشان داد . یافتهرضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد

. این یافته همسو با ها رابطه وجود داردآن یخودکارآمد یدانشگاه با باورها دیاسات یاحرفه

 Asadian, S..at el2018 May, D. R.at؛ Mohebi Zarindareh, H.2019مطالعه )

el.2014؛.at el.2016 Cino, K کار و اصول اخالقی با  اخالق( است مبنی بر اینکه بین

و خودکارآمدی سازمانی رابطه وجود دارد.  یخودکارآمد یباورهاخودکارآمدی عمومی، 

 هاآن بهتر که انجام باشدمی یعملکرد تجربه نوعی تدریس انجام و اجرا توان گفتدرواقع می

و صالحیت  یخودکارآمد یباورهاشد.  اساتید خواهد یخودکارآمد یباورها رفتن باال باعث

ای برگرفته بخشی از اخالق حرفه هستند و تدریس ٔ  حرفهپرواز در  یبراای مانند دو بال حرفه

ای نیز خود موجب اتخاذ ی حرفههاتیصالحای افراد است. ی حرفههاتیصالحاز 

مختلف  یهاتصمیمات اخالقی در حرفه. شوندیمی درست و اخالقی در محیط کار ریگمیتصم

اجتماعی و  هباز عوامـل ازجمله آموزش، تجر یاریبسدشوار هستند و با  طور طبیعی پیچیده وبه

بیشتر قادر به ، یخودکارآمد یباورهارسد افراد با است. به نظر میشدن افراد در ارتباط 

ای باالیی اخالق حرفه یداراممکن است  گریدعبارتدرست در عمل باشند به یریگمیتصم

 .شندبا
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 درس السک مدیریت در بیشتر ایاخالق حرفه یدارا که این مطالعه نشان داد اساتیدی

اشتند. د یشتریبشغلی  رضایت بودند؛ آموزشی یراهبردها در بیشتر یخودکارآمد یباورها یا

 را هاآن اطیارتب اساتید شیوة یخودکارآمد یباورهاکه  است آن از حاکی شدهانجام مطالعات

 از یالتربا سطوح مثبت، تدریس یخودکارآمدبا  اساتید. دهدمی قرار تأثیر تحت کالس در

ضایت شغلی رکرده و  گزارش را استرس از یترنییپا سطوح و خود کار در قبال اشتیاق و تعهد

 کاری استقرار فضای تجه را خود هایتالش شودمی توصیه ، به اساتیدرونیازاباالتری دارند. 

 معطوف اسالمی هایمیزهآ بر کاری مبتنی هایفعالیت انجام به ترغیب و تشویق و مدارانهاخالق

دست  شغلی ارتقای رضایت ی خود را به ظهور رسانده و بههایتوانمند طریق این از تا نمایند

 .یابند
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