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چکیده
هدفّ :سف تحمیك حبضط ثطضؾی تأحیط اذالق حطفِای اؾبتیس ثط اًگیعـ زاًكزَیبى ثَز.
روش :تحمیك حبضط ثهَضت وبضثطزی ٍ ثِ قیَُ پیوبیكی اًزبم قس .ربهؼِ آهبضی قبهل توبهی زاًكزَیبى زاًكگبُ ظًزبى زض ؾبل تحهیلی
 99-1398ثَز وِ تؼساز ً 140فط اظ آًْب ثِ ػٌَاى ًوًَِ پػٍّف اًتربة ٍ ایي پطؾكٌبهِ ّب ثهَضت زض زؾتطؼ ،زض ثیي آًْب تَظیغ ٍ
روغآٍضی گطزیس .ثطای روغآٍضی زازُ ّب اظ پطؾكٌبهِ ػجبؾی ٍ زیگطاى ( )1396ثطای ؾٌزف اذالق حطفِای ٍ اظ پطؾكٌبهِ هْسیِ ()1397
ثطای ؾٌزف اًگیعـ اؾتفبزُ قس وِ ضٍایی هحتَا ٍ پبیبیی آى (ثِ ضٍـ آلفب) هَضز تأییس لطاض گطفت .تزعیِ ٍ تحلیلّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض
( AMOS ٍ SPSSاظ عطیك تحلیل هؿیط) زض ؾغح هؼٌبزاضی  0/05اًزبم قس.
یافتهها :یبفتِّب ًكبى زاز ضاثغِ هؼٌیزاضی ثیي هؤلفِّبی اذالق حطفِای ٍ اًگیعـ ٍرَز زاقتّ .وچٌیي اذالق حطفِای تأحیط هخجت ٍ
هؼٌیزاضی ثط ایزبز اًگیعـ زض زاًكزَیبى زاقتٍ .یػگیّبی فطزی ٍ تؼبهلی تأحیط هؿتمیوی ثط اًگیعـ زاقتٌس ٍلی تأحیط هؿتمین ویفیت وبض
حطفِای ثط اًگیعـ هؼٌیزاض ًجَز .ویفیت وبض حطفِای ًمف هیبًزی ضا زض ضاثغِ ثیي ٍیػگیّبی فطزی ٍ تؼبهلی ٍ اًگیعـ ایفب وطزّ .وچٌیي
ٍیػگیّبی تؼبهلی ًمف هیبًزی ضا زض ضاثغِ ثیي ویفیت وبض حطفِای ٍ اًگیعـ ایفب وطز (.)P<0.005
نتیجهگیری :ثب تَرِ ثِ یبفتِّب ،هیتَاى ًتیزِ گطفت نطفبً تَرِ ثِ رٌجِّبی فٌی تسضیؽ ًویتَاًس وبفی ثبقس ثلىِ ضػبیت اذالق حطفِای
هكتول ثط ٍیػگیّبیی اظ لجیل ػسالتهحَضی ،هؿئَلیتپصیطی ٍ لبًَىهساضی هیتَاًس هىول ویفیت وبض حطفِای یب ّوبى تسضیؽ ذَة ثبقس.
کلیدواشهها :اذالق حطفِایٍ ،یػگیّبی فطزیٍ ،یػگیّبی تؼبهلی ،ویفیت وبض حطفِای ،اًگیعـ
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مقدمه
ًمف ٍ ضؾبلت ثطرؿتِ زاًكگبُّب ثِ ػٌَاى هْوتطیي ضوي تَؾؼِ ػلوی وكَض ایي ضطٍضت ضا ایزبة هیوٌس وِ اٍلَیتّبی ػلوی زض
ثطًبهِضیعیّبی آهَظقی زض حَظُّبی ػلَم ثط اؾبؼ ًیبظّبی ٍالؼیتط ٍ ّسفوٌستط نَضت گیطز ،ثِ عَضی وِ زض ؾبیِ ارطای نحیح
ایي ثطًبهِّب ،ثِ تسضیذ ثركی اظ هكىالت ٍ هؿبئل ربهؼِ ثطعطف قَز (اؾسیبى ٍ ًَضٍظی چبولیٍ .)1391 ،لی تالـ زاًكگبُّب زض
4
ضاؾتبی ایي ّسف هحمك ًرَاّس قس هگط ایٌىِ ثتَاًٌس اًگیعـ الظم ضا ثطای یبزگیطی زض ثیي زاًكزَیبى ایزبز وٌٌس .اًگیعـ
ػبهلی اؾبؾی زض هَفمیت فطز ،گطٍُ ٍ ؾبظهبى ثِ قوبض هیآیس .اًگیعـ ضا هیتَاى ّیزبى زضًٍی تؼطیف وطز وِ اظ عطیك ًیبظّب،
ذَاؾتِّب ٍ توبیالت فطز ًبقی هیقَز ٍ ثبػج هی گطزز ٍی تَاى ٍ اًطغی رؿوبًی ٍ شٌّی ذَز ضا نطف ضؾیسى ثِ اّساف هَضز
اًتظبض وٌس (وٌسالىبض .)2007 ،1اًگیعـ ػجبضت اؾت اظ تالـ فطزی ،پبفكبضی ٍ ًیع رْتگیطی زض ضاؾتبی آى تالـ .ثِ ػجبضت
ؾبزُتط ،اًگیعـ یؼٌی توبیل ثِ اًزبم وبض (ثطٍوؽ .)1395 ،2هغبلؼبت ٍ ثطضؾیّب ًكبى زازُ اؾت ػَاهل هتؼسزی زض اًگیعـ ٍ
یبزگیطی زاًكزَیبى هؤحط اؾت .اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی ًَیي آهَظقی ،عطاحی ؾیؿتن ًَیي اضظیبثی ػولىطز ،تزْیع هساضؼ ٍ زاًكگبُّب
ثِ اهىبًبت ٍ ٍؾبیل هَضز ًیبظ ،گؿتطـ ٍ ثْجَز فضبی آهَظقی ،ػاللِهٌسی ثِ ضقتِ تحهیلی ،ضٍحیِ یبزگیطی ،قطایظ هحیغی
زاًكگبُ ،اعالع اظ آیٌسُ قغلی ،ضلبثت تحهیلی ،هْن ٍ هفیس ثَزى هحتَای زضؼّب ،ضٍـ تسضیؽ ،تَاًبیی ٍ رسیت زاًكزَ
(ؾیسرَازیي ،)1381 ،ویفیت هٌجغ زضؾی (هْسیِ)ًَ ،ع تىبلیف والؾی ٍ آظازی ػول زاًكزَیبى اظ رولِ ػَاهلی اؾت وِ ثِ افعایف
اًگیعـ ٍ یبزگیطی هیاًزبهس .الجتِ ثِ ًظط هیضؾس ػالٍُ ثط هَاضز فَق ًمف اؾبتیس زض ایي ظهیٌِ (اظ رولِ ضفتبضّب ،ثطذَضزّب ،ویفیت
تسضیؽ ٍ غیطُ) ثؿیبض ولیسی ثبقس وِ آًْب ضا هیتَاى زض لبلت اذالق حطفِای هغطح ًوَز (زِثٌبث ٍ 3زیگطاى,)2007 ،
اذالق زض آهَظـ ػبلی هكرموٌٌسُ حسٍز ٍ حغَض ضفتبض اػضبی ّیأت ػلوی ٍ تضویيوٌٌسُ ؾالهت آهَظـ ػبلی اؾت (ثبلطیبىفط،
 .)1398اذالق ًوبیبًگط قرهیت فطز اؾت ٍ ایي اذالق حطفِای اؾت وِ قرم ضا ثِ قىل هغلَة چِ زض ربهؼِ ٍ چِ زض ثیي
ّوىبضاًف هغطح هیوٌس .زض چبضچَة اذالق حطفِای اؾت وِ ًمفپصیطی افطاز زض ربهؼِ قىل هیگیطز ٍ تَرِ اًؿبىّب ثِ یىسیگط
ثیكتط هیقَز .اضتجبط ارتوبػی ثیي اقربل ضا گؿتطـ هیزّس یه هزوَػِ اظ ٌّزبضّب ٍ ضفتبضّبی زضًٍی اذاللی ضا ثیي وبضهٌساى
ٍ هسیطاى ثِ ٍرَز هیآٍضز ٍ ّوچٌیي زض اًزبم فؼبلیتّب ٍ اهَض ازاضی ٍ غیط ازاضی وِ هطثَط ثِ اضثبةضرَع هیقَزً ،مف هْوی ضا
ایفب هیوٌس .اذالق حطفِای زض ٍالغ ثِ ًَثِ ذَز ثبػج تحطیه ثؿیبضی اظ هحطنّب ٍ ضفغ ثؿیبضی اظ ًبٌّزبضیّب هیقَز (وَّي،4
ّ .)2001وچٌیي اذالق حطفِای اظ ثطٍظ ذؿبضت ٍ ؾبیط هكىالت رلَگیطی هیًوبیس ٍ اظ عطیك ؾبلنؾبظی ٍ ثْیٌِ وطزى ػولىطز
اهطٍظ افطاز ،فطزای آًْب ضا تضویي هیوٌس .قؼبض ػولىطز اهطٍظ ،ثبظاض فطزا نطفبً اظ آى وؿتٍوبض ًیؿت ثلىِ زض ولیِ حطفِّب وبضثطز
زاضز ٍ فطزای ّط حطفِای ضا تضویي هیوٌس .تمَیت ًظبم هكبضوت زض فؼبلیتّبی ؾبظهبى ظیطؾبذتّبی فىطی ٍ فطٌّگی ذَز ضا
هیذَاّس .آًچِ ًظبم هكبضوت ضا هؼٌی هیثركس ٍرَز اًؿبىّبیی ثطذَضزاض اظ قأى ٍ َّیت اًؿبًی اؾت ٍ ایي اهط هطَّى ثطًبهِ
وبضا ثطای پیكگیطی ٍ زضهبى ذَزثبذتگی اؾت ٍ ایي هْن اظ ًظبم اذالق حطفِای ثطهیآیس (فطاهطظ لطاهلىی ٍ زیگطاى.)1388 ،
ّط حطفِ هزوَػِای اظ ًظطیِّب ٍ زاًف ضا زضثطزاضز ٍ زاضای قأى ٍ هطتجتی ارتوبػی اؾت .ؾبظهبى یب ؾبظهبىّبیی آى ضا تطٍیذ
هیوٌٌس ،گطٍّی زض ػول ٍ ًظط ثساى هكغَل ّؿتٌس .هؼوَالً حطفِّب زض هیبى ضقتِّبی زاًكگبّی ،ربیگبّی زاضًس ٍ زاضای هؼیبضّبی
اذاللی ٍ اضظقی ذبل ذَز هیثبقٌس (ذبوی .)1392 ،ػسم تَرِ ثِ اذالق وبض زض هسیطیت ؾبظهبىّب هیتَاًس هؼضالت ثعضگی ثطای
ؾبظهبىّب ثِ ٍرَز آٍضز .ثیتَرْی ؾبظهبىّب ثِ اذالق وبض ٍ ضؼف زض ضػبیت انَل اذاللی زض ثطذَضز ثب ًیطٍی اًؿبًی ؾبظهبى ٍ
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شیٌفؼبى ثیطًٍی ،هیتَاًس هكىالتی ضا ثطای ؾبظهبى ایزبز وٌس ٍ هكطٍػیت ؾبظهبى ٍ الساهبت آى ضا ظیط ؾؤال ثجطز (وًَوِ ٍ
ٍیطاوَل.)2017 ،1
هْوتطیي ثؼس قٌبذتِقسُ حطفِگطایی زض اػضبی ّیأت ػلوی زاًكگبُ ،اذالق حطفِای اؾت .اذالق حطفِای زاًكگبّی یه فطایٌس
تفىط ػمالًی اؾت وِ ّسف آى هحمك وطزى اضظـّبی ػلوی زض ارتوبع ػلوی ٍ چگًَگی حفظ ٍ اقبػِ آى هیثبقس (آلبئی ٍ
ّوىبضاى .)1398 ،تَرِ ثِ ًمف ضاّجطزی زاًكگبُ زض تطٍیذ اذالق حطفِای زض هكبغل ٍ ؾبظهبىّب ،ضطٍضت پبیجٌسی زاًكگبُ ثِ
تطٍیذ اذالق ضا ًكبى هیزّس (حبریّب ٍ ضرتزضّی .)1396 ،زض ّویي ضاؾتب تحمیك حبضط ثِ ثطضؾی ایي ؾئَال هیپطزاظز وِ آیب
اذالق حطفِای اؾبتیس ٍ هؤلفِّبی آى ثط ایزبز اًگیعـ زض زاًكزَیبى تأحیطگصاض ّؿتٌس؟
ًتبیذ تحمیك آشضوالُ ٍ زیگطاى (ً ) 1398كبى زاز آهَظـ ػولی هَاظیي اذاللی هؤحطتط اظ آهَظـ تئَضیه اؾت ٍ نطفبً تأویس ثط
آهَظـّبی تئَضیه ًویتَاًس هٌزط ثِ ضػبیت هَاظیي ٍ وسّبی اذالق قَز .ثٌبثطایي ثْتط اؾت زض ایي ظهیٌِ اظ آهَظـ وبضگبّی یب
ؾبیط ضٍـّبی ػولی آهَظـ اؾتفبزُ قَز .عجك یبفتِّبی ثبلطیبىفط ( )1398ضػبیت ازة ٍ ًعاوت ،حفظ اؾطاض زاًكزَیبى ،زاقتي
ؾؼِ نسض ،اػتوبز ٍ احتطام ،پَقف هٌبؾت ،پطّیع اظ عٌع ٍ قَذی ًبقبیؿت ،ػسالت ٍ اًهبف ،احتطام ثِ لَاًیي آهَظقی ،فطٍتٌیٍ ،
هؿئَلیتپصیطی اظ رولِ هؤلفِّبی اذالق حطفِای هیثبقسّ .وچٌیي حفظ اؾطاض زاًكزَیبى ٍ هؿئَلیتپصیطی ثِ تطتیت زاضای
ثیكتطیي ٍ ووتطیي ضطیت تغییطات ثَز .اؾگٌسضی ( )1397زض تحمیك ذَز ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس وِ هیعاى ضضبیتوٌسی زاًكزَیبى ظى
اظ اذالق حطفِ ای اؾبتیس زاًكگبُ پیبم ًَض ثیكتط اظ زاًكزَیبى هطز اؾتّ .وچٌیي ثیكتطیي هیعاى ضػبیت اذالق حطفِای زض همغغ
زوتطی ٍ ووتطیي زض همغغ وبضقٌبؾی ثَزُ اؾت .ػعیعیبى وْي ٍ زیگطاى ( )1397زض هغبلؼِ ذَز ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتٌس وِ
اذالق حطفِای تسضیؽ تأحیط هؿتمین ٍ هؼٌیزاضی ثط اهیس ثِ تحهیل ٍ ػولىطز تحهیلی زاضز.
عجك یبفتِّبی لبئوی ٍ قطیؼتوساضی ( )1396ثطذَضزاضی ٍ ضػبیت اؾتبًساضّبی اذالق حطفِای اظ ؾَی اػضبی ّیأت ػلوی هیتَاًس
زض افعایف اػتوبزآفطیٌی آًْب ًمف هْوی زاقتِ ثبقس ٍ ثیي ایي زٍ هتغیط ضاثغِ هؿتمین ٍ هؼٌیزاضی ٍرَز زاضز .ظثبًی قبزثبز ٍ
زیگطاى ( )1396زض تحمیك ذَز زضیبفتٌس وِ تَرِ ثِ اذالق حطفِای ٍ اضتمبی آى زض ثیي وبضوٌبى هیتَاًس هٌزط ثِ پیبهسّبی فطزی
(تؼلك ٍ زضگیطی قغلی) ٍ ؾبظهبًی (وبّف تطن ؾبظهبى) قَز .ػجبؾی ٍ زیگطاى ( )1396زض تحمیك ذَز ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتٌس
وِ اذالق حطفِ ای اؾبتیس قبهل ؾِ ثؼس ٍ ّكت قبذم ػسالت ،ضبثغِهساضی ،اػتسال ،ثطزثبضی ،رَاًوطزی ،اًگیعُثركی ،تسضیؽ
احطثرف ٍ ّسایتگطی ػلوی هیقَزّ .وجؿتگی هؼٌیزاضی ثیي هؤلفِّب هكبّسُ قسّ .وچٌیي ثطزثبضی اؾبتیس ثبالتطیي ضتجِ ضا اظ
ًظط زاًكزَیبى زاقت .عجك یبفتِّبی ؾیسی ًظطلَ ٍ عجؿی ( )1396اذالق حطفِای زض هسیطاى آهَظقی هساضؼ هتَؾغِ زذتطاًِ زض
هكْس زض ؾغح ثبالیی لطاض زاقت .ضاثغِ ثیي توبم هؤلفِّبی اذالق ثب ّن ٍ ّوچٌیي ثب احطثركی هؼٌیزاض ثَز .تأحیط هؤلفِ ػولىطز ثط
احطثركی ثیكتط اظ زٍ هؤلفِ زیگط (زاًف ٍ هٌف) ثَز.
ضحیوی ( )1396زض تحمیك ذَز ،ضفتبض اذاللی ضا ثط اؾبؼ هؤلفِّبی وطاهت اًؿبًی ،اهبًتٍضظی ،ضػبیت ػسالت ٍ ،آظازی هَضز
ؾٌزف لطاض زاز ٍ ًتیزِ گطفت ٍضؼیت آًْب ثبالتط اظ ؾغح هتَؾظ لطاض زاضزّ .وچٌیي ّوجؿتگی هخجتی ثیي هؤلفِّبی ضفتبض اذاللی
ٍ فطٌّگ ؾبظهبًی ٍرَز زاقت .ثِ ػالٍُ ،تأحیط اثؼبز ذغطپصیطیً ،تیزِگطایی ٍ گطٍُگطایی اظ فطٌّگ ؾبظهبًی ثط ضفتبض اذاللی
هؼٌیزاض ثَز .اؾسیبى ٍ زیگطاى ( )1395زض ثطضؾی ذَز ،اذالق حطفِای ضا ثط اؾبؼ هؤلفِّبی هؿئَلیتپصیطی ،نسالت ،ػسالت ٍ
اًهبفٍ ،فبزاضی ،ضلبثتعلجی ،احتطام ثِ زیگطاىّ ،وسضزی ثب زیگطاى ٍ ،ضػبیت اضظـّب ٍ ٌّزبضّبی ارتوبػی هَضز ؾٌزف لطاض
زازًس .اذالق حطفِای تأحیط هؼٌیزاضی ثط تَاًوٌسؾبظی ضٍاًكٌبذتی زاقت .حبدذعیوِ ( )1395زض تحمیك ذَز نسالت ،ػسالت ،احتطام،
هؿئَلیتپصیطی ،لبًَىهساضیٍ ،فبزاضی ٍ ،حفظ وطاهت اًؿبًی ضا ثِ ػٌَاى هؤلفِّبی اذالق حطفِای زض ًظط گطفت ٍ ثِ ایي ًتیزِ
ضؾیس وِ ٍضؼیت اذالق حطفِای ٍ توبم هؤلفِّبی آى ثزع ػسلت ،ثبالتط اظ هیبًگیي ثَزّ .وچٌیي ضػبیت اذالق حطفِای تَؾظ

1. Koonmee & Virakul
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هؼلوبى ثط اؾبؼ ضقتِ ٍ هسن تحهیلی ،ؾي ٍ ؾبثمِ ذسهت تفبٍت هؼٌیزاضی ثب ّن ًساقت ٍلی ثط اؾبؼ هٌغمِ ،تفبٍت هؼٌیزاضی
ٍرَز زاقت.
ًتبیذ تحمیك هَؾَی ٍ زیگطاى ( )1395زض ظهیٌِ اذالق حطفِای هسیطاى آهَظقی ًكبى زاز اذالق حطفِای زاضای ّكت هؤلفِ
هكتول ثط ػسالتهحَضی ،حوبیتهحَضی ،اذالق فىطی ،فبیسُ هحَضی ،اذالق آهَظقی ،اذالق اضتمبء ؾبظهبًیٍ ،ظیفِهحَضی ٍ
حمَقهحَضی هیثبقسً .تبیذ تحمیك ًَضیبى ٍ زیگطاى (ً )1395كبى زاز هتغیط رٌؿیت ،ؾبثمِ وبضیًَ ،ع زاًكگبُ ٍ ًَع اؾترسام ثط
ضػبیت اذالق حطفِ ای تَؾظ اؾبتیس تأحیطگصاض اؾت ٍلی رٌؿیت ثیكتطیي تأحیط ضا زاضزّ .وچٌیي هطتجِ ػلوی هسضؾبى تفبٍت
هؼٌیزاضی زض ضػبیت اذالق حطفِای ایزبز ًویوٌس .ؾالرمِ ٍ نفطی ( )1394زض ثطضؾی ذَز ثِ ًتیزِ ضؾیسًس وِ تَرِ ثِ
هؤلفِّبی اذاللی زض تسضیؽ ٍ آهَظـ ثبػج افعایف احطثركی آهَظـ ٍ وبضایی والؼ ٍ ّوچٌیي یبزگیطی ثْتط ٍ هؤحطتط
زاًكزَیبى هیقَزّ .وچٌیي ثیي هؤلفِّبی اذالق حطفِای ٍ ػولىطز اؾبتیس ضاثغِ هؼٌیزاضی ثطلطاض اؾتً .تبیذ تحمیك لٌجطی ٍ
زیگطاى (ً )1394كبى زاز ضاثغِ هؼٌیزاضی ثیي اذالق حطفِای ،تَاًوٌسی حطفِای ،احتطام ثِ زاًكزَ ،احتطام ثِ زیگطاى ٍ ؾبظهبى،
ویفیت ذسهبت ،ضفتبض ٍ ضٍاثظ ٍ ،تسضیؽ ٍرَز زاضزّ .وچٌیي اذالق حطفِای تأحیط هخجت ٍ هؼٌیزاض ثط ویفیت ذسهبت آهَظقی زاضز.
ثبًىی پَضفطز ٍ هحممیبى ( )1393زض ثطضؾی ذَز ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتٌس وِ ًیبظؾٌزی قبگطز ،اؾتفبزُ اظ هخبلّبی ػیٌی ،اضظیبثی
زض ذالل تسضیؽ ٍ ػسم ؾرتگیطی ضا هیتَاى ثِ ػٌَاى انَل اذاللی تسضیؽ زض ًظط گطفت.
زض هغبلؼِ فطهْیٌی فطاّبًی ٍ زیگطاى ( )1392هْوتطیي هؤلفِ اذالق حطفِای اػضبی ّیأت ػلوی ،هؿئَلیتپصیطی زض لجبل آهَظـ
نحیح ثِ زاًكزَیبى ثیبى قس .ؾبیط هؤلفِ ّب قبهل فطٍتٌی ٍ پطّیع اظ تىجط ،احتطام ثِ لَاًیي آهَظقی ،هتؼبزل ثَزى زض ضفتبض ،زاقتي
ضٍحیِ ّوىبضی ،پطّیع اظ قَذی ًبقبیؿت ،حفظ اؾطاض زاًكزَیبى ،رلت اػتوبز ٍ احتطام ثِ زاًكزَیبى ،ضػبیت ازة ٍ ًعاوت ،ضػبیت
ػسل ٍ اًهبف ،زاقتي ضٍحیِ تحول ٍ ثطزثبضی هیثبقٌس .عجك یبفتِّبی فطهْیٌی فطاّبًی ٍ ثٌْبم ربم ( ،)1391هؤلفِّبی اذاللی
ضػبیت قسُ اظ ربًت اػضبی ّیأت ػلوی اظ زیسگبُ زاًكزَیبى ،اظ ثیكتطیي تب ووتطیي ػجبضتٌس اظ ضػبیت ازة ٍ ًعاوت ،حفظ اؾطاض
زاًكزَیبى ،ػسم تأهیي هٌبفغ هبزی زض لجبل زازى ًوطُ ،رلت اػتوبز ٍ احتطام زاًكزَیبى ،ضٍحیِ تحول ٍ ثطزثبضی ٍ ؾؼِ نسض ،تَرِ
ثِ آضاؾتگی ظبّط ٍ پَقف هٌبؾت ،پطّیع اظ قَذی ٍ عٌعّبی ًبقبیؿت ٍ ،ػسم اؾتفبزُ اظ اهىبًبت زاًكگبّی رْت اهَض قرهی .اظ
زیس زاًكزَیبى اذالق حطفِای زض زاًكىسُّبی پعقىی ثیكتط اظ غیطپعقىی ضػبیت هیقَز ٍلی ایي تفبٍت اظ ًظط آهبضی هؼٌیزاض
ًجَز .تبهبضا پتطیل )2013( 1زض پبیبىًبهِ ذَز ثِ ثطضؾی تأحیط تٌبؾت هیبى اضظـّبی فطزی ٍ اضظـّبی ؾبظهبًی ثط ضفتبضّبی اذاللی
ٍ تؼْس ؾبظهبًی هكبٍضاى پطزاذت .یبفتِّبی تحمیك حبوی اظ ایي ثَز وِ اضظـّبی فطزی ٍ اضظـّبی ؾبظهبًی ٍ ّوجؿتگی ثیي
آًْب ثط ضفتبضّبی اذاللی ٍ تؼْس ؾبظهبًی تأحیط هیگصاضز.

1. Tammara Petrill

 /32ثطضؾی تأحیط اثؼبز اذالق حطفِای اؾبتیس ثط...

ثب تَرِ ثِ هغبلت فَق هیتَاى هسل تحمیك ضا ثهَضت قىل ً 1كبى زاز.
اخالق حرفهای
ویژگیهای فردی
کیفیت کار

انگیزش

حرفهای
ویژگیهای تعاملی

قىل  .1هسل تحمیك

روش پصوهش
تحمیك حبضط اظ ًظط ّسف ،تحمیمی وبضثطزی ثَز وِ ثِ قیَُ تَنیفی (اظ ًَع پیوبیكی) اًزبم قس .زاًكزَیبى زاًكگبُ ظًزبى ثِ
ػٌَاى ربهؼِ آهبضی تحمیك تؼییي قس .حزن ًوًَِ ثط اؾبؼ رسٍل هَضگبى ً 384فط هكرم گطزیس .ثطای روغآٍضی زازُ اظ
پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قس .ثِ هٌظَض ؾٌزف هتغیط اذالق حطفِای پطؾكٌبهِای ثط اؾبؼ هغبلؼِ ػجبؾی ٍ زیگطاى ( )1396هكتول ثط
 13ؾئَال زض لبلت ؾِ ذطزُ همیبؼ ٍیػگیّبی فطزیٍ ،یػگیّبی تؼبهلی ٍ ویفیت وبض حطفِای عطاحی قس .ثطای ؾٌزف هتغیط
اًگیعـ ًیع اظ هغبلؼِ هْسیِ ( )1397اؾتفبزُ قس وِ زاضای پٌذ ؾئَال (هكتول ثط ذطزُ همیبؼ اًگیعـ زضًٍی) هیثبقس .زض عطاحی
پطؾكٌبهِّب عیف پٌذ گعیٌِای لیىطت ( ;1ذیلی ون تب  ;5ذیلی ظیبز) ثىبض ثطزُ قس .ضٍایی پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ضٍایی
هحتَا ٍ پبیبیی آى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ (رسٍل  )1تأییس قس .پطؾكٌبهِ ثهَضت حضَضی زض ثیي زاًكزَیبى ػاللِهٌس ثِ
تىویل آى ،تَظیغ ٍ زض ًْبیت  140پطؾكٌبهِ روغآٍضی قس ٍ زض تحلیلّب هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت .تحلیل زازُّب ثب اؾتفبزُ اظ
ًطمافعاض  AMOS ٍ SPSSاًزبم قس.
هتغیط
اذالق حطفِای
ول
اًگیعـ

رسٍل  .1پبیبیی پطؾكٌبهِّب ثب اؾتفبزُ اظ آلفبی وطًٍجبخ
ثؼس (ذطزُ همیبؼ)
ٍیػگیّبی فطزی
ٍیػگیّبی تؼبهلی
ویفیت وبض حطفِای

آلفب
0/892
0/909
0/792
0/934
0/896

عجك اعالػبت رسٍل  ،1اظ آًزبیی وِ همساض آلفب ثطای توبم هتغیطّب ثبالتط اظ  0/7هیثبقس لصا هیتَاى ًتیزِ گطفت وِ اثعاض تحمیك اظ
پبیبیی الظم ثطذَضزاض اؾت.
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یافتههای پصوهش
تؼساز ً 88فط اظ پبؾدزٌّسگبى هصوط ( 62/9زضنس) ٍ ثمیِ (ً 52فط هؼبزل  37/1زضنس) هؤًج ثَزُاًس .اظ ًظط همغغ تحهیلیً 137 ،فط
( 97/9زضنس) زاًكزَی وبضقٌبؾی ٍ ثمیِ (ً 3فط هؼبزل  2/1زضنس) زاًكزَی وبضقٌبؾی اضقس ثَزُاًس .هؼسل ً 31فط اظ
پبؾدزٌّسگبى ( 22/1زضنس) ثبالی  ،17هؼسل ً 80فط ( )57/1ثیي  14تب  ٍ 17هؼسل ثمیِ (ً 28فط هؼبزل  )0/7ووتط اظ  14ثَزُ اؾت.
ّوچٌیي ثیكتطیي زاًكزَیبى اظ زاًكىسُ هٌْسؾی ً 75فط هؼبزل  53/6زضنس)ً 37 ،فط ( )26/4اظ زاًكىسُ ػلَم اًؿبًی ٍ ثمیِ (28
ًفط هؼبزل  20زضنس) اظ زاًكىسُ ػلَم ثَزُاًس .ثطای ثطضؾی ٍضؼیت هتغیطّب اظ آظهَى تی ته ًوًَِای اؾتفبزُ قس وِ ذطٍری آى زض
رسٍل  2لبثل هكبّسُ اؾت .ثب تَرِ ثِ ایي وِ زض پطؾكٌبهِّب اظ همیبؼ پٌذ لؿوتی لیىطت اؾتفبزُ قسُ ثَزً ،وطُ هؼیبض آظهَى ثطاثط
ثب  3یؼٌی حس ٍؾظ ایي همیبؼ زض ًظط گطفتِ قس.
هتغیط
اذالق حطفِای
ٍیػگیّبی فطزی
ٍیػگیّبی تؼبهلی
ویفیت وبض حطفِای
اًگیعـ

هیبًگیي
3/4258
3/4829
3/2911
3/4893
3/4400

رسٍل  .2ثطضؾی ٍضؼیت هتغیطّب
ًوطُ هؼیبض
اًحطاف اؾتبًساضز
3
0/87635
3
0/96290
3
1/07062
3
0/91494
3
0/94791

t
5/749
5/933
3/217
6/328
5/492

p
0/000
0/000
0/002
0/000
0/000

df
139
139
139
139
139

ثب تَرِ ثِ اعالػبت رسٍل  2اظ آًزبیی وِ ؾغح هؼٌیزاضی توبم هتغیط ووتط اظ  0/05هیثبقسً ،ویتَاى فطو نفط ضا ضز وطز .ثِ
ػجبضت زیگط تفبٍت هؼٌیزاضی ثیي هیبًگیي ًوطات هتغیطّبی فَق زض ًوًَِ هَضز ثطضؾی ثب ربهؼِ ٍرَز ًساضز .اظ عطف زیگط ثب تَرِ
ثِ همساض هیبًگیي هیتَاى گفت ٍضؼیت توبم هتغیطّب زض حس هغلَة لطاض زاضز.
زض اثتسا ثطای ثطضؾی ٍضؼیت تَظیغ زازُّب اظ همساض قبذم چَلگی ٍ وكیسگی ٍ ّوچٌیي ًوَزاض  Q_Qاؾتفبزُ قس وِ ّط زٍ ثیبًگط
ًطهبل ثَزى تَظیغ زازُّب ثَز .ثِ هٌظَض ثطضؾی هیعاى ّوجؿتگی ثیي هتغیطّب اظ آظهَى پیطؾَى اؾتفبزُ قس وِ ذطٍری آى زض رسٍل
ً 3كبى زازُ قسُ اؾت.

 .1اذالق حطفِای
ٍ .2یػگیّبی فطزی
ٍ .3یػگیّبی تؼبهلی
 .4ویفیت وبض حطفِای
 .5اًگیعـ

رسٍل  .3ذطٍری آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتغیطّبی تحمیك
2
1
1
ّوجؿتگی پیطؾَى
**
1
ّوجؿتگی پیطؾَى
0/907
0/000
ؾغح هؼٌیزاضی
**
**
ّوجؿتگی پیطؾَى
0/708
0/898
0/000
0/000
ؾغح هؼٌیزاضی
**
**
ّوجؿتگی پیطؾَى
0/680
0/869
0/000
0/000
ؾغح هؼٌیزاضی
**
**
ّوجؿتگی پیطؾَى
0/602
0/682
0/000
0/000
ؾغح هؼٌیزاضی
140
140
N

3

4

5

1
**0/692
0/000
**0/501
0/000
140

1
**0/744
0/000
140

1
140

عجك اعالػبت رسٍل  ،3ثیي توبم هتغیطّب ّوجؿتگی هؼٌیزاضی ٍرَز زاضز .ثیكتطیي همساض ّوجؿتگی ثیي اذالق حطفِای ٍ اثؼبز آى
لطاض زاضز .ووتطیي همساض ّوجؿتگی ( )0/501ثیي ٍیػگی ّبی تؼبهلی ٍ اًگیعـ ٍرَز زاضز .همساض ّوجؿتگی ثیي اذالق حطفِای ٍ
اًگیعـ ًیع  0/682هیثبقس وِ زض ؾغح لَی لطاض زاضز .اظ ثیي اثؼبز اذالق حطفِای ًیع هؤلفِ ویفیت وبض حطفِای ثیكتطیي
ّوجؿتگی ( )0/744ضا ثب اًگیعـ زاضز .ثٌبثطایي هیتَاى گفت ّطچِ هیعاى ضػبیت اذالق حطفِای تَؾظ اؾبتیس ثیكتط ثبقس ،اًگیعـ
زاًكزَیبى ًیع ثبالتط ذَاّس ثَز.
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آظهَى فطضیِّب :ثِ هٌظَض آظهَى فطضیِّب اظ تحلیل هؿیط ٍ ًطمافعاض آهَؼ اؾتفبزُ قسُ اؾت .آظهَى تأحیط اذالق حطفِای ثط
اًگیعـ زض قىل  2لبثل هكبّسُ اؾت.

قىل  .2ثطضؾی تأحیط اذالق حطفِای ثط اًگیعـ

هؼٌیزاضی ضطایت ضگطؾیًَی تحلیل هؿیط زض رسٍل ً 4كبى زازُ قسُ اؾت.
رسٍل  .4هؼٌیزاضی ضطایت ضگطؾیًَی
هتغیط
اذالق حطفِای

هؿیط

هتغیط

ثطآٍضز اؾتبًساضز

ذغبی اؾتبًساضز

ًؿجت ثحطاًی

ؾغح هؼٌیزاضی

<---

اًگیعـ

0/682

0/067

10/988

0/000

ّوبىعَض وِ اعالػبت رسٍل ً 4كبى هیزّس ،اظ آًزبیی وِ ؾغح هؼٌیزاضی ( )0/000ووتط اظ همساض  0/05اؾت هیتَاى گفت وِ
تأحیط اذالق حطفِای ثط اًگیعـ زض ؾغح اعویٌبى  95زضنس ،هؼٌیزاض هی ثبقس.
ثِ هٌظَض ثطضؾی تأحیط ّط یه اظ اثؼبز اذالق حطفِای ثط اًگیعـ ًیع اظ تحلیل هؿیط اؾتفبزُ قس (قىل .)3

قىل  .3ثطضؾی تأحیط اثؼبز اذالق حطفِای ثط اًگیعـ (ثغَض هؿتمل اظ ّن)
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هؼٌیزاضی ضطایت ضگطؾیًَی تحلیل هؿیط زض رسٍل ً 5كبى زازُ قسُ اؾت.
رسٍل  .5هؼٌیزاضی ضطایت ضگطؾیًَی

هؿیط

هتغیط

هتغیط
ٍیػگیّبی فطزی

<---

اًگیعـ

ثطآٍضز اؾتبًساضز

ذغبی اؾتبًساضز

ًؿجت ثحطاًی

ؾغح هؼٌیزاضی

0/239

0/083

2/844

0/004

ٍیػگیّبی تؼبهلی

<---

اًگیعـ

0/676

0/085

8/222

0/000

ویفیت وبض حطفِای

<---

اًگیعـ

-0/137

0/076

-1/601

0/109

ّوبىعَض وِ اعالػبت رسٍل ً 5كبى هیزّس ،تأحیط ٍیػگیّبی فطزی ( 0/239ثب ؾغح هؼٌیزاضی ٍ ٍ )0/004یػگیّبی تؼبهلی
( 0/676ثب ؾغح هؼٌیزاضی  )0/000ثط اًگیعـ زاًكزَیبى هؼٌیزاض هیثبقس ٍلی تأحیط ویفیت وبض حطفِای ثط اًگیعـ ،هؼٌیزاض
(ً )P=0/109یؿت .اظ آًزبیی وِ ّوجؿتگی هؼٌیزاضی ثیي اثؼبز اذالق حطفِای ٍرَز زاضز ،پصیطفتي ایي فطو وِ آًْب هؿتمل اظ
ّن ّؿتٌس ،قبیس غیطهٌغمی ثبقس؛ ثٌبثطایي ثِ هٌظَض ثطضؾی ایٌىِ تؼبهل ثیي ایي اثؼبز چِ تأحیطی هیتَاًس ثط اًگیعـ زاقتِ ثبقس،
هسل ًكبى زازُ قسُ زض قىل  4هَضز آظهَى لطاض گطفت.

قىل  .4ثطضؾی تأحیط اثؼبز اذالق حطفِای ثط اًگیعـ (ثغَض تؼبهلی)

زض قىل  4هالحظِ هیقَز وِ ٍیػگیّبی فطزی ثط ٍیػگیّبی تؼبهلی تأحیطگصاض اؾت ٍ ّط زٍ ویفیت وبض حطفِای ضا تحت تأحیط
لطاض هیزٌّس .اظ عطف زیگط ّط ؾِ ثؼس اذالق حطفِای تأحیط هؿتمین ثط اًگیعـ زاضًس .هؼٌیزاضی ضطایت ضگطؾیًَی تحلیل هؿیط زض
رسٍل ً 6كبى زازُ قسُ اؾت.
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رسٍل  .6هؼٌیزاضی ضطایت ضگطؾیًَی
هتغیط

هتغیط

هؿیط

ثطآٍضز اؾتبًساضز

ذغبی اؾتبًساضز

ًؿجت ثحطاًی

ؾغح هؼٌیزاضی

ٍیػگیّبی فطزی

<---

ٍیػگیّبی تؼبهلی

0/708

0/067

11/844

0/000

ٍیػگیّبی فطزی

<---

ویفیت وبض حطفِای

0/382

0/076

4/745

0/000

ٍیػگیّبی تؼبهلی

<---

ویفیت وبض حطفِای

0/422

0/069

5/247

0/000

ٍیػگیّبی فطزی

<---

اًگیعـ

0/239

0/083

2/844

0/004

ویفیت وبض حطفِای

<---

اًگیعـ

0/676

0/085

8/222

0/000

ٍیػگیّبی تؼبهلی

<---

اًگیعـ

-0/137

0/076

-1/601

0/109

عجك اعالػبت رسٍل  ،7ثزع تأحیط ٍیػگیّبی تؼبهلی ثط اًگیعـ ،ؾبیط هؿیطّب هؼٌیزاض هیثبقٌسً .ىتِ لبثل تَرِ ایٌىِ تأحیط ویفیت
وبض حطفِای ثط اًگیعـٍ ،لتی ًمف هیبًزی ضا ایفب هیوٌس ،هؼٌیزاض ٍ ًؿجتبً لَی ( )0/676هیثبقس .زض حبلی وِ تأحیط ٍیػگیّبی
تؼبهلی ثط اًگیعـ فمظ ثغَض هؿتمین ،هؼٌیزاض اؾت ٍ زض حبلت هیبًزی هؼٌیزاض ًویثبقس.
ًتبیذ فطضیِّبی تحمیك زض رسٍل ً 7كبى زازُ قسُ اؾت.
رسٍل ً .7تبیذ آظهَى فطضیِّبی تحمیك
فطضیِ
 اذالق حطفِای تأحیط هؼٌیزاضی ثط اًگیعـ زاضز( .فطضیِ انلی) ٍیػگیّبی فطزی تأحیط هؿتمین هؼٌیزاضی ثط اًگیعـ زاضز. ٍیػگیّبی تؼبهلی تأحیط هؿتمین هؼٌیزاضی ثط اًگیعـ زاضز. ویفیت وبض حطفِای تأحیط هؿتمین هؼٌیزاضی ثط اًگیعـ زاضز. ویفیت وبض حطفِای ًمف هیبًزی ضا زض ضاثغِ ثیي ٍیػگیّبی فطزی ٍ اًگیعـ ایفب هیوٌس. ویفیت وبض حطفِای ًمف هیبًزی ضا زض ضاثغِ ثیي ٍیػگیّبی تؼبهلی ٍ اًگیعـ ایفب هیوٌس.ٍیػگیّبی تؼبهلی ًمف هیبًزی ضا زض ضاثغِ ثیي ٍیػگیّبی فطزی ٍ اًگیعـ ایفب هیوٌس.
ٍیػگیّبی تؼبهلی ًمف هیبًزی ضا زض ضاثغِ ثیي ویفیت وبض حطفِای ٍ اًگیعـ ایفب هیوٌس.

ًتیزِ
تأییس
تأییس
تأییس
ػسم تأییس
تأییس
تأییس
ػسم تأییس
تأییس

بحث و نتیجهگیری
ّسف تحمیك حبضط ثطضؾی تأحیط اذالق حطفِای اؾبتیس ثط اًگیعـ زاًكزَیبى هیثبقس .اظ آًزبیی وِ هحیظّبی آهَظقی ٍ ثبالذم
زاًكگبُّبٍ ،ظیفِای ذغیط زض رْت تطثیت افطاز ٍ ضقس ٍ تَؾؼِ ربهؼِ ایفب هیوٌٌس ،ضطٍضت ضػبیت اذالق حطفِای ّیأت ػلوی ثِ
ذبعط تأحیطگصاضی قگطفت ثط ضٍی زاًكزَیبى وِ ازاضُ اهَض وكَض ضا زض اثؼبز هرتلف ثِ زؾت ذَاٌّس گطفت ،هضبػف اؾت (فطهْیٌی
فطاّبًی ٍ ثٌْبم ربم .)1391 ،ثطذَضزاضی ٍ ضػبیت اؾتبًساضزّبی اذالق حطفِای اظ ؾَی اػضبی ّیأت ػلوی هیتَاًس زض ویفیت
فطایٌس ٍ ثطًٍساز ًظبم آهَظـ ػبلی هؤحط ٍالغ قَز (لٌجطی ٍ ّوىبضاى.)1394 ،
ًتبیذ آظهَى پیطؾَى ًكبى زاز وِ ّوجؿتگی ثیي توبم هتغیطّب هؼٌیزاض هیثبقس .ایي یبفتِ ثب ًتبیذ تحمیمبت لبئوی ٍ قطیؼتوساضی
( ٍ )1396ػجبؾی ٍ زیگطاى ( ،)1396ؾیسی ًظطلَ ٍ عجؿی ( ،)1396ضحیوی ( ،)1396لٌجطی ٍ زیگطاى ( ٍ ،)1394تبهبضا پتطیل
(ّ )2013نضاؾتب هیثبقسً .تیزِ آظهَى فطضیِ انلی ًكبى زاز وِ تأحیط اذالق حطفِای اؾبتیس ثط اًگیعـ زاًكزَیبى ،هؼٌیزاض
هیثبقس .ایي یبفتِ ثب ًتبیذ تحمیمبت آشضوالُ ٍ زیگطاى ( ،)1398ػعیعیبى وْي ٍ زیگطاى ( ،)1397ظثبًی قبزثبز ٍ زیگطاى (،)1396
ؾیسی ًظطلَ ٍ عجؿی ( ،)1396ؾالرمِ ٍ نفطی ( ،)1394لٌجطی ٍ زیگطاى ( ٍ ،)1397تب حسٍزی ثب ًتبیذ اؾسیبى ٍ زیگطاى ()1395
ّورَاًی زاضز .ثب تَرِ ثِ هؼٌیزاض ثَزى تأحیط اذالق حطفِای اؾبتیس ثط اًگیعـ زاًكزَیبى پیكٌْبز هیقَز ،زٍضُّبی آهَظقی ثطای
اؾبتیس زض ظهیٌِ اذالق حطفِ ّبی ٍ وبضثطزّبی آى عطاحی ٍ ارطا قَزّ .وچٌیي زض اضظیبثی اؾبتیس زض پبیبى تطم ًیع هَضز تَرِ لطاض
ثگیطز.
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اظ آًزبیی وِ ٍیػگیّبی فطزی ٍ تؼبهلی اؾبتیس ثط اًگیعـ زاًكزَیبى تأحیط زاضز ،پیكٌْبز هیقَز هطوع هكبٍضُ زاًكگبُ ،زٍضُّبیی
زض ظهیٌِ اضتجبعبت احطثرف ٍ لعٍم تَرِ ثِ ٍیػگیّبیی اظ لجیل ػسالتهحَضی ،هؿئَلیتپصیطی ،لبًَىهساضی ،ضػبیت ازة ٍ احتطام ضا
عطاحی ٍ ارطا وٌس ٍ هؼبًٍت آهَظقی زاًكگبُ ًیع آًْب ضا زض اضظیبثیّب هسًظط لطاض زّس .ػالٍُ ثط ایي ،ثِ اؾبتیس هحتطم پیكٌْبز
هیقَز فطمّبیی ضا ثِ هٌظَض اضظیبثی ٍیػگیّبی ضفتبضی ٍ تؼبهلی زض قیَُ تسضیؽ ذَز عطاحی وٌٌس ٍ زض اٍاؾظ ٍ پبیبىتطم زض اذتیبض
زاًكزَیبى لطاض زٌّس تب آًْب ضا (تطریحبً ثسٍى شوط ًبم) تىویل وٌٌس .ایي وبض هیتَاًس اؾبتیس ضا اظ ًمبط ضؼف ٍ لَت ذَز آگبُ ؾبظز.
ًتیزِ ربلت تَرِ تحمیك حبضط ایي اؾت وِ ویفیت وبض حطفِای (هْبضت ٍ تؿلظ زض تسضیؽ ،هسیطیت هَفك والؼ ،اؾتفبزُ اظ
هغبلت ٍ ضٍـّبی رسیس ،تَرِ ثِ اهَض پػٍّكی) ثغَض هؿتمین تأحیط هؼٌیزاضی ثط اًگیعـ زاًكزَیبى ًساقت ٍلی تأحیط غیطهؿتمین
آى (تحت تأحیط ٍیػگیّبی فطزی) هؼٌیزاض هیثبقس .ثٌبثطایي هیتَاى ًتیزِ گطفت نطفبً تَرِ ثِ رٌجِّبی فٌی تسضیؽ ًویتَاًس
ضاّگكب ثبقس ثلىِ ضػبیت ذهلتّبیی اظ لجیل ػسالتهحَضی ،هؿئَلیتپصیطی ٍ لبًَىهساضی هیتَاًس هىول ویفیت وبض حطفِای یب
ّوبى تسضیؽ ذَة ثبقس.
تحمیك حبضط ًیع ثب هحسٍزیتّبیی هَارِ ثَزُ اؾت .یبفتِّبی تحمیك حبضط ضا ًویتَاى ثِ ؾبیط زاًكگبُّب یب هؤؾؿبت آهَظـ
ػبلی تؼوین زازّ .وچٌیي اظ آًزبیی وِ اوخط پبؾدزٌّسگبى زاًكزَی همغغ وبضقٌبؾی ثَزُاًسً ،تبیذ ًویتَاًس ثیبًگط وبهل ٍضؼیت
اؾبتیس زاًكگبُ ظًزبى ثبقس .ثِ ػالٍُ ،هتغیطّبی هتؼسزی هیتَاًٌس زض ضاثغِ ثیي اذالق حطفِای ٍ اًگیعـ تأحیطگصاض ثبقٌس اظ آى
رولِ هیتَاى ثِ فطٌّگ ؾبظهبًیٍ ،یػگیّبی قرهیتی ،قیَُ تسضیؽً ،گطـ زاًكزَیبى ٍ غیطُ اقبضُ وطز وِ زض ایي تحمیك هَضز
ثطضؾی لطاض ًگطفتِاًس .ثِ هحممبى آتی پیكٌْبز هیقَز زض هسل ذَز ثِ ثطضؾی ایي ػَاهل ٍ زض ثیي زاًكزَیبى همبعغ هرتلف ٍ
زاًكگبُّبی گًَبگَى ثپطزاظًس.
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The Effect of Professors’ Professional Ethics Dimensions on Students
Motivation
Omid Mahdieh1*
Maryam Ghahremani2

Abstract
Purpose: The aim of this research is to investigate the effect of professor’s professional ethics
on student’s motivation
Methodology: Current applied research is conducted in survey method. Statistical population is
consisting of University of Zanjan’s students and 140 questionnaires were collected by using
convenience sampling method. The validity and reliability of research tool (questionnaire) was
validated. SPSS and AMOS software were used for data analysis.
Findings: Findings show that there are positive relationships between professional ethics and
motivation. Professional ethics has a positive and significant effect on motivation. The effect of
personal and interactional characteristics has also a significant of motivation, but the effect of
professional work quality was not significant. Professional work quality mediated the
relationship between personal and interactional characteristics and motivation. In addition,
interactional characteristics mediated the relationship between professional work quality and
motivation (P<0.005)
Conclusion: According to findings, we can conclude that pay attention merely to technical
aspects of teaching is not sufficient, but also considering professional ethics including traits such
as justice, responsibility, and rule-orientation, can complete the quality of the professional works
or good teaching.
Keywords: Professional ethics, Personal characteristics, Interactional characteristics,
Professional work quality, Motivation.
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