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 چکيده
پژوهش، بررسی رابطه بین سیرت اساتید و مولفه های آن با خودکارآمدی دانشجویان  هدف از این

 -توصیفی ها،داده گردآوری یشیوه نظر از و کاربردی هدف، نظر از و ابعاد آن است. پژوهش حاضر

اصفهان  نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 6089  آماری این پیمایش امعهجهمبستگی است. 

گیری تصادفی و با استفاده از فرمول حجم نمونه است که با استفاده از روش نمونه 1393در سال 

نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از   361کوکران تعداد 

یی پرسشنامه دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس منابع معتبر استفاده شد و سپس روایی محتوا

و  97/0ها  از طریق بازبینی توسط کارشناسان مربوطه تایید شد و پایایی پرسشنامه سیرت اساتید  

به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها  نیز از   88/0خودکارآمدی دانشجویان 

کلیت امر بین سیرت  استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در  20SPSSنرم افزار آماری 

اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه مثبت و مستقیم 

وجود دارد. در ارتباط با مولفه های سیرت نیز نتایج نشان داد، بین حکمت، شور و اشتیاق و شوخ 

همچنین مولفه های صداقت، طبعی با خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن رابطه مثبت برقرار است 

شجاعت و تواضع با خودکارآمدی دانشجویان بطورکلی رابطه داشتند اما در داخل برخی مولفه های 

خودکارآمدی با مولفه های فوق رابطه ای دیده نشد. در نهایت رابطه غمخواری از مولفه های سیرت 

ن بطورکلی، می توان نتیجه گرفت با خودکارآمدی دانشجویان نیز مورد تایید قرار نگرفت. بنابرای

 .سیرت اساتید هرچقدر باال باشد خودکارآمدی دانشجویان باالتر خواهد رفت
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 4 کمال نصرتی هشی 3 مصطفی حاتمی ،2 مهرنوش امينی، 1نفيسه عباسپور

 5زهره متقی

 .امه ریزی درسی، دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشد برن 1
 ه آموزش و پرورش. دانشگاه اصفهان.کارشناسی ارشد تاریخ و فلسف 2
 .آموزشی، دانشگاه اصفهانامه ریزی کارشناسی ارشد برن  3
 .دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان 4
 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان. 5
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سیرت اساتید، مولفه های سیرت، خودکارآمدی دانشجویان، مولفه های  :یديکل واژگان

 .خودکارآمدی

 

 مقدمه

 و هوگان ؛2006 ،2که به طور خاص شامل اجزاء اخالقی مهم است )هارتمن داردبه آن فضیلت یا فضایل اخالقی اشاره  1سیرت

 بر نیکوست، سیرت فاقد که فردی. می کند زندگی باال سطح ارزشهای اساس بر فرد می دهد، نشان که است میزانی و حد و (1997 ،3سینکلر

 مهم نیکو سیرت گرچه بود. خواهد سیرتشان سنجش واقعی مالك ارزشها، به افراد بندی می کند. پای مصالحه باال سطح ارزشهای سر

 مورد در چیزی هر اولریچ دیو اعتقاد (. به116: 1389اصفهانی، دارند )نصر ندرت توافق به آن چیستی مورد در افراد اما می شود، شمرده

سیرت الزم را برای  ،افرادی که به قله های کامیابی پا می گذارند (.2004،  4فولکمن و زنگر)شود می ناشی آنان سیرت از بزرگ رهبران

اعتماد خود را از دست می دهند  ،. پیروانی که در سیرت رهبران خود ضعف مشاهده کنندهدایت می شوندبه سوی فاجعه و حفظ آن ندارند 

  (.2006، 5)ساریز و همکارانگردان می شوند  و روی
به تازگی عالقه نهادهای آموزشی به رهبران و افرادی که در آنها سیرت نیکو پرورش یابد، احساس می شود و به مرور زمان نیاز 

(. 2003، 6)تی جلت ویت زیادی به موضوعات مربوط به فضایل و سیرت در بین دانشمندان اجتماعی  و روانشناسان به وجود آمده است

خلق و خوی است. از نظر روانشناسی خلق و « سیرت» رخی از آنها اشاره می شود. منظور ازتعاریف مختلفی از سیرت ارائه شده است که به ب

شخصیت عبارت است از آن چه که فرد  (.2008، 7پی تسوخوی جنبه ای از شخصیت نسبتاً پایدار انسان از لحاظ اخالق و اجتماعی است )

  (.2006)ساریز و همکاران، ت که فرد واقعاً در دنیای درون هست به دنیای بیرون نشان می دهد، در حالی که سیرت به معنای آن اس

فرد هست، هنگامی که هیچ کس به او نگاه نمی کند. سیرت چیزی است که فرد هنگام تاریکی شب در مورد در سیرت آن چیزی است که 

 (.  2008، 8)هاردرخود فکر می کند

آن چیزی است که شما و به عبارتی  دهد که فرد واقعاً چه کسی استسیرت نشان می  در عمل است .« خود درونی فرد »سیرت،  

. سیرت انجام کار درست علی رغم (2004،  فولکمن و زنگر)ی رهبری استسیرت دیرك اصلی خیمه. (2005 ،9)ماکسولدر خلوت هستید

پی ارزشهای مذهبی است  ) الباً در راستایغو  (.1991، 10؛ لیکونا2006)ساریز و همکاران، فشار بیرونی مخالف برای انجام نشدن آن است

فرد دارای سیرت نیکو به دنبال حقیقت .  (2001 ،11سیگل و )برودی برخی سیرت را جمع ویژگی های اخالقی فرد دانسته اند (2008تسو، 

 (. 2001، 12)مارالاست. تعیین می کند چه کاری درست است و بر اساس آن، شجاعت و تعهد عمل دارد

آینده بینی، تحمل، غمخواری، فداکاری، از جمله بنیادهای سیرت فرد محسوب می شوند. هنگامی فرد با مشکالت و  شجاعت، نظم،

، هفت ویژگی به عنوان در تحقیقی (.2008، 13)هیبلزوسوسه ها مواجه می شود، به کمک این ویژگی ها می تواند برآن ها غلبه کند

از: وفاداری، ند . این هفت ویژگی عبارته استرت فرد را معرفی می کند، در نظر گرفته شداستانداردهای رفتاری حداقل قابل قبول که سی

وظیفه شناسی، احترام، خدمت بدون احساس غرور، درستکاری، صداقت و شجاعت فردی. در همین مطالعه، احترام و صداقت، بیشتر مورد 

کند: نگرش  ( عناصر سیرت نیکو را به صورت زیر تعیین می 2004)  15ندر مطالعه دیگری، پیترسو (.2008 ،14)داتیتأکید قرار گرفته است 

مثبت، شهروندی، غمخواری، اعتماد، مالحظات انسانی، همکاری، شجاعت، ادب، تکیه گاه دیگران بودن، پشتکار، انضباط )خودکنترلی(، 
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ی، کاردانی، مسئولیت پذیری، خلوص، کار تالش، شور و شوق، انصاف، بخشش، درستکاری، تواضع، صداقت، نزاکت، خوشبینی، شکیبای

 (.1391)نصر اصفهانی و همکاران،  گروهی، تحمل و مدارا، مورد اعتماد بودن.

، شور و  21، حکمت 20، شوخ طبعی 19، تواضع 18، شجاعت 17صداقت ( شاخص های سیرت را هفت عامل:2003) 16بارکر وکوی

23غمخواری ، 22اشتياق
مطالعات نشان داده است که سیرت نیکو بر شادی کارکنان دارای تاثیر مثبت و در نظر گرفته اند. در بعد شادی،  

 (.1391معنادار است )نصر اصفهانی و همکارانش، 

 انجام کار شود، تعریف مانع ترس اینکه بدون مسیر این در مردم گرفتن نظر در و طوالنی مسیر برای جهت تنظیم عنوان شجاعت به

و  (2003، 24کنیم)بارکر و ساروز عمل موضع، به حرکت بپردازیم و بدون ترس به آن درباره یک ما تا دهد می اجازه شده است. شجاعت

 و استانداردهای اخالقی است)بارلو یا و اخالق به مداوم پایبندی عنوان به فرداست که یک شخصیت از مهم صداقت به عنوان عنصر

 های انتخاب با درست و صادقانه کاری یا چیزی می پردازد حتی زمانی که انجام به مداوم طور به صداقت (. فرد با2003 ،25همکاران

 استانداردهای و اجتماعی هنجارهای از اخالقی، مستقل استانداردهای پایبند ماندن به عنوان به نیز زیادی مواجه باشد. صداقت جایگزین

 کم نسبتا حس یا و بودن فروتن کیفیت سیرت است و به عنوانبخش دیگری از  (. فروتنی1997 ،26است )لئونارد شده تعریف جهانی جامعه

 (.1991 لیکونا، ؛1997 لئونارد، ساروز و بارکر، شده است) تعریف نشان دادن خود اهمیت

پژوهش، خودکارآمدی دانشجویان است که محققان درصدداند بررسی کنند که آیا بین سیرت اساتید و لذا متغییر وابسته در این 

 تئوری اصلی سازه آن با خودکارآمدی دانشجویان رابطه وجود دارد یا نه؟ اهمیت این کار از این جهت است که خودکارآمدی،مولفه های 

 افراد اساس، این دارد. بر اشاره فعالیت و کار انجام برای خود توانایی های از افراد برداشت به و محسوب می شود بندورا شناختی و اجتماعی

 توانایی عدم احساس فعالیت یک انجام مورد در افراد اگر و کنند اطمینان احساس ها آن انجام در که بپردازند فعالیت هایی به که دارند تمایل

 برابر در مقاومت میزان و فعالیتها انجام برای انرژی صرف میزان بر خودکارآمدی ورزند. باورهای می اجتناب آن انجام از معمول طور به کنند،

 به منحصر های توانایی از یکی خوداندیشی بندورا، تئوری اساس (. بر2009، 28و فال و همکاران 2003، 27دارد )پجارس مستقیم اثرات موانع،

 خودکارآمدی دریافت های برگیرنده در ارزیابی ها خود این و می دهد تغییر و ارزیابی را خود رفتار انسان آن وسیله به که است انسان در فرد

 پی به ها آن که است ارزش ها و کنشها احتمالی پیآمدهای درباره افراد باورهای برآیند آغاز در انگیزش انتظار، ارزش تئوری پایه است. بر

 پیآمدها که هنگامی اما باشد. ارزش با ها آن برای انتظار مورد پیآمد که می شوند برانگیخته تکالیف انجام برای زمانی افراد دهند. می آمدها

 این چون مرتبط اند، کارآمدی باورهای با پیآمد انتظارهای داشت. خواهند کمتری آمادگی تکالیف انجام برای باشد نداشته ارزش ها آن برای

 انجام توانند می که کاری از هایشان داوری به وابستگی زیادی انسان انتظار مورد پیآمد که آنجایی از و کنند می تعیین را انتظارات باورها،

 رفتار های بینی پیش در سزا به نقشی بی گمان آمد پی شود، انتظارهای کنترل کارآمدی خود های ادراك اگر این مواقع، در بدهند دارد،

 (.1982و بندورا،  1977، 29داشت)بندورا خواهد

 دارای دانشجویان دارد. ارتباط فراگیران موثر عملکرد و تکالیف انجام در استقامت شده، صرف تالش فعالیتها، انتخاب با خودکارآمدی

 قضاوت خود تواناییهای مورد در که عکس، دانشجویانی بر و بهتری خواهند داشت تحصیلی عملکرد خود، تواناییهای مورد در مثبت باورهای

( و  2000، 30خواهند داشت)زیمرمن تحصیلی امور در ضعیفی عملکرد و برخوردارند، انگیزه پایینی خودکارآمدی از عبارتی به و دارند منفی

بر اساس شواهد، خودکارآمدی به عنوان یه متغیر پیش بینی کننده قوی در پیشرفت و موفقیت تحصیلی تلقی می شود )فال و همکاران، 

  (. 2008، 32و والش 2009، 31و آیوتوال و آدی دیجی 2009
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 انگیزه با کارها انجام برای خود واناییهایت مورد در دانشجویان در مطالعه ای نشان داداند که باورهای( 1392روحی و همکاران )

  شود. دانشجویان تحصیلی انگیزه بهبود سبب می تواند خودکارآمدی بهبود دارد و ارتباط تحصیلی

خودکارامدی  است بطوریکهمعنادار  یترابطه خودکارامدی و گروه تحصیلی و جنس( اذعان داشتند که 1391غیبی و همکاران )

عباسیان  .استمهندسی نسبت به گروه های علوم انسانی و علوم پایه و دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر باالتر  -دانشجویان فنی

معنی دهد. بدین ( بیان کردند که باورهای خودکارآمدی، احساس، فکر، رفتار و انگیزه فراگیران را تحت تأثیر قرار می1389فرد و همکاران )

که دانش آموزی که از سطح خودکارآمدی باالتری برخوردار است، نسبت به نتایج کار خود دیدگاه مثبتی دارد و در نتیجه سطح 

 گردد. خودکارآمدی باال باعث انگیزه پیشرفت و بر انگیختگی درونی در فرد می

ثیر می گزارد و زمینه پیشرفت بیشتر دانش آموزان را ( دریافتند که خودکارآمدی بر انگیزه فراگیران تأ1387خرازی و همکاران )

( نیز در مطالعه خود نشان داد که خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت 2009کند. نیلسن )فراهم می

کنند و نهایتاً به ا برای خود تنظیم می( دانشجویان دارای خودکارآمدی بیشتر، اهداف سطح باالتری ر2010دارد. در تحقیق چینج و چیو)

های انگیزه درونی می باشد. و نی هوس ( خودکارآمدی یکی از پیش بینی کننده2011شود. از نظر تابرنرو و هرناندز )موفقیت آنها منجر می

( در 2010ودند. چنگ و سالومون )(  نقش اثرگزار خودکارآمدی در افزایش میزان انگیزه درونی دانش آموزان را تأیید نم2012و همکاران )

بررسی رابطه میان تصورات قالبی، اضطراب موقعیتی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی، اذعان کردند که خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی 

 داری با عملکرد تحصیلی دارد.

ش، تحقیقاتی صورت نگرفته، اما نکته ای که بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده، مشخص شد که در ارتباط با موضوع این پژوه

این است که در ارتباط با سیرت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان، تحقیقات زیادی بصورت جداگانه انجام شده است. اما  باید اذعان داشت

این رو می توان اذعان داشت که  هیچ پژوهشی تا به حال به بررسی رابطه بین سیرت اساتید با خودکارآمدی دانشجویان توجه نداشته که از

امید است به عنوان سرآغاز اثر گذار در این مسیر و قابل توجه   این تحقیق یک کار و پژوهش جدید در این عرصه محسوب می شود که

در این پس باشد و تحقیقات زیادی را به این عرصه بکشاند تا شاهد پیشرفت و توسعه در نظام آموزشی، بویژه در کالس های درس بود. 

پژوهش بنا بر اهمیت مسئله به بررسی رابطه بین سیرت اساتید و مولفه های آن )صداقت، شجاعت، تواضع، شوخ طبعی، حکمت، شور و 

اشتیاق و  غمخواری( با خودکارآمدی دانشجویان و مولفه های آن)تالش، پشتکار، خودتنظیمی(پرداخته می شود تا مشخص گردد که سیرت 

نظر داشتن ابعاد آن چه تاثیری بر خودکارآمدی دانشجویان خواهد داشت تا در راستای نتایج تحقیق سیاست های بهتری را در اساتید با در 

 جهت باالبردن خودکارآمدی دانشجویان اتخاذ نمود.

 

 فرضيات پژوهش

 وجود دارد.( بین سیرت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه 1

 ( بین صداقت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.2

 ( بین شجاعت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.3

 آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.( بین تواضع اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد 4

 ( بین حکمت اساتید  و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.5

 ( بین شور و اشتیاق اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.6

 خواری اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.( بین غم7

 ( بین شوخ طبعی اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.8

 

 پژوهش روش شناسی

 6089  آماری این پیمایش امعهجهمبستگی است.  -توصیفی ها، داده گردآوری یشیوه نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

گیری تصادفی و با استفاده از فرمول حجم است که با استفاده از روش نمونه 1393نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

 دند.نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش  361نمونه کوکران تعداد 

 تا +(1کم ) ای از خیلی درجه 5 لیکرت صورت طیف پرسشنامه و به از نیاز، مورد های داده آوری جمع منظور به پژوهش این در

بخش اول، پرسشنامه  شده است که شد. پرسشنامه عالوه بر سوال های جمعیت شناختی، از دو بخش تشکیل استفاده +(5خیلی زیاد )

                                                                                                                                                                                       
Walsh.  32 
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 ،34همکاران و پترسون ،2003 ،33کوی و که آیتم های مربوط به هر فعالیت از مطالعات )بارکرمحقق ساخته در مورد سیرت اساتید بود 

)صداقت، شجاعت، تواضع، شوخ طبعی، حکمت، شور و  ( شناسایی شد2006 ،36همکاران و جیمز ،2008 ،35کریستوفر و پیترسون ،.2004

طراحی سواالت اقدام گردید. لذا روایی این سواالت نیز پس از بررسی و ترتیب اثر دادن نظر اساتید و  ( و سپس بهاشتیاق و  غمخواری

برای پرسشنامه های محقق ساخته تحلیل عاملی صورت گرفت تا بتوان اطمینان حاصل کرد که ابعاد مورد استفاده و  خبرگان تایید شد.

داشته و یک چیز را مورد سنجش قرار می دهند. از این رو نتایج تحلیل عاملی برای زیر سوالهای موجود در پرسشنامه با یکدیگر همخوانی 

، شور و 71/0، حکمت84/0، شوخ طبعی88/0، تواضع71/0، شجاعت81/0مقیاس های پرسشنامه سیرت از این قرار است: صداقت

بدست آمد که از حد  70/0املی باالی و همانطور که مشخص است همه زیرمقیاس ها در تحلیل ع 85/0،  غمخواری83/0اشتیاق

( باالست و مورد تایید می باشد. برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در حد 70/0معیار)

، که این مقادیر شده استارائه  1در جدول  نیزپایایی زیر مقیاس های پرسشنامه  برای ضریب پایایی کل پرسشنامه، برآورد گردید و 97/0

 باشد.پایایی باالی ابزار مورد استفاده می نشانه

پرسشنامه ی سنجش خودکارآمدی بر ( بود 1389بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته در مورد خودکارآمدی دانشجویان )انصاری، 

ت. برای مولفه های پشتکار و خودتنظیمی گویه طراحی شده اس 20پشتکار و خودتنظیمی در  اساس سه مولفه ی کلیدی تر یعنی تالش،

برخی از سوالت از پرسشنامه های استاندارد موجود گرفته شده و . گویه  اختصاص داده شده است 6گویه و برای مولفه ی تالش  7هرکدام 

، 75/0های پشتکار  نتایج تحلیل عاملی هم برای مولفه. (1389)انصاری، های موجود طراحی شده اندباقی سواالت به فراخور مولفه

برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که . بدست آمد 77/0و تالش  83/0خودتنظیمی 

که  ارائه شده است 1در جدول  نیزپایایی زیر مقیاس های پرسشنامه خودکارآمدی  برای ضریب پایایی کل پرسشنامه، برآورد گردید و 88/0

  باشد.پایایی باالی ابزار مورد استفاده می ، نشانهمقادیراین 

 متغیر های مستقل و وابسته پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ( 1جدول )

 آلفا نوع متغير متغيرها

 97/0 مستقل سيرت اساتيد

 86/0 مستقل صداقت

 79/0 مستقل شجاعت

 90/0 مستقل تواضع

 89/0 مستقل شوخ طبعی

 84/0 مستقل حکمت

 86/0 مستقل شور و اشتياق

 91/0 مستقل غمخواری

 85/0 وابسته خودکارآمدی

 73/0 وابسته تالش

 79/0 وابسته خودتنظيمی

 75/0 وابسته پشتکار

در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدکه درسطح آمار  20spssهای این پژوهش از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شده است. 37ضریب همبستگی پیرسون توصیفی از توزیع فراوانی، درصد و درسطح آمار استنباطی از آزمون

 یافته های پژوهش 

 آمار توصيفی

                                                           
Barker & Coy.  33 
Peterson et al.  34 

Peterson & Christopher.  35 
James et al.  36 

 .چون داده ها نرمال بودن از این آماره ها استفاده شد. 37 
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نفر  1سال و  35تا  26نفر بین  99سال، 25تا  15نفر بین  261نفر زن هستند. از نظر سنی  185نفر از دانشجویان، مرد و  176

نفر از  160نفر کارشناسی ارشد و در نهایت  87نفر از دانشجویان دارای تحصیالت کارشناسی،   114سال قرار دارند و  45تا  36بین 

 (.2دانشجویان در نمونه پژوهش دارای تحصیالت دکتری می باشند)جدول

 

 نمونه جمعت شناختی ویژگی های . 2جدول

 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغير

 8/48 176 مرد جنسيت

 2/51 185 زن

 3/72 261 سال 25تا  15 سن

 4/27 99 سال 35تا  26

 3/0 1 سال 45تا  36

 6/31 114 کارشناسی تحصيالت

 1/24 87 کارشناسی ارشد  

 3/44 160 دکتری

 100 361  جمع

 

 خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظيمی، پشتکار( رابطه وجود دارد . بين سيرت اساتيد و1فرضيه 

سیرت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن ضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين   - 3جدول شماره 

 )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( 

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

نخودکارآمدی دانشجویا  پشتکار خودتنظیمی تالش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

سيرت 

 اساتيد

141/0  007/0  108/0  041/0  145/0  006/0  113/0  032/0  

 

( و ابعاد 141/0می دهد که بین سیرت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان ) در تبیین فرضیه اول پژوهش، ضرایب همبستگی نشان

(( رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و روابط همه آنها در سطح زیر 113/0( و پشتکار )145/0(، خوتنظیمی )108/0سه گانه آن )تالش )

ی خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن؛ تالش، خودتنظیمی و (، معنادار است. از این رو، می توان اذعان داشت که سیرت اساتید بر رو05/0)

 (.3پشتکار تاثیرگذار است)جدول شماره

 

 .  بين صداقت اساتيد و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظيمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.2فرضيه 
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قت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن صداضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين   - 4جدول شماره 

 )تالش، خودتنظیمی، پشتکار(

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

نخودکارآمدی دانشجویا  پشتکار خودتنظیمی تالش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

صداقت 

 اساتيد

121/0  021/0  120/0  022/0  077/0  146/0  118/0  025/0  

 

( بطورکلی رابطه 121/0با توجه به جدول، ضرایب همبستگی نشان می دهد که بین صداقت اساتید و خودکارآمدی دانشجویان)

صداقت اساتید و خودتنظیمی دانشجویان مشاهده نشد این مثبت و مستقیم وجود دارد. اما در ارتباط با ابعاد خودکارآمدی، رابطه ای بین 

( رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و روابط آنها به ترتیب در سطح 118/0( ، پشتکار )120/0درحالی است که  در مولفه های )تالش )

میزان خودکارآمدی دانشجویان و تالش و ( معنادار است. از این رو، می توان گفت، هر چقدر، صداقت اساتید باال باشد، 025/0( و )022/0)

 (.4پشتکار آنها نیز متعاقبا باالتر خواهد رفت )جدول شماره

 

 . بين شجاعت اساتيد و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظيمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.3فرضيه

اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن  شجاعتضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين   - 5جدول شماره 

 )تالش، خودتنظیمی، پشتکار(

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

نخودکارآمدی دانشجویا  پشتکار خودتنظیمی تالش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

شجاعت 

 اساتيد

100/0  050/0  139/0  008/0  060/0  257/0  064/0  226/0  

 

ضریب همبستگی مشاهده شده بطورکلی بیانگر وجود رابطه همبستگی معنادار  مثبت و مستقیم بین شجاعت اساتید با 

درجه باالیی برخوردار نیست بطوریکه در ابعاد ( است اما این رابطه همانطور که در جدول نمایان است از 100/0خودکارآمدی دانشجویان )

( دانشجویان تحت تاثیر شجاعت اساتید قرار می گیرد و در مولفه های پشتکار و خودتنظیمی رابطه ای 139/0خودکارآمدی تنها تالش )

 (.5دیده نشد. )جدول شماره

 

 دتنظيمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.. بين تواضع اساتيد و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خو4فرضيه 
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تواضع اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن  ضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين  - 6جدول شماره 

 )تالش، خودتنظیمی، پشتکار(

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

نخودکارآمدی دانشجویا  پشتکار خودتنظیمی تالش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

تواضع 

 اساتيد

106/0  044/0  099/0  088/0  119/0  023/0  067/0  202/0  

 

( رابطه مثبت و 106/0)با توجه به جدول فوق، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین تواضع اساتید و خودکارآمدی دانشجویان 

مستقیم وجود دارد و در ارتباط با مولفه های خودکارآمدی همچون تالش و پشتکار  با تواضع اساتید، ارتباط و همبستگی مورد تایید قرار 

هر چه ( دارد بطوریکه می توان گفت 119/0نگرفت. اما تواضع اساتید تاثیر مثبت و مستقیمی بر روی مولفه خودتنظیمی دانشجویان )

 (.6تواضع اساتید باال باشد، دانشجویان خودتنظیم خواهند بود)جدول شماره

 

 . بين حکمت اساتيد  و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظيمی، پشتکار( رابطه وجود دارد.5فرضيه 

دی دانشجویان و ابعاد آن حکمت اساتید و خودکارآم.  ضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين  7جدول شماره 

 )تالش، خودتنظیمی، پشتکار(

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

نخودکارآمدی دانشجویا  پشتکار خودتنظیمی تالش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

حکمت 

 اساتيد

222/0  000/0  142/0  007/0  238/0  000/0  197/0  000/0  

توجه به ضریب همبستگی مشاهده شده  بیانگر وجود رابطه همبستگی معنادار  مثبت و مستقیم بین حکمت اساتید و 

توان گفت که (( است. از این رو، می 197/0(، پشتکار)238/0(، خودتنظیمی)142/0( و ابعاد آن )تالش)222/0خودکارآمدی دانشجویان)

حکمت اساتید بر روی خودکارآمدی دانشجویان تاثیرگذار است به عبارت دیگر هر چه حکمت اساتید باالتر باشد، خودکارآمدی دانشجویان و 

 (.7ابعاد آن باالتر خواهد رفت )جدول شماره

 

يمی، پشتکار( رابطه وجود . بين شور و اشتياق اساتيد و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظ6فرضيه 

 دارد.
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شور و اشتیاق اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين   - 8جدول شماره 

 ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار(

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

نخودکارآمدی دانشجویا  پشتکار خودتنظیمی تالش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

شور و 

 اشتياق

 اساتيد

185/0  001/0  141/0  020/0  193/0  000/0  178/0  001/0  

( دانشجویان و ابعاد آن 185/0خودکارآمدی)با توجه به جدول، ضرایب همبستگی نشان می دهد؛ بین شور و اشتیاق اساتید و 

(( رابطه مثبت و مستقیم برقرار است. بطوریکه می توان گفت هر چقدر شور و اشتیاق 178/0(، پشتکار)193/0(، خودتنظیمی)141/0)تالش)

 (.8اساتید باال باشد خودکارآمدی دانشجویان باالتر خواهد رفت)جدول شماره

 خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظيمی، پشتکار( رابطه وجود دارد. . بين غمخواری اساتيد و7فرضيه

غمخواری اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد ضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين   - 9جدول شماره 

 آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار(

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

خودکارآمدی 

 دانشجویان

 پشتکار خودتنظیمی تالش

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

غمخواری 

 اساتيد

04/0  518/0  056/0  292/0  046/0  379/0  012/0  823/0  

بیانگر عدم وجود رابطه همبستگی معنادار بین غمخواری اساتید با   در بررسی این فرضیه، ضریب همبستگی مشاهده شده

خودکارآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار( است. در واقع می توان گفت که غمخواری اساتید بر روی خودکارآمدی 

 (.9دانشجویان تاثیرگذارنیست)جدول شماره

 

رآمدی دانشجویان و ابعاد آن )تالش، خودتنظيمی، پشتکار( رابطه وجود . بين شوخ طبعی اساتيد و خودکا8فرضيه 

 دارد.
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شوخ طبعی اساتید و خودکارآمدی دانشجویان و ضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی رابطه بين   - 10جدول شماره 

 ابعاد آن )تالش، خودتنظیمی، پشتکار(

 خودکار آمدی دانشجویان و ابعاد آن متغيرها

ندانشجویا خودکارآمدی  پشتکار خودتنظیمی تالش 

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

شوخ 

طبعی 

 اساتيد

132/0  016/0  101/0  052/0  167/0  001/0  108/0  040/0  

(، خوتنظیمی 101/0( و ابعاد آن )تالش )132/0خودکارآمدی دانشجویان)نتایج نشان می دهد که بین شوخ طبعی اساتید با 

(( رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. بر این اساس، می توان اذعان داشت شوخ طبعی اساتید بر روی 108/0( و پشتکار )167/0)

قع هر چقدر اساتید شوخ طبع باشند خودکارآمدی دانشجویان و در مولفه های تالش، خودتنظیمی و پشتکار تاثیرگذار است. در وا

 . (10خودکارآمدی دانشجویان باالتر خواهد رفت)جدول شماره

 بحث ونتيجه گيری:

 نتیجه به فراگیران با تعامل و ارتباط روند در تا باشد پسندیده اخالق و نیکو سیرت دارای رود می انتظار بالغ فرد یک عنوان به استاد یک از

 در ناتوانی واقع در. کند می ایفاء مهمی نقش کالس اداره در افراد سیرت و ها ویژگی. باشد فراگیران در انگیزش عامل و برسد مطلوب

 درك و ارتباط برقراری از هاانسان مدرن، دنیای در. است امروزی انسان شناختی مشکالت و مسائل از یکی ها،انسان بین ارتباط برقراری

 این نیکو سیرت داشتن با فرد یک. دهندمی نشان لیاقت خود از کمتر دیگری، اندیشه تحمل و تبیین تحلیل، در و هستند گریزان یکدیگر

 از هدف. شود اثرگذاری و متقابل درك و انسانی روابط در بهبودی عامل خویش خلق و سیرت با و کند نفوذ دیگران بر که دارد را توانایی

 داشته آمیزی احترام روابط یکدیگر با و بوده یکدیگر مراقب اندرکار، دست افراد تمامی آن در که است محیطی نمودن فراهم سیرت بهبود

 ارتباط و تعامل محل که آموزشی محیط در. مربوطند یکدیگر به و دارند یکدیگر دست در دست قلدری از جلوگیری و سیرت بهبود. باشند

 نیکوی سیرت بین رابطه بررسی به تحقیق این رو این از. شود می دوچندان نیکو سیرت اهمیت و نقش است دانشجو و استاد یا شاگرد-معلم

 :است ذیل قرار به نتایج که پرداخته آن ابعاد و دانشجویان  خودکارآمدی با آن های مولفه و اساتید

 و داد قرار بررسی مورد را آن ابعاد و دانشجویان خودکارآمدی با نیکو سیرت بین ی¬رابطه بود پژوهش اصلی فرضیه واقع در که اول فرضیه

 با اساتید نیکو سیرت بین مستقیم و مثبت معنادار همبستگی رابطه وجود بیانگر  شده، مشاهده همبستگی ضریب مقدار که آنجایی از

 باالتر دانشجویان خودکارآمدی باشد باال هرچقدر اساتید نیکوی سیرت که داشت اذعان توان می اساس، این بر بود دانشجویان خودکارآمدی

 اساتیدی وجود از بهرمندی آنان، خودکارآمدی میزان بردن باال و فراگیران تربیت امر در موفقیت برای اساسی نیاز یک پس. رفت خواهد

 رفته باالتر فراگیران خودکارآمدی تا نمایند عمل ای گونه به اساتید درس های کالس در بایستی و بوده نیکو سیرت و خلق دارای که هست

 انجام نیکو سیرت با ارتباط در تحقیقاتی راستا این در. باشند آموزشی اهداف تحقق دنبال پشتکار و تالش با آموزشی های فعالیت در آنان و

 داشتند؛ اذعان خویش تحقیق در( 1393) همکاران و نادری بطوریکه. است نگرفته قرار بررسی مورد خودکارآمدی بعد در چند هر شده،

 مثبت تاثیر وجود به( 1391) همکاران و اصفهانی نصر و دارد تاثیر کارکنان سازمانی شهروندی رفتار و اعتماد بر مدیران نیکوی سیرت

 تحقیق در( 1391) همکاران و اصفهانی نصر باز و کردند تاکید اصفهان دانشگاه کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بر مدیران نیکوی سیرت

 اذعان( 1393) همکاران و هویدا همچنین. است تاثیرگذار کارکنان شادی بر مدیران نیکوی سیرت که یافتند دست نتیجه این به دیگر

 یافته با فوق نتایج طورکلی به پس دارد سازمانی شهروندی رفتار و کاری زندگی کیفیت بر مثبت تاثیر کارکنان نیکوی سیرت که داشتند

 .است همسو حدودی تا تحقیق این های

 دانشجویان، به نسبت وفاداری و جوانمردی روحیات داشتن منجمله هایی خصیصه دارای بایستی هستند نیکو سیرت دارای که اساتیدی

 انتقادی تفکر داشتن دانشجویان، به غرور و تکبر دادن نشان از دوری کالس، درون در واقعی غیر مسائل و شایعات برابر در تواضع و فروتنی
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 روحیه داشتن کالس، توسعه و مسائل حل برای دانش و تجربه همزمان بکارگیری کالس، مدیریت در دانش بکارگیری مسائل، به نسبت

 رفاهی وضعیت بررسی آنان، احوال  از شدن جویا و کردن صحبت و دانشجویان نیکوی و پسندیده صفات کردن بیان ناپذیر، خستگی

 ها، آن نمودن رنگ کم جهت تالش و کالس درون در آور رنج عوامل شناسایی دانشجویان، روانی و روحی شرایط گرفتن نظر در دانشجویان،

 موفقیت و شادی آرزوی آنان، مطلوب نا رفتار گرفتن دیده نا و دانشجویان مثبت های جنبه دیدن دانشجویان، با امید از سرشار رفتاری ارائه

 . باشند اوقات اکثر در معقول لبخندی  دادن نشان و کالس دانشجویان به گشوده و خوش روی دادن نشان و کالس در افراد تک تک برای

 شد، ذکر مقدمه در که مطالعات دیگر و( 2003)  وکوی بارکر که بود فرعی های شاخص دربردارنده( نیکو سیرت) مستقل متغیر چون لذا

 تحقیق این در پس. بودند کرده معرفی غمخواری و اشتیاق و شور حکمت، طبعی، شوخ تواضع، شجاعت، صداقت، عامل هفت را متغیر این

 یک هر شود ثابت تا گرفت قرار ارزیابی مورد آن ابعاد و دانشجویان خودکارآمدی با فرعی های فرضیه عنوان به ها متغییر این از یک هر نیز

 بین ی¬رابطه ترتیب به پژوهش، هشتم تا دوم فرضیات بنابراین. نه یا دارند رابطه آن ابعاد و دانشجویان خودکارآمدی با ها شاخص این از

 دادند قرار بررسی مورد آن ابعاد و دانشجویان خودکارآمدی با را طبعی شوخ و غمخواری اشتیاق، و شور حکمت، تواضع، شجاعت، صداقت،

 :شود می واقع بحث مورد ادامه در که

 و مثبت رابطه بطورکلی دانشجویان، خودکارآمدی و اساتید صداقت بین که دهد می نشان همبستگی ضرایب صداقت، شاخص با ارتباط در 

 درحالی این نشد مشاهده دانشجویان خودتنظیمی و اساتید صداقت بین ای رابطه خودکارآمدی، ابعاد با ارتباط در اما. دارد وجود مستقیم

 و باشد صداقت با استاد یک که زمانی گفت توان می بنابراین. داشت وجود مستقیم و مثبت رابطه  پشتکار  و تالش های مولفه در  که است

 و اسرار داری امانت در و آورد، بدست کالس محیط در را فراگیران اعتماد و اطمینان و کند تکیه استاندارد اخالقی کدهای از پیروی به

 فراگیران شود می باعث کند، مسئولیت احساس ممکن شرایط ترین سخت در صحیح کارهای تحقق در و داشته توجه دانشجویان مسائل

 . یابند دست بسیار موانع وجود با خویش شخصی و آموزشی اهداف به پشتکار داشتن و بسیار کوشش و تالش با و باشند آمد خودکار

 شجاعت بین مستقیم و مثبت  معنادار همبستگی رابطه وجود بیانگر بطورکلی پژوهش سوم فرضیه در شده مشاهده همبستگی ضریب

 دانشجویان تالش تنها خودکارآمدی ابعاد در بطوریکه نبود برخوردار باالیی درجه از رابطه، این اما بود دانشجویان خودکارآمدی با اساتید

 خودکارآمدی رفتن باال جهت پس. نشد دیده ای رابطه خودتنظیمی و پشتکار های مولفه در و گیرد می قرار اساتید شجاعت تاثیر تحت

 و باشد شجاع فردی ها فعالیت تمام در موفق استاد یک رود می انتظار آموزشی های فعالیت جهت در آنان بیشتر  تالش ویژه به دانشجویان

 در اقتدار حفظ و دانشجویان پیشرفت برای ترس بدون وقفه، بی تالش آن، مسئولیت قبول و مختلف مسائل در قاطعانه گیری تصمیم قدرت

 .باشد داشته را کالس از خارج مسائل

 دارد وجود مستقیم و مثبت رابطه دانشجویان خودکارآمدی و اساتید تواضع بین که داد نشان همبستگی ضرایب پژوهش، چهارم فرضیه در

 به نیاز که نگرفت قرار تایید مورد همبستگی و ارتباط اساتید، تواضع با  پشتکار و تالش همچون خودکارآمدی های مولفه با ارتباط در اما

 دانشجویان خودتنظیمی مولفه روی بر مستقیمی و مثبت تاثیر اساتید تواضع اما. است ضروری و الزم فوق نتایج تایید جهت مکمل تحقیقات

 که است این خودتنظیمی از منظور بود خواهند خودتنظیم دانشجویان باشد، باال اساتید تواضع چه هر گفت توان می بطوریکه داشت

  یا و است بوده موفق قبلی مشابه موقعیتهای در که گیرند کارمی به را حلهایی راه ای، لحظه گیری تصمیم به نیاز درصورت دانشجویان

 ...  و کنند می تنظیم رو پیش فعالیتهای با مرتبط مدت کوتاه و مدت بلند اهداف

 حکمت بین مستقیم و مثبت  معنادار همبستگی رابطه وجود بیانگر پژوهش، پنجم فرضیه در شده مشاهده همبستگی ضریب به توجه

 روی بر اساتید حکمت که گفت توان می رو، این از. بود( پشتکار خودتنظیمی، تالش،) آن ابعاد و دانشجویان خودکارآمدی و اساتید

 و باشند داشته مسائل به نسبت انتقادی تفکر و باشد، باالتر اساتید حکمت چه هر دیگر عبارت به است تاثیرگذار دانشجویان خودکارآمدی

 در باشند داشته مهارت و دانش کالس، توسعه و مسائل حل برای دانش و تجربه همزمان بکارگیری و کالس مدیریت در دانش بکارگیری در

 به پشتکار و تالش با آموزشی اهداف تحقق در و رود باالتر دانشجویان خودکارآمدی رود می انتظار تحقیق های یافته به توجه با صورت آن

 .یابد می بهبود دانشجویان خودتنظیمی رشد روند اینکه یا و بپردازند فعالیت

 خودتنظیمی، تالش،) آن ابعاد و دانشجویان خودکارآمدی و اساتید اشتیاق و شور بین داد؛ نشان همبستگی ضرایب پژوهش، ششم فرضیه در

 باالتر دانشجویان خودکارآمدی باشد باال اساتید اشتیاق و شور چقدر هر گفت توان می بطوریکه. است برقرار مستقیم و مثبت رابطه( پشتکار

 موفقیت های موقعیت در شدن خوشحال دانشجویان، همه با مهربانانه و صمیمی برخورد که داشت اذعان توان می رو این از. رفت خواهد

 و دانشجویان خودتنظیمی توسعه و رشد روند در دانشجویان، نیکوی و پسندیده صفات کردن بیان و ناپذیری خستگی روحیه داشتن آمیز،

 اساتید اشتیاق و شور اینکه یعنی. است تاثیرگذار آنان خودکارآمدی توسعه در بطورکلی و آموزشی های فعالیت در آنان پشتکار و تالش

 با شان مشکالت از بسیاری بر شوند قادر و سازند محقق شده، تعیین برایشان که اهدافی از بسیاری بتوانند دانشجویان شود می باعث

 ... و دهند انجام مؤثری طور به را خود مختلف کاری وظایف توانند می که باشند داشته اطمینان  و نمایند غلبه موفقیت
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 تالش،) آن ابعاد و دانشجویان خودکارآمدی با اساتید غمخواری بین معنادار همبستگی رابطه وجود عدم بیانگر پژوهش، هفتم فرضیه بررسی

 الزم نکته این ذکر. نیست تاثیرگذار دانشجویان خودکارآمدی روی بر اساتید غمخواری گفت، توان می واقع در. است( پشتکار خودتنظیمی،

 رفاهی وضعیت بررسی دانشجویان، احوال  از شدن جویا و کردن صحبت است؛ نظر منظور موارد  این غمخواری مولفه با ارتباط در که است
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