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 سمپاد ای در مدارس مداری حرفه اخالق یالگو

 
 ریوش محمدی قشالقپ

 . رانیواحد مهاباد، دانشگاه آزاد مهاباد، مهاباد، ا ،یت ی گروه علوم ترب
 ( 99/ 12/ 12، تاریخ پذیرش: 99/ 10/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

اعتنهای  بهه ان  کهه ب امروزه بسیاری از کشورها به این نتیجهه ریهی ه
بهه از بهین  2ها و تعهه ا  اتتاهاع و فرار از مسئولیت  1اخالق مسایل  

ترین معیهار مهممسائل اخالق  در حقیقت  (. 1)  انجام رفتن یازمان م 
در رفتارهای م یران ایت، زیرا نشان دهن ة تقابل عالکرد اقتصادی بها 
ن عالکرد اتتااع  ایت که در قالب تعهه ا  یهازمان در قلهای دی هرا

  (. 2) شودبیان م 
ی گاه اخالق در شکل نظری آن، زیربنای باورها، مفروضها ، اوهوی و د

ها را مشهص  ت و اولویترا حاای  3 های  ایت که زن گ  اخالقارزش
شهود، امها اخهالق کن  و یلب نوع  پویای  منطقه  بهرای فهرد م م 

ها ، اموری خارج از باورها و تعه ا  ایت؛ بیشتر مربوط به فعالیت4عال 
 (.3)ده  رفتارهای  ایت که فرد آن را انجام م و 

و ای از اعتقهادا  ههنه  ها، ورفاً مجاوعههدر یازمان  5ایاخالق حرفه
در واقه،،  6رفتارههای اخالقه نیسهت  باورها و زن گ  یازمان  محه ود  

 ی معین  از زیستن ایت. شیوه
 
 

 
تهود در ههای موها، به باورهها و ارزشبه هاین خاطر اخالق در یازمان

ای ق حرفههشهود. منظهور از اخهالمنشور اخالق  یازمان  محه ود نا 
بر ایاس ن ای وته ان مجاوعه قواع ی ایت که بای  افراد داوطللانه و  

ای رعایت کنن ؛ ب ون آن کهه الهمام و فطر  خویش در انجام کار حرفه
ههای قهانون  درهار به مجازا  خارت  داشته باشن  یا در وور  تصلف،

های رفتاری ایهت کهه ای از ویژگ ای مجاوعهاخالق حرفه(.  3  )شون
ر شهود و دمنجر به رعایهت حقهوق مشهترم هاکهاران و مشهتریان م 

موضوعات  رون خیرخواه ، رعایت ح ود قانون ، ع م یهو  ایهتفاده از 
ای تههیریری اخهالق حرفهه (.4)یابه  حرفهه و قابلیهت اعتاهاد تجلهه  م 

 ، دهوری را افمایش م نتایج یازمان دارد. بهره  ها وگیر بر فعالیترشم
ده ؛ زیهرا بصش  و درتة خطرپذیری را کاهش م ارتلاطا  را بهلود م 

ای در یازمان حاکم ایت تریان اطالعا  بهه ن ام  که اخالق حرفهه
گهردد و قلهل از ایجهاد حادرهه مه یران از آن مطله، راحت  تسههیل م 

  (. 6و  5)  شون م 
 

 چکیده

از این رو پژوهش حاضر با ه ف طراح  و  یادگیری ایت. -کنن ة یالمت فرآین  یادده  تضاین توته به امر اخالق در حوزه آموزشزمینه:  
 شکل گرفت . ددر م ارس یاپا ت وین ال وی اخالق م اری حرفه ای

مه ارس  و معلاان م یران هیشامل کل تامعه آماری بوده و با روش گرن د تئوری انجام ش .  کیف در زمره پژوهش های  حاضر    تحقیق  :روش
شه ن .  انتصها   گلوله برفه به روش ناونه گیری آنها از  نفر 10که یای یابقه خ مت داشته  5که ح اقل   بودیاپاد ایتان آهربایجان غرب   

مهورد تحلیهل  Maxqdaابمار تا، آوری داده ها مصاحله نیاه یاختار یافته بود. در نهایت داده ها با روش ک گذاری یه گانه در نرم افهمار 
 قرار گرفتن . 

  اوهلمقولهه  6و  مفههوم 17نههای  در قالهب که  مسهتصرج  79و    ک  انتصاب  89ه،  یک باز اول  152،  ی پژوهشهاافتهی  بر ایاس  یافته ها:
 . ش یبن دیته

  فنه دانهش، ض یعه م تلعههاچهون در پژوهش حاضر مشص  ش  اخالق م اری حرفه ای تحت تاریر یکسری شرایط عل  :  نتیجه گیری
و  ییهاز میدر تصها مشهارکت، یکار یمواز ع م،  یازمان نیب ارتلاطا ، رانیم  و آموزش  عالکرد  نحوه،   از پست یازمان  تیرضا،  معلاان

شکل م    بازری یهاکردن بصش ریدرگو با فساد ملارزه، شفاف یمیربرنامه،  طییالمت محه یاالری و تحت تاریر بستر های  رون ستیشا
، یفسهاد ادار و رفتهار مصهر  کهاهش،  عالکرد شغلو  یکار  زن گ تیفیبهلود کگیرد. توته به اخالق م اری در م ارس ب  شک منجر به 

 .  ش خواه  یازمان تیشفاف
 
 ی، م ارس یاپاداحرفه  ، اخالقم اریاخالق: واژگانلیدک

 par.mohammadi00@gmail.comنویسن ة مسئوی: نشان  الکترونیک :  
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ی یک  از انواع اخالق کاربردی ایهت بنهابراین خایهت اه احرفهاخالق  
اخالق فراتر گیرد که ای؛ از این دی گاه یررشاه م مفهوم اخالق حرفه

اخهالق   (. 7)های فهردی و شصصه  ایهتای از مسهئولیتاز مجاوعه
بنابراین اولهین (. 8)  ای، مسئولیت اخالق  فرد از حیث شغل ایت  حرفه

ة اخالق در شغل مورد ای رش  و تویعة قوانین بر پایهوظیفة اخالق حرف
 نظر ایت

ته  را اهایت اخالق حرفه ای در م ارس به عنهوان تهای  کهه نسهل آ
ای در م ریهه از هر ره اخالق حرفهتربیت م  کن  دو رن ان م  شود.  

د م ریهه در نیهل بهه یوی م یران و معلاان بیشتر مورد توته قرار گیر
 (. 9)یاب   ری م ه توفیق بیشتبین  ش پیش اه اف 

ههای  اداره اینکه آمهوزش و پهرورش یهک تامعهه را رهه افهراد و گروه
مهم ایت. یهازمان آمهوزش و پهرورش را بایه    کنن  از نظر اخالق م 

افراد والح و متصص  ومجهر  و کسهان  کهه وهالحیت آموزشه  و 
زشه  در های آموپرورش  دارن  اداره کنن . تارکهم قه ر  ادارة یهازمان

دیت افرادی که متعلق به یک گروه ییای  خاص هستن  و وهالحیت 
اخالقه  و بهرای و علا  و تجربه  الزم را ن ارنه  کهاری غیر  7اخالق 

در نظام آموزش  بسیاری از م یران دربارة معنا (. 10)بار ایت تامعه زیان
و ابمار م یریت اخالق در نهادهای تحت نظار  خود اطالعهات  ن ارنه . 

موزش اخالق ، کارشنایان اخالق ، خطوط اخالق  و ... برای بسهیاری آ
  (.11)از م یران موضوعات  ناشناخته ایت

یادگیری   –کنن ة یالمت فرآین  یادده   آموزش  تضاین  اخالقعایت  ر
مهرتلط بها آمهوزش و   8ههای اخالقه ایت. در حقیقت، ضوابط و ارزش
آموزان در برخورداری انشکن  که حقوق دیادگیری به این امر کاک م 

از یک طرف و شین و تای اه علهم ها و شین یادگیری از بهترین آموزش
های انجهام پژوهش (. 13و  12)رعایت شود دی رآموزی از طرف و عال

دهن ة این ها نشانای در م ارس و یازمانش ه در خصوص اخالق حرفه
ای برخوردارنه  مطلب ایت که در م رای  که کارکنان از اخالق حرفهه
کنن  بهه هاهین دیت یاب  به یطوح باالی رش  و تویعه بهتر عال م 

ای به یک ضرور  غیرقابل الق حرفهدلیل در رن  دهة اخیر توته به اخ
بنابراین توته به اخهالق آموزشه  و مه یریت   اتتنا  تل یل ش ه ایت.

 حرفه ای در م ارس شه هم اری  باعث تویعه اخالق    اخالق در م ارس
تلهوگیری در محیط های آموزشه    9ووی اخالق و  از گسترش موان، ا

کاتهر  آموزش های در حای حاضر متییفانه در م ارس و محیطم  کن .  
ایهن امهر بهه ویهژه در مه ارس ایهتع ادهای  شود.توته م   این مهمبه  

به وایطه حضور دانش آموزان نصلهه کهه مه  تواننه  (  ددرخشان )یاپا
شایان توتهه ویهژه ایهت. از ا برای کشور رقم بمنن  آین ه ای درخشان ر

مه اری اخالق یال هوهه ف طراحه  و تلیهین این رو پژوهش حاضر با 
 .شکل گرفت دیاپا  ای در م ارسحرفه

 

 روش 
ازنظههر روش ، یادیههپههژوهش بن یهههایریگپههژوهش ازنظههر تهت نیهها

 یایهت؛ ایهتراتژ یریفلسهفه پهژوهش تفسه   گاهیهاز د،   فیپژوهش ک

ایت؛ ه ف  ی پژوهش ایتقرا کردیو ازنظر رو  اد؛یداده بن  هینظرپژوهش  
 یگهردآور وهیو شه  پژوهش تهک مقطعه   افق زمان  ؛ پژوهش اکتشاف

 ایت. افتهییاختار اهیها مصاحله نداده
مه ارس یهاپاد ایهتان مه یران  هیهشهامل کل  قیتحق  نیا  یآمار  تامعه

باشهن . بها  یای یابقه خ مت داشته  5آهربایجان غرب  ایت که ح اقل  
ایت، ناونه به  ادیپردازی داده بنهیکه نظر قیتحق نیا یبه ایتراتژتوته  
روش، در  نیهش ه ایت. حجم ناونهه در اانتصا   یه فان  و نظر  وهیش
هها که داده  اب یق ر ادامه م آن  یریگشود و ناونهکار مشص  م   نیح

 10اشلاع نظری  بنابراین با روش گلوله برف  و با ریی ن بهاشلاع شون .  
به عنوان ناونه انتصا  ش ن  . ابمار تحقیهق مصهاحله ،    و معلاان    ریم 

بهود  ریمتغ قهیدق  100تا    40  نیها بزمان مصاحله  نیاه یاختار یافته بود.
امر بها یهه تهن از  یدر ابت اش ن .  ش ه ضلط  های انجاممصاحله  هیو کل
 اههیهای نیؤای یلنابر م ای  هیباتجربه مصاحله اول   مناب، انسان  رانیم 

ای هیاول یهامصاحله، پریش نیا  جیانجام ش . بر ایاس نتا  افتهییاختار
 یفهریهت شه ه بودنه ، موردبهازن ر قیتحق  یؤای اول یکه در رایتا

های مصاحله به فراخور پایخ  یهامحورها و یؤاین،  یقرار گرفتن ؛ بنابرا
به دیت آم ،  هیهای اوللهکه از مصاح  ی ش ه و بر ایاس بازخوردهاارائه

 اوالح ش .   جیت رقرار گرفتن  و به  نیمورد بازب
پردازی هیبر نظر   ملتنهای  شپژوه   ابیارزش  یبرا   نیو کورب  ایتراوس
 شهنهادیرا پ  تیهمقلول  اریمع،  ی ایو پا  ی روا  یارهایمع  یتابهاد،  یداده بن
ه حه  در انعکهاس های پژوهش تا رافتهی کهنیا   عنیت،  یان . مقلولداده

موردمطالعهه    هیپ   هکنن گان، پژوهش ر و خوانن ه دربارتجار  مشارکت
ایت   ش ه معرف  تیمقلول  اریمع  یاتکا ایت. ده شاخ  برامورق و قابل

و  یه و روا  دقهت علاه یارتقا یپژوهش، برا نیشاخ  آن در ا  5که  
فاده دایهتمور یمیههای مایموردایتفاده قرارگرفته ایت. ایتراتژ  ی ایپا

 متنایهب کهردن،  شنایپژوهش ر، انسجام روش  تیان  از حسایعلار 
 در نهایهت و ایهتفاده از بهازخورد مطلعهین. افتهی کیناونه، تکرار ش ن 

 نیهوارد شه . بها ایهتفاده از ا  Maxqda  افمارها به نرممتن مصاحله
 . ش ن  یک گذار  و انتصاب  یها در یه مرحله باز، محورافمار دادهنرم
 

 یافته ها 
مفههوم   کیههای مشابه حوی  ای از دادهمجاوعه،  ی ایتقرا  ین یدر فرا

مشهترم را در خهود داشهتن ، در قالهب   کهه معهان  ایگرد آم ن . مفاه
ش ن    دهدارن ، یازمان میبه مفاه تنسل تر انتماع  ها که یطحمقوله

 یشهتریبرابت  از ق  شانی و محتوا  ی های  که بار معناو یرانجام، مقوله
 ای قرار گرفتن ژهیطلقه و لیبرخوردار بود ه

هها یلسله کنش  کیایت که     اتفاق  ایحادره     هیپ   نی: ایمحور   هیپ 
اداره کهردن آن وتهود دارد و بهه آن   ایهکنتری    یهای متقابل براکنش/

  هیهمشهص  شه  کهه پ   قیهتحق  نیا  ن یدر طوی فرا.  شود  مربوط م 
مه ارس یهاپاد ایهت.   ای درمه اری حرفههموردمطالعه اخالق  یمحور
 .ده  را نشان م   یمحور   هیهای مربوط به پ مقوله 1ت وی 
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پدیده  مرتبط با   شدهییشناساهای مفاهیم و مقوله   :1جدول 

 اصلی

 کدهای باز مقوله مقوله کلی

 پ ی ه محوری
 مهه اری  )اخههالق
 حرفه ای(

 یازمان اخالق 

 ی م ریههاایتییوتود شفافیت در 

 م یراننحوه عالکرد 

 ها هیااز  تیحاا

 یم اراخالق
 افشای اطالعا  بین معلاان

  از پست یازمان تیرضا

 
شرایط علّ  تیریرگذار بر ،  ش ههای انجاممصاحله  لیوتحلهیبر ایاس تجم

ایهتصراج  2مطابق بها ته وی    ای در م ارس یاپادحرفهم اری    اخالق
 .ش ن 

 3واردی ایهت کهه در ته وی این تحقیق شهامل مه  ای درشرایط زمینه
 ایت. ش هارائه

 

 

 مرتبط با شرایط علّی   شدهییشناساهای مفاهیم و مقوله   :2جدول 
 کدهای باز مقوله مقوله کلی

 شرایط علَ 
تههاریر گههذار بههر 
 اخالق حرفه ای

  یازماندروناخالقیا  

 در حق دانش آموزان ضیتلعع م 

 دانش فن  معلاان

  از پست یازمان تیاضر

 م یراننحوه عالکرد 

  یازمانبروناخالقیا  

 ا  بین یازمان ارتلاط

 ی در یایههاشرکت

 ع م موازی کاری

 ان ازرشم 

 آموزش م یران

 مشارکت در تصایم یازی

 شایست   محوری

 

 ایمرتبط با شرایط زمینه  شدهییشناساهای مفاهیم و مقوله   :3جدول 
 کدهای باز مقوله مقوله کلی

 ایشرایط زمینه
م اری تاریر گذار بر اخالق  

 حرفه ای

 یالمت محیط 

 یازمان یاقتصاد  بازده

 ه فان  ارانهی

 یانتصابا  دیتورع م 

 حاکم بر تامعه انا یتر

 ریمی شفافبرنامه

 تامعه ازیبر ایاس ن یریمبرنامه

 نکارکنا یبرا یکار یریمبرنامه

 هاها و پروتکلستم یی جادیا

 ملارزه با فساد
 تویط دولت ییازشفاف

 مح ود کردن موارد محرم فساد

 های بازری کردن بصشدرگیر 

  خارت  ابیارز

 ارزیاب  فن 

  داخل  ابیارز

 
گر م اخلههها شهرایط در این تحقیهق پها از برریه  مفهاهیم و مقولهه

 .(4)ت وی  شنایای  ش ن 
مه اری اخالق  یال هودر    و اقه اما   ه ف این بصش تشریح راهلردهها

هها این راهلردها و اق اما  درواق، طرح. ایت ای در م ارس یاپادحرفه
 یت وین ال هودر قلای ها یازمانها و های  ایت که بای  شرکتو کنش

های مرتلط با مفاهیم و مقوله 5ت وی . در بن د ای م م اری حرفهاخالق
 ایت. ش هارائهین بع  از م ی ا

در ای در مه ارس یهاپاد  م اری حرفههاخالق  یال وناش  از  پیام های  
 . ارایه ش ه ایت 6ت وی 
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 گر مرتبط با شرایط مداخله  شدهییشناساهای مفاهیم و مقوله :4جدول 

 کدهای باز مقوله مقوله کلی

 گرم اخله شرایط
 تاریر گهذار بهر اخهالق 

 حرفه ایم اری 

 ها رای  ایتراتژیک
 تحصیل  یازهایتوته به ن

 ارتلاط با وال ینضرور  وتود 

 تغییر در ن رش افراد
 تغییر در دی گاه معلاان

  فرا یازمان  گاهید

 

 مرتبط با راهبردها و اقدامات  شدهییشناساهای مفاهیم و مقوله :5جدول 
 مقوله کلی کدهای باز مقوله

 هافرهنگ توته به خرده

انسههههجام اتتاههههاع  و 
 کنش یا راهلردها فرهن  

 تههاریر گههذار بههر اخههالق
 حرفه ای م اری

 از بین بردن تلعیض قومیت 

 یاحرفهتقویت اخالق 

 فرهن   و اتتااع  معلاان مسائلتوته به 

 تلوگیری از تلعیض تنسیت 

 توانان ی برحسباعطای ممایا  ع الت یازمان 

 ییاالرستهیشااهایت 

 

 مرتبط با پیامدها   شدهییشناساهای مفاهیم و مقوله   :6جدول 
 کدهای باز مقوله مقوله کلی

 پیام ها
مه اری تاریر گذار بر اخالق  

 حرفه ای

 ی فردیام هایپ
 بهلود کیفیت زن گ  کاری

 بهلود عالکرد شغل 

 ی یازمان ام هایپ

 کاهش رفتار مصر 

 کاهش فساد اداری

 ان یازمشفافیت 

 یاشهیشیقف 

 
 یدر ال ههوان  کههه شهه هی تنظیماگونهههبه راهلردهههادر ایههن مهه ی، 

، واکهنش دریهت  نسهلت بهه ای در مه ارس یهاپادم اری حرفهاخالق
ای داده شود، در این وور ، پیام ها کهه ای و زمینهشرایط علّ ، م اخله

محسهو   برونه اد راهلردههاآینه ، پا از اعاای راهلردها به دیهت م 
 شون .م 

های ها، ابهمار مقایسههدر قالب مقوله  ک ها  بن یبرای بهلود فراین  طلقه
. بهر ایهن ایهاس، ایت  شنهادش هیاشتراوس و کوربین پ  لهیویبه  نظری
 17قالهب در  ک  مستصرج نههای  79ک  انتصاب  و  89اولیه،  ک باز  152
  کهه در مراحهل یهامقوله ایت. ش هیبن دیتهمقوله اول    6و    فهومم 

های  را ها، تفکرا  و ایه هش ن ، دی گاه واق، لیوتحلهیتجممورد ابت ای   
های بع ی را مطهرح در ههن محقق ایجاد کردن  که یؤاال  و مصاحله

هها، محقهق دیه گاه و درم ها و تحلیهل دادهکن . با انجام این مصاحله

ورد. یپا بهین شون گان به دیت آری در رابطه باتجربه مصاحلهتعایق
ک گذاری باز، حرکت  هیدر مرحله اول  ش هی های شنایاها و ویژگ مقوله

های ت یه  . مفهاهیم ت یه  کهه در مصهاحلهشه رفت و برگشت  انجام 
اضافه شه ن  تها زمهان  کهه   ش هی های شنایاشنایای  ش ن  به مقوله

 .ن شلاع تئوریک  ریی ها به ح  امقوله
پرداز مقوله مرحله نظریه نیپردازی(: در انظریه  )مرحله   انتصاب  ی گذارک

طور روشهان  گردنه  بههمقهوال  بهر محهور آن م  ریرا که یها  یمحور
اقه ام  هیهها بهه ن هارش نظرمقولهه ریانتصا  و با ارتلاط دادن آن با یا

کهه در پهژوهش   دهه  ارائهه م   ینه یبر فرا   انتماع   کن  که شرحم 
موتود و مصاحله بها  ینظر  لانطالعه م پا از م   (14)  مطالعه ش ه ایت

ی م اراخالق  هیمربوط به پ    و فرع   های اولنظر، مقولهافراد واحب
 .ش ه ایتنشان داده( 1) ن ارهدر   ی نها  احصا و م ی مفهوم ای حرفه
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 مدل پیشنهادی تحقیق  : 1 نگاره

 

 بحث  
ای در حرفهه  مه اریمه ی اخالق  نییهو تل   ه ف پژوهش حاضر طراح

نشهان داد   قیهتحق  نیا  جیم ارس یاپاد ایتان آهربایجان غرب  بود. نتا
شود از ای م م اری حرفهمفهوم اخالق جادیکه موتب ا   عل  طیکه شرا

و  11 یههازمانبرون ا یههاخالق، 10 یههازماندرون ا یههیههه مقولههه اخالق
ت پژوهش هها هاسهو ایه . این امر با برخ ایت  ش هلیان از تشکرشم

ها در آنچهه امهروزه در یهازمان  (. در تیین این نتیجه بای  گفت15-17)
 نیقوان قیدق تیبر رعا  ازح شیب   یتیکم،  ینیب آن م   یکارکردها  یرایتا

ایههت کههه در  یادار نیاز قههوان  در برخهه ازحهه شیب یناپههذیرو انعطاف 
 یکهه بهرارا  مقهر نیهاه تیهو رعا کن  رون  کار را مصتل م   یموارد
و  ی کهاهش کهارا  لها ش ه بهود، اکنهون موتکار وض،   بازده  شیافما
اضهافه   گاه، یهایبه کار معلاان را فراهم آورده ایت. کاغذباز  مهیان 

بهار  ریهز یایت که معلاهان غاللهاً بهرا  خشک نیو قوان ریگو تنها وقت
 ایه  ریک یو آن را به  کنن  م   آن شانه خال رینرفتن آن، از ز  تیمسؤول

در مراتعهه بهه ادارا ، شهاه    یادیه. در مهوارد زدهنه  مافوق ارتاع م 
مقهررا    از کار معلاان، رون  کهار و گهاه یمشتر تیو شکا   یرگردان

ایتص ام  یدر مواردن، ی. هاچنمیابوده  ریخود با آن درگ  ای  میهست  یادار
ا بهه امهشود،  ها مشاه ه ناحرفه و تصص  آن نیب  که تنایل  یافراد

از  یاریدر موارد بسه ینونان قا نیکه اللته ای  علت یاختار قانونان  ادار
شه ه و اتهرا در نظر گرفته یاقهیطور یلها بهو مافوق آن  انیمجر  ییو
 .گذارد نا  باق  اعتراض  یات  شود م 

ایههت کههه  یرن بعهه   ای مفهههوم مهه اری حرفهههاخالق کهههی ازآنجا
 رههارپهژوهش    نیده ، در ام نظر قرار م   میرا ن  12 های اتتااعمؤلفه

، ملارزه با فسهاد و درگیهر 14ریمی شفاف ، برنامه13 طیمقوله یالمت مح
به عنوان ابعهاد  ای م اری حرفهمؤرر بر اخالقی بازری   هابصشکردن  

این نتیجه با نتایج برخ  پژوهش هها در   داده ش ن .   یتشصزمینه ای  

(. در تلیین ایهن نتیجهه 20-18ایت ) حوزه اخالق و علوم تربیت  هاسو
 کاری رضایت در بسمای  تیریر کاری  محیط  شرایط،   طورکلبه  بای  گفت

 کارمن  و م یر رابطه نوع و م یریت م یریت، نحوه از بحث  در.  دارد  افراد
عالکرد معلاان تیریر زیادی دارد. در این رابطه، فاوله زیاد بین مه یر   بر

متقابل دو طرف از مسائل و مشکال  کهار   و معلاان، به ح ی که درم
یها دارای  اطالع فراهم نلاش  و م یر از مسائل معلاان و محیط کاری ب

. رنانچهه در گهذارد بر کیفیت کار معلاان تهیریر م  آگاه  یطح  باش ،
یازمان، شرایط محیط کاری منایل  غالب گردد، احساس ارزشهان ی و 

و بستر تقویت و رش  اخالق کهاری    یآ عالقه میان معلاان به وتود م 
تنها . به عقی ه وبر نیم شرایط نامسهاع  محهیط کهاری نههشود فراهم م 

ی کژ کارکرد نیم هست، زیهرا ازنظهر روحه  و کارکردی ن ارد، بلکه دارا
؛ شهود تسا  بر معلاان تیریر منف  دارد و باعث کاهش کارای  آنان م 

 تنلهه  میهههر ر  از  پهیش  و  کار، ابت ا  به  ورود  در  افرادازآنجاکه  بنابراین،  
 و رنه یگ م  نظهر در را کهار  محهیط  به اشهت   و  رفاه ، تیمین ، امنیهت

ه توته کهار محیط موتود، به  تسهیال   و  فردی  راحت   دی گاه  از  هاواره
، تایهم و به ون خطهر که محیط کار، یهالم، ب  دهن  ، ترتیح م کنن  م 

ئل  رون نظار  و ریی گ  به ، توته به مسارونیباش . ازا یاهیچ خ شه
، در افهراد ان یهمه بهرای کهار و بازری  های مکرر    شرایط محیط کاری

و یازمان از تیریر پیام های ، رون: تهرم خه مت، غیلهت   کن  ایجاد م 

 .زیاد در کار و کارای  پایین معلاان در امنیت بیشتری به یر خواه  برد
در ن رش   رییتغو    کیراتژایت  ی ها رابر ایاس نتایج تحقیق دو مولفه  

به عنوان شرایط م اخله گر شنایای  ش  که این نتیجهه بها نتهایج   افراد
(. هاچنین راهلردههای  21برخ  پژوهش ها در این حوزه هاسو ایت )

بهر ایهاس نتهایج    یهازمان  ع التو     و فرهن    انسجام اتتااعرون  
رایه ش  که تحقیق برای دیتیاب  به اخالق م اری حرفه ای در م ارس ا

(. در تلیهین ایهن 23و  22مهورد تاکیه  هسهتن  )در برخ  پهژوهش هها  
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موضوع بای  گفت ب  شک برپای  ع الت یازمان  یک  از ارکان اوهل  
اخالق حرفه ایت که م  توان  ان یمه کارکنان و عالکرد شغل  آنهها را 
تحت تاریر قرار ده . بر ایاس ال وی تحقیق اخالق مه اری منجهر بهه 

،  عالکهرد شهغل  بهلهود،  یکهار   زنه گ  تیهفیبهلود کم های  رون  پیا
 یهقفو   یهازمان تیشهفاف، یفسهاد ادار کهاهش، رفتار مصر   کاهش

-24م  شود که در بسیاری از پژوهش ها مورد تاکی  هستن  )  یاشهیش
26.) 
توته به اخالق م اری بر ایاس نتایج به دیت آم ه پیشنهاد م  شود :  

عالکهرد ی و کهار  زنه گ تیهفیبهلهود کجر بهه در م ارس ب  شک من
 .  خواه  ش یازمان تیشفافی، فساد ادار و رفتار مصر  کاهش ، شغل

 

 گیرینتیجه
خالق در هاه زمینه ها وفعالیت ههای آموزشه  از مه یریت گرفتهه تها ا

 مه ارسدر    مه اری حرفهه ای  اخالق  ع م توته به  ت ریا کاربرد دارد.
کنان ،لذ  نلردن از زن گ  شهغل ،لطاه بهه باعث یو رفتار م یران وکار
در پهژوهش حاضهر   محیط حرفه ای م  شود.  یازمان وافراد یازمان در

مشص  ش  اخالق م اری حرفه ای تحت تاریر یکسهری شهرایط عله  
 ، از پسهت یهازمان  تیرضها،  معلاهان   فن  دانش،  ضیع م تلعهاچون  
 یمهواز عه م  ،یهازمان  نیبه  ارتلاطا ،  رانیم   و آموزش  عالکرد  نحوه
ه یاالری و تحت تاریر بستر ستیشاو     ییاز  میدر تصا  مشارکتی،  کار

 ریهدرگو  با فساد ملارزه، شفاف   یمیربرنامه ،  طییالمت محهای  رون  
  شکل م  گیرد. توتهه بهه اخهالق مه اری در بازری  یهاکردن بصش

 ، عالکهرد شهغلی و کار  زن گ تیفیبهلود کم ارس ب  شک منجر به 
 یهقف  و ایجهاد یهازمان تیشهفافی، فسهاد ادار  و  تار مصر رف  کاهش

و   انسهجام اتتاهاعکه راهلردهای دیتیاب  به آن   ی خواه  ش اشهیش
 .ایت.  یازمان ع التو   فرهن 

 

                 خالقیا  یالحظههام
موضوعا  اخالق  هاچهون؛ یهرقت ادبه ، رضهایت آگاهانهه؛ انتشهار   

 .ان قرارگرفته  موردتوتهر رن گانه و ... در پژوهش حاض 
 

 هنام واژه
 Ethical issues .1 مسائل اخالق  

 Social commitments .2 تعه ا  اتتااع  

 Ethical life .3 زن گ  اخالق  

  Practical ethics .4 اخالق عال  

 Professional ethics .5 اخالق حرفه ای 

 Ethical behaviors .6 رفتارهای اخالق  

 Moral competence .7 والحیت اخالق  

 Ethical values .8 ارزش های اخالق  

 Ethical principles .9 اووی اخالق  

 Intra-organizational ethics .10 درون یازمان  اخالقیا  

 Extra-organizational ethics .11 یازمان  اخالقیا  برون 

 Social components .12 مولفه های اتتااع  

 Environmental health .13 یالمت محیط  

 Transparent planning .14 ف برنامه ریمی شفا 

 Social solidarity .15 انسجام اتتااع  
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