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 ابتدایی  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اخالق حرفه ای مدیران مدارس
 

 2ییمهمو یمؤمن نیحس دکتر، 2رکیز یدکترمهد ، *2یپورشافع یدکترهاد،  1یمحمد یمحمد حاج 

 .رانیا ه،یدر ی تربت ح ه،یدر ی تربت ح یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش ت یریمدانشجوی دکتری د .1

 . رانیا ه،یدر ی تربت ح ه،یدر ی دانشگاه آزاد تربت ح ،یت ی لوم تربدانشکده ع ،یت ی گروه علوم تربروه گ .2

 ( 3/1400/ 02، تاریخ پذیرش:1/1400/ 06تاریخ دریافت: )

 

 

 غازسرآ 

 آمیز در یک محیط رقابتی استتاز عوامل اصلی عملکرد موفقیّت  1اخالق
روی های بشر از میل و گرایش به هرگونه کت (. اخالق حافظ فعالیّت1)

زه رعایت اخالق در تمام شتوو  ستازما  و تتر یر آ  بتر روام   (.2)  است
(. 3)  ها موردتوافق محققا  قرارگرفتته استتکارایی و ا ربخشی سازما 

استا  اصتول   اعمال یا رفتارها را بتر  اخالقیّات،  و  2های اخالقیارزش
(. علم اخالق دانشی است که 4)  نمایندای هدایت میشدهعموماً پذیرفته

 (. 5) کنداخالقی بحث می هایشو ارزاز اصول 
-عنوا  یکی از عوامل مزیّت رقابتی سازما پژوهشگرا  اخالق را به    

(. فالستهه، الییتو  و منتقتدا  ااتمتاعی در تعریت  6)  کننتدها یاد می
(. 7اند: اخالق یعنی شناخت صحیح از ناصحیح؛ )طور عام گهتهاخالق به

که دخالت تام   ای عینی و معنویهمجموعه فرآیندبرخی دیگر اخالق را  
 (. 8)اند در رشد واقعی دارد، تعری  کرده

 
 
 

 
هتای همچنین اخالق را چگونگی رفتار در زندگی تعری  کردند. قضاوت

ای از ختوبی و بتدی، فضتیلت، رتیلتت و تعیتد بته اخالقی روی دراته
کته تتا (. یک تعری  دیگر از اختالق  9)  رفتارهای انسانی متمرکز است

صتورت توا  اخالق را بهرسد این است که مینظر میمتهاوت به  حدی  
هتا هتا و ایتدهکاربردی در یک سیستم کامل و منسجم از باورها، ارزش

، کنتد کته در چتارچون آ ای را طراحتی متیتعری  کرد که یک شبکه
از  رو، بایدگیرند و از اینانواعی از عملکردها در گروه اقدامات بد قرار می

که یک سری دیگر از اقدامات ختون دانستته ، درحالیااتنان کردها  آ 
 (. 10) ها عمل کردرو، اایز بوده و باید به آ شوند و از اینمی
عملی در   تووریکی و  عنوا ،  تحت دو  3اصول اخالقی  شرایط کلی،  در    

شوند. اصول اخالق تووری تحت عناوین هنجاری )ساخت نظر گرفته می
 (. 11شوند)گذاری میاصول اخالقی متا نام وتوضیحی   ،(قانو 
 
 

 چکیده

ای متدیرا  و عملکترد اخالقتی آنتا  آموزشی کشور دارند. اخالق حرفته میمی در پیشبرد اهداف آموزشی نظاممدیرا  مدار  نقش  زمینه:  
شتود. از ایتن رو هتدف پتژوهش حاضتر ستاخت و مواب تسییل فرآیندهای سازمانی و تر یرات مثبت بر عملکرد نیروی انسانی مدار  متی

 بتدایی است. ای مدیرا  مدار  ااعتباریابی پرسشنامه اخالق حرفه
 استت. کوواریتانس -واریانس تحلیل ماتریس نوع از همبستگی تحلیل روش و پیمایشی -توصیهی کمی بخش در پژوهش روش :روش

نهر  300ای چند مرحله گیری خوشهباشد که با روش نمونهمی  مشیداامعه پژوهش حاضر معلما  مدار  ابتدایی استا  خراسا  رضوی شیر
 ها با استهاده از تحلیل عتاملیای مدیرا  مدار  ابتدایی بود. دادهابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اخالق حرفهشدند. از معلمین انتخان 

 .گرفتند قرار تجزیه وتحلیل مورد SPSS آماری نرم افزار از استهاده با و اکتشافی
-های شخصتیتی، مؤلهتهمؤلهه شامل ویژگی 5 ،های اصلیچرخش مؤلهه و اصلی هایمؤلهه تحلیل به روش عاملی تحلیلپس از  ها:یافته

اختالق  درصتد از واریتانس 69عامل اصتلی حتدود  5اقتصادی شناسایی شد. این  -ااتماعی، تعید و بُعد سیاسی-های سازمانی، بُعد فرهنگی
 کند.تبیین می گویه 42ای مدیرا  مدار  ابتدایی را با حرفه

توانتد مورد اعتباریابی قرار گرفت. ابزار ارائه شده می ابتدایی  ای مدیرا  مدار ابزار بررسی اخالق حرفهدر نتیجه این پژوهش    گیری:تیجهن
های آنا  مورد استهاده ها و شناسایی و رفع ضع ای مدیرا  مدار  و چگونگی عملکرد آ ای به بررسی وضعیت اخالق حرفهبه عنوا  سنجه

 .قرار گیرد
 
 ای، مدیرا  مدار ق حرفهاخالاخالق،  : واژگانلیدک
 

 hpourshafei@birjand.ac.irنویسندۀ مسوول: نشانی الکترونیکی:  
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 رابطته بتا ستنجش استتانداردها، یک حیطه در  اصول اخالقی هنجاری،
؛ اصتول (12)  باشتدهای اخالقتی متیتووری  ها وارزش  مهاهیم،  اصول،

تعری  تقاضاهای اخالقتی و هنجارهتای   اخالقی توضیحی به توضیح و
استا   بنابراین یک منبع و ارد.ها تواه د گیری آاای شکلاخالقی به

دهند و اصتول اخالقتی متتا برای اصول اخالقی هنجاری تشکیل می  را
فرضتیّات  کننتده مهتاهیم ویک نوع از اصول اخالقی آنالیز کننتده ححل

 رابطه با اصول اخالقی عملی،  (. در11باشند)مربوط به حیطه اخالقی می
 هتا وتووری  استانداردها،  ها،انتخان  این اصول اارای معضالت اخالقی،

مشاغل مختل  و در   تواند درنماید که میمهاهیم اخالقی را سنجش می
تترین اصتول . یکی از میم(12)موارد خاصی برای یک مورد ایجاد شوند

 (. 11باشد)ای میاخالق عملی؛ اصول اخالق حرفه
مواب تعادل و توافق دو  ای از علم اخالق است وای شاخهاخالق حرفه

ای دارای کدهای (. هر مجموعه13) شودا  میبعد مادی و غیرمادی انس
ای نتام ای خود است که اختالق حرفتهاخالقی متناسب با ساختار حرفه

ختود و پیشترفت   (. هدف اصلی این کدهای اخالقتی انتقتاد از14)  دارد
  بیستتم متورد وکار در نیمه دوم قر(. مطالعه اخالق کسب15)  باشدمی

ای در واقع یتک نظتام (. اخالق حرفه16)  انسانی قرار گرفت  تواه علوم
کند تضادهای احتمالی را شناسایی نموده و کاربردی است که تالش می

ای بته (. اختالق حرفته12)  برای آ  راهکارهای صتحیحی ارایته دهتد
( و 17ای )های اخالقی حاکم بر یک نظام حرفتهمسائل، اصول و ارزش

(. 18) پتردازدای متیجتام کارهتای حرفتهادن و عمل شخص هنگام ان
هتای میتا  فتردی، مقبولیتت ای شامل میارتهای اخالق حرفهویژگی

ای باشد. اختالق حرفتهاعتماد بود  میقطعی وظیهه، ابتکار عمل و قابل
 (. 15باشند )شده توسط افراد دریک حرفه خاص میاصول رفتاری تعیین

هتا و نتتای  شتخص و فعالیتت گیری بر رویای تا یر چشمهاخالق حرف
-وری را افتزایش متیبخشد و بیترهازما  دارد، ارتباطات را بیبود میس

-( و در نتیجه راه رسید  به اهتداف ستازما  را  همتوارتر متی19دهد)
ای نقش راهبردی در موفقیت معطتوف بته آینتده (. اخالق حرفه20کند)

آموزشی یک اصل   هایایت اخالقیات در سازما رع.  (21)ها داردسازما 
های انسانی تخطی از اصول و ارزش  (.22شود )ر گرفته میبدییی در نظ

-های آموزشی نیاز مبرم سازما و رواج رفتارهای غیراخالقی در سازما 
(. در بتین 23تر ساخته است)های مذکور به رعایت اخالقیات را ضروری

ر در عنصت  تترینمدار  میتم  4ا ، مدیرا کارمندا  مدار  بعد از معلم
آموزا  و رستید  مدرسته بته اهتداف آموزشتی پیشرفت تحصیلی دانش

(.  از ایتن رو هرگونته انتختان نادرستت متدیرا  متدار  24باشند)می
های سنگین ااتماعی را بر فراگیترا ، والتدین و اامعته تحمیتل هزینه
 (.  25کند)می

رهتای صورت دقیق و با تواه بته معیاانتخان و انتصان مدیرا  باید به  
هتای متدیرا  هتا و قابلیتت(. تواته بته شایستتگی26معین انجام شود)

(. 27مدار  در پیشتبرد اهتداف آموزشتی متدار  نقتش بستزایی دارد)
والدین و  سیاست گذارا  آموزشی انتظار دارند که کارگزارا  آموزشی به 

ای در مراکتز ق حرفته(. پرداختن بته اختال28اصول اخالقی آگاه باشند)
های ایتا  متورد تواته هتای اخیتر در اغلتب کشتورر دهتهآموزشی د

و   5ای( و مبانی اخالقی در قالتب کتدهای اختالق حرفته22)  قرارگرفته
(. در این میا  تواه بته 18شده است)ای گری تدویناستانداردهای حرفه

ار  هتا در متدهتای چندگانته آ رفتار اخالقی مدیرا  با تواه به نقش
های مختل  بته تتر یرات رفتتار اخالقتی ش(. پژوه29مورد تواه است)

، 24مدیرا  مدار  در رفتار فراگیرا  و کارمندا  مدرسه اشتاره داشتتند)
ها به صورت محدود بته شناستایی (. از سویی برخی از پژوهش31و    30

اصتول   یانتد. پژوهشتهای رفتار اخالقی مدیرا  مدار  پرداختتهمؤلهه
ها و مقررات آموزشتی و متالی، مهانمدیرا  را شامل رعایت آییناخالقی  
نی معرفی بندی کارها، اذن منابع مالی و تروی  فرهنگ کار آفریاولویت
به بررسی اصول اخالقی در مدیریت متدار    که  . در پژوهشی(32کرد )

نتتای  استتانداردهایی چتو ، پاستخگویی، عتدالت، حتل   شتد،  پرداخت
ط با اوامتع محلتی، گیری مشارکتی و ارتباها، تصمیممعضالت و چالش

های عملکرد اخالقتی متدیرا  بیتا  رت و همدلی را به عنوا  مؤلههنظا
 . (33) داشت
 6اخالقی مشکالت به منجر ارتباطی های فناوری  توسعه  و  سازی  ایانی

 اخالقتی متدار  چتو ،   (. مشتکالت34شتد)  نیتز  مدرسته  مدیریت  در
 متی عکسنمت مدرسته متدیریت بر تعصب و  رشوه  مالیاتی،  فرار  تبعیض،
 7اخالقتی مسائل با اامعه و آموزا  دانش شود  می  باعث  نتیجه  در  شود،
 مدیرا  که دارند انتظار معلما  و والدین آموزا ، دانش(. 35) شوند  روبرو
. باشند داشته اخالقی رفتار و بگیرند تصمیم اخالقی تعارضات  حل  هنگام
 (. 34دهد) می افزایش را مدیرا  مسوولیت  میم این
ای های اخالق حرفههای انجام شده در زمینه مؤلههه پژوهشاهی ببا نگ

هتا رسیم. که برخی از این مؤلهتهای از ابعاد میمدیرا  به طی  گسترده
هتتا شتتامل؛ صتتداقت، احتتترام و تتتالش در ایتتت اهتتداف در پتتژوهش
منتتدا ، تعیتد ستتازمانی و (؛ تواتته بته رضتتایت شترلی کار36ستازمانی)
 (؛ خودشناسی و حساسیت نسبت بته تعتامالت4)  گیری منصهانهتصمیم

(؛ رفتار عادالنه با کارکنا  خود، تشویق کارمندا  مدرسته و منصت  37)
اتو و استتهاده از گرا، مشارکتگیری درست، واقعیت(؛ تصمیم38)  بود 

ماعی، ایثتار، های اات(؛ احترام به ارزش33)  پژوهش برای حل مشکالت
ز معلمتا ، ایجتاد فرهنتگ ایتت ا(؛ حم39) گروهتی و  کتارامعی  روحیه

(؛ پیتروی 40) پذیری ااتماعیو مسوولیت  8مدرسه اخالقی و او اخالقی
از قوانین و مقررات، تواه به فرهنگ ااتماعی و ایجتاد محتیط امتن در 

-پرسشتنامهباشد. با تواه به است و اوی انجام شتده  ( می41مدرسه)
 ای ارائه شده است.اخالق حرفه هایی در ایت سنجش

و توسعه معلما  و فراگیرا  این مقطع   9مدیرا  نقش میمی در انگیزش
توانند شوق به آموزش و یتادگیری را در معلمتا  و فراگیترا  دارند و می

ستاز ای زمینتههای اخالق حرفهزنده نگه دارند. آگاهی از اصول و مؤلهه
هتای انجتام ( با تواه به آنچه گذشت در پژوهش42)  ها استرعایت آ 

ای در زمینته اختالق متعدد و پراکنتده  10های اخالقیه کدها و مؤلههشد
ای که به سنجش ای مدیرا  مدار  بیا  شده است، اما پرسشنامهحرفه

ای مدیرا  مدار  بپردازد استاندارد سازی نشتده استت. در اخالق حرفه
ای استاندارد ستازی پرسشتنامه اختالق حرفته  ت وساخ  این پژوهش به
 .شودخته می  ابتدایی پردامدیرا  مدار
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 روش
 تحلیتل روش و پیمایشتی -توصتیهی کمتی بخش در پژوهش روش

 اامعته است. کوواریانس -واریانس تحلیل ماتریس نوع از همبستگی

 شتیر استا  خراسا  رضتوی مقطع ابتدایی معلما  پژوهش این آماری
 و ستاخت به دنبتال حاضر پژوهش هدف  اینکه دلیل به .ندبودمشید 
 برای و بودمدیرا  مدار  ابتدایی ای اخالق حرفه پرسشنامه یابیباراعت

میتزا   داشتت، واتود عتاملی تحلیل به اارای نیاز سازه اعتبار بررسی
 300تحلیتل عتاملی، حجم نمونه بر اسا  یک قانو  کلی معتبر بترای 

 نتوع از آزمتو  ستازی تحقیقات در (. از سوی دیگر43آزمودنی است )

 حجتم حداقل عاملی معتبر، ساختار به دستیابی برای و عاملی تحلیلی

(. در این پژوهش بتا احتمتال در نظتر گترفتن 44) است 200 مورد نیاز
نهتر   300پژوهشگرا   ها،  ها و ایت افزایش اعتبار یافتهریزش آزمودنی

اتویی در منظور صترفهرا به عنوا  نمونه در نظر گرفتند. حجم نمونه به
گیری از پراکنتدگی متدار  بته روش نمونته  وقت، هزینته و التوگیری

به این صورت کته ابتتدا از بتین ای انتخان شدند.   ای چند مرحلهخوشه
و  هتر صورت تصادفی انتخان و سپس از درمناطق شیر چند منطقه به

از مجمتوع   گیری تصادفی برای انتخان معلما  انجام شتد.منطقه نمونه
 نهر بودند. 300

-سنجش اخالق حرفه ابزار ساخت هشلی پژوهدف اص  پژوهش: ابزار 
و  مصاحبه از آمده دست به نتای  به تواه با مدیرا  مدار  ابتداییای 

 بود. پسو تحلیل کیهی پیشینه پژوهشی  مدار  ابتداییتحلیل میدا  

 استخراج شده هایمؤلهه اسا  بر و هامصاحبه تحلیل و کدگذاری از

 برای مدار  بافت با متناسب اریابز و پیشینه پژوهشی ها،از مصاحبه

برای بررسی . شد تنظیم مدیرا  مدار  ابتداییای سنجش اخالق حرفه
 و  گرفتت  قترار  بررسی  مورد  متخصصا   ازنظر  پرسشنامه  محتوایروایی  
. شد حذف  هاسؤال مجموعه از نظر متخصصا  اسا  بر  سؤال  11  تعداد
 به صورت پرسشنامه، اطمینا  الزم حصول و محتوا اعتبار بررسی از  پس

 ایتن هدف از.  شد  اارا  آماری  اامعه  از  نهری  30  نمونه  روی  بر  مقدماتی
 ترییترات اعمتال لزوم صورت در و هاسؤال ابیام و  وضوح  بررسی  مرحله
 بتا. مورد ترییر قترار گرفتت سؤال 1 مرحله این پایا  در بود که  موردنیاز
 51 پرسشتنامه، ایتن خصتوص در ابیتام عدم و  هاسؤال  به وضوح  تواه
 و ااترا استا  خراستا  رضتوی  مقطع ابتدایی معلم 300 بین در  سؤالی
 بدستت هایداده .گرفتقرار  بررسی مورد آ  روا  سنجی هایویژگی

 از استتهاده با و اکتشافی تحلیل عاملی روش با پژوهش، این در آمده

ویژگتی  .گرفتنتد قترار تجزیته وتحلیتل مورد SPSS آماری نرمافزار
 گزارش شده است. 1نه مورد پژوهش در ادول شناختی نمو امعیت

 

 

 

 

 

 : اطالعات دموگرافیک نمونه پژوهش 1جدول

 تعداد )درصد( بندیگروه وضعیت

 (0ح0 66)199 ز  انس

 (0ح0 34)101 مرد

 (0ح0 16)47 دیپلم فوق تحصیالت

 (0ح0 65)195 لیسانس

 (0ح0 15)45 لیسانس فوق

 (0ح0 4)13 دکتری

 (0ح0 18)55 سال سابقه 10تا  1 هبقسا

 (0ح0 31)92 سال سابقه 20تا 11

 (0ح0 51)153 سال سابقه به باال  21

 
گویه دیگتر بته علتت   9ها،  ها و گویهتعیین سطح عاملهنگام دورا  و  

های پراکنده حتذف شتدند. داشتن بارعاملی کمتر و قرار گرفتن در مؤلهه
گویه مورد تایید قرار   42ای مدیرا  با  در مجموع پرسشنامه اخالق حرفه

 تکتر ای متدیرا اخالق حرفته  پرسشنامه  هایمؤلهه  2  ادول  در  گرفت.
هتا مشتخص هتا و استتخراج مؤلهتهها پس از دورا  گویهاین مؤلههشد  

 شود.ها گزارش میگردید و در ادامه روند پژوهش و یافته
 

 انای مدیر های پرسشنامه اخالق حرفهمؤلفه  :2جدول 

 سؤاالت مؤلفه 
 3،4،5،8،9،10،12،14،15،17،18،19 ویژگی شخصیتی 

 2،13،21،22،23،24،25،26،27،30،31،32،33،34 های سازمانی مؤلهه

 1،6،7،16،20 ااتماعی  -بُعد فرهنگی

 11،35،37،38،39 تعید

 28،29،36،40،41،42 اقتصادی  -بُعد سیاسی 

 

 یافته ها
-اخالق حرفه بر تر یرگذار توا  گویهبرد  به این نکته که میایت پی
 شاخص آزمو  دو از خیر؟ یا داد تقلیل مؤلهه چندین به را ای مدیرا 

 14بارتلتت آزمو و  (KMO) 13مایراولکین کایزر گیرینمونه کهایت

 چنتد بتر مشتمل اکتشافی عامل تحلیل روش از استهاده. شد استهاده

  .است هشد ارائه 7 تا 3 اداول در که باشدمی مرحله

 برابر KMO آزمو  از حاصل مقادیر که داد نشا  3 ادول نتای  

 .باشدمی 1 عدد به نزدیک و باالیی بسیار حد در که بوده( 0ح906با )
 پتژوهش پرسشتنامه هتایداده بترای عاملی تحلیل انجام آنکه نتیجه

 پنیتا  مؤلهته ستری یتک بته را هتاداده تتوا می و بوده پذیرامکا 
 بارتلتت آزمو  نتیجه همچنین. داد تقلیل بنیادی و ناییربزی)مکنو ( 

-معنی (0ح01) از کوچکتر خطای سطح در و بوده( 5068ح87)برابر که
 هتا،گویته بین همبستگی ماتریس درصد 99 اطمینا  با لذا است، دار

 هتایگویته بتین طرف  یک از یعنی باشد؛نمی واحد و همانی ماتریس
 بتین دیگتر طترف  از و دارد واود ییباال همبستگی مؤلهه هر داخل

 همبستتگی هیچگونته دیگتر، مؤلهه هایگویه با مؤلهه یک هایگویه

 .شودنمی مشاهده
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 کرویت بارتلت  آزمون و  KMO شاخص: 3جدول 
 مقدار عنوان

 0ح 906 نمونه   برای کهایت  KMO اندازه شاخص

 آزمو   بارتلت 

 مقدار آماره  خی 

 دو
 5068ح87

 561 آزادی  دراه

سطح معنی  
 داری 

 0ح 000

 
 همچنین گویه: هر واریانس تبیین در هاعامل مجموعه سیم شناخت

 ( نشتا 4اتدول ) در گویه هر واریانس تبیین در هامؤلهه سیم میزا 

 از درصتد 50 میتزا  حتداقل هامؤلهه که است الزم است. شده داده

 واریتانس میزا  بنابراین کنند؛ استخراج و تبیین را گویه هر واریانس

ادول  اول ستو  . باشد (0ح5) مقدار از باالتر باید مناسب استخراای

 هتر واریتانس کل مقدار دهنده )اولیه( نشا  Initial عنوا  ( با4)

انتد( توانسته اینکه توانند)نهمی عوامل این مجموعه که باشد؛می متریر
 واریانس یهلک توانندمی هامؤلهه که آنجا از بنابراین کنند؛ تبیین را آ 

 (متریرهتا) هتاگویه تمام برای مقدار این لذا کنند، تبیین را متریر یک
 عنتتوا  بتتا دوم ستتتو  امتتا باشتتد؛متتی 1 عتتدد برابتتر

Extractionمتریر هر )استخراج( نشا  دهنده مقداری از  واریانس 

تواننتد( اند )نه اینکه میتوانسته مورد نظر عوامل مجموعه که باشد؛می
 بتا ( نوسا  دارد. لذا1) ( تا0) از واریانس این کنند. مقدار ینتبی را آ 

 19 گویه برای استخراای واریانس میزا  ( کمترین4) ادول به تواه

 میزا  بیشترین ( و0ح512که برابر ) "داشتن روحیه پژوهشگری"یعنی 

بتوده  "داشتن تهکر سیستتمی" یعنی 3 برای گویه استخراای واریانس
 کهن نتیجه گرفت توا  چنیباشد. لذا می( می0ح821ر با )که برابر که براب

 ترییرات مطلوبی میزا  به اندتوانسته شده استخراج هایمؤلهه مجموع

  .کنند تبیین را گویه هر

 ها اشتراک بین متغیرها و عامل: 4جدول 
 استخراجی اولیه گویه ردیف استخراجی اولیه گویه ردیف

 0ح 560 1ح00 رات ارتباطی ن میداشت 22 0ح 736 1ح00 بصیرت  1

 0ح 720 1ح00 ای مدیریت روابط درو  مدرسه 23 0ح 531 1ح00 احترام به کرامت انسانی  2

 0ح 675 1ح00 ایجاد زیرساخت مناسب در مدرسه  24 0ح 821 1ح00 تهکر سیستمی  3

 0ح 612 1ح00 عدم سو  استهاده از اموال سازمانی  25 0ح 745 1ح00 انصاف  4

 0ح 680 1ح00 پویایی محیط مدرسه تواه به  26 0ح 518 1ح00 خودشناسی  5

حسا  بود  به تعامالت   6
 ااتماعی 

تعامل مناسب با والدین، همکارا ،   27 0ح 652 1ح00
 فراگیرا  و اربان راوع 

 0ح 811 1ح00

 0ح 538 1ح00 بینش سیاسی  28 0ح 532 1ح00 حهظ شر  و منزلت معلمی  7

 0ح 548 1ح00 کارآفرینی رهنگ توسعه ف 29 0ح 512 1ح00 وفای به عید  8

 0ح 570 1ح00 ای داشتن دانش و تخصص حرفه 30 0ح 515 1ح00 خیرخواه و میربا   9

 0ح 637 1ح00 رعایت حریم خصوصی افراد  31 0ح 721 1ح00 تحمل و سعه صدر  10

 0ح 640 1ح00 های سازمانی نامهاارای دقیق آیین 32 0ح 691 1ح00 مسوولیت پذیر  11

 0ح 668 1ح00 مدیریت صحیح منابع انسانی  33 0ح 621 1ح00 انتقادپذیر 12

ای همکارا  در  ایجاد زمینه توسعه حرفه 34 0ح 569 1ح00 عدالت سازمانی  13
 مدرسه 

 0ح 511 1ح00

 0ح 563 1ح00 ای تعید حرفه  35 0ح 512 1ح00 وقار و متانت  14

 0ح 631 1ح00 مصرف و هزینه رعایت اعتدال در  36 0ح 626 1ح00 قابلیت اعتماد  15

 0ح 532 1ح00 راحا  منابع سازمانی به فردی  37 0ح 558 1ح00 مشارکت در توسعه ااتماعی  16

 0ح 547 1ح00 مذهبی  -های دینیتعید به ارزش 38 0ح 523 1ح00 صداقت در گهتار و رفتار  17

 0ح 671 1ح00 تعید سازمانی  39 0ح 631 1ح00 فروتن  18

 0ح 731 1ح00 ادی قیق اقتصمدیریت د  40 0ح 512 1ح00 پژوهشگری روحیه  19

 0ح 591 1ح00 اذن منابع مالی برای مدرسه  41 0ح 643 1ح00 تواه به فرهنگ محیط  20

عدم سو  استهاده از همکارا  و   21
 فراگیرا  

 0ح 531 1ح00 عدم سو  استهاده از مسائل سیاسی  42 0ح 721 1ح00
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 ن مدارس ابتدایی ای مدیرا: کل واریانس تبیین شده توسط عوامل مکنون اخالق حرفه5جدول 
مجموع مجذورات   مجموع مجذورات بارهای عاملی  مقادیر ویژه اولیه  مولفه 

های بارهای مؤلفه 

 چرخش یافته 
درصد واریانس   درصد واریانس  کل

 تجمیعی 

درصد واریانس   درصد واریانس  کل

 تجمیعی 

 14ح 375 37ح 217 37ح 217 13ح 988 37ح 217 37ح 217 13ح 988 1

 12ح 419 56ح 244 19ح 027 6ح 250 56ح 244 19ح 027 6ح 250 2

 8ح 226 60ح 811 4ح 567 1ح 644 60ح 811 4ح 567 1ح 644 3

 10ح 544 65ح 057 4ح 246 1ح 528 65ح 057 4ح 246 1ح 528 4

 5ح 247 68ح 817 3ح 760 1ح 354 68ح 817 3ح 760 1ح 354 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و مقادیر مشخصه: شماره عامل 1 نگاره
 

 در :هاگویه تمامی واریانس مجموع نییتب در عامل هر سیم شناخت

 از درصتد چند است توانسته مؤلهه هر که دانست بعدی باید یمرحله

 ( بتا6) اتدول در مسوله این کند. تعیین را متریرها مجموعه واریانس

 ایتن در .باشدمی گیرینتیجه قابل 1 شده تبیین واریانس کل عنوا 

 تبیتین تجمعتی واریانس درصد و واریانس درصد ،ویژه مقادیر ادول

 .است آمده مؤلهه هر توسط هاداده مجموعه از شده
مؤلهته پتس از  5( قابل مشاهده است کته تنیتا 5در ستو  اول ادول )

اند که کل واریانس استخراج شده برای هر مؤلهه بیشتر خروج باقی مانده
امه گویه پرسشن 42کل شود که از باشد، بنابراین نتیجه میمی 1از مقدار  

تتوا  استتخراج مؤلهه می  5ای مدیرا  مدار  ابتدایی تنیا  اخالق حرفه
مؤلهته اول  5تنیتا  نمود. در بخش مقادیر ویژه اولیه براسا  معیار کیزر

شتوند. ستیم باشد، انتخان متیمی 1ها باالتر از مقدار که مقدار ویژه آ 
متدار   ای متدیرا الق حرفههر مؤلهه در تبیین واریانس پرسشنامه اخ

( 37ح217تدایی به صورت نزولی است. مؤلهه اول بیشترین سیم یعنی )اب
( و مؤلهته پتنجم کمتترین ستیم یعنتی 13ح988)  درصد با مقتدار ویتژه

گویته  42را در تبیتین واریتانس  (1ح354( درصد با مقدار ویتژه )3ح760)
( درصتد، 19ح270ا )داشتند. سیم تبیین واریانس برای مؤلهه دوم برابر بت

( درصد، بترای مؤلهته چیتارم برابتر بتا 4ح567ر با )رای مؤلهه سوم برابب

( درصد است. در مجموع این پن  مؤلهه به دست آمده توانستتند 4ح246)
 ها را تبیین کنند.درصد واریانس کل مؤلهه 69حدود 
ریزه یا هما  اسکری پالت را برای تعیین تعتداد ، نمودار سنگ(1)شکل  

طتور کته دهد. همتا ای مدیرا  را نشا  میرفهاخالق حعوامل مکنو   
دارنتد کته ایتن  1مؤلهه مقدار ویتژه بزرگتتر از   5شود تعداد  مشاهده می

 نمودار نیز مؤید معیار کیزر است.
 هتر بنتدیدسته و هاعامل و هاگویه بین همبستگی ماتریس شناخت

 ا اس بر هامؤلهه بین در هاگویه بندیدسته ایت:  عامل هر در گویه

شتود. می استهاده چرخش از ساختار بعد همبستگی ماتریس (6) ادول
 برای دارد و نوسا  -1 و + 1بین  هاهمبستگی مقادیر ادول این در

 گرفتته نظتر در هتامؤلهته روی بر آ  یمؤلهه بار بزرگترین گویه هر

 هتر روی بر هاگویه یمؤلهه بارهای ( بزرگترین6ادول ) شود. درمی

 روی را بار بیشترین هم با هایی کهگویه .است شده داده نشا  مؤلهه

 . دهندمی را مؤلهه آ  تشکیل دارند، مؤلهه یک

، "داشتتن انصتاف "، "داشتن تهکتر سیستتمی"های  بر این اسا  گویه

تحمتل و "،  "خیرختواهی و میربتانی"،  "وفای به عید"،  "خودشناسی"

، "لیتتت اعتمتتادقاب"، "وقتتار و متانتتت"، "انتقادپتتذیری"، "ستتعه صتتدر

بته    "داشتتن روحیته پژوهشتگری"و    "فروتنتی"،  "صداقت در گهتار"
(، 0ح391(، )0ح511(، )0ح780(، )0ح867ای )بتتا بارهتتای مؤلهتتهترتیتتب 
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( و 0ح651(، )0ح534(، )0ح647(، )0ح537(، )0ح652(، )0ح739(، )0ح529)
تتوا  براستا  شتوند و متیهای اول محسون متی( ازو مؤلهه0ح516)

را بترای ایتن مؤلهته   «ویژگتی شخصتیتی»م  م و مبانی نظری نتامهاهی

برقراری تعامل مناستب بتا همکتارا ، والتدین، "های  انتخان کرد. گویه

، "فراگیترا عدم سو  استهاده از همکارا  و  "،  "فراگیرا  و اربان راوع

، "تواته بته پویتایی محتیط مدرسته"، "مدیریت روابط درو  سازمانی"

، "مدیریت منابع انسانی"،  "اخت مناسب در مدرسهتواه به ایجاد زیرس"

تواته بته حتریم "، "هتای آموزشتی و ستازمانینامهاارای دقیق آیین"

دانتش و "، "عتدم ستو  استتهاده از امتوال ستازمانی"، "خصوصی افراد

داشتن میارت ارتبتاطی "، "اارای عدالت سازمانی"،  "ایفهتخصص حر

ای تواه به زمینه توسعه حرفته"و  "احترام به کرامت انسانی"،  "مناسب

 (،0ح732)  (،0ح736)  (،0ح820)  ایبه ترتیب با بارهتای مؤلهته  "همکارا 
)0ح708)  (،0ح712) )0ح702(،  )0ح684(،  )0ح645(،  )0ح614(،  (، 0ح595(، 
های دوم محستون ( ازو مؤلهه0ح512( و  )0ح546(، )0ح572(، )0ح586)

هتای مؤلهته»نظتری نتام توا  براسا  مهاهیم و مبتانی  شوند و میمی

بصتیرت الزم داشتن "های برای این مؤلهه انتخان کرد. گویه  «سازمانی

حساستتیت مناستتب در تعتتامالت " ،"در امتتور فرهنگتتی و ااتمتتاعی

های مشارکت در فعالیت"، "تواه مناسب به فرهنگ محیط"،  "ااتماعی

حهتظ شتر  و "و  "تواه به فرهنگ محتیط ااتمتاعی"، "توسعه اامعه

(، 0ح662(، )0ح745ای )بته ترتیتب بتا بارهتای مؤلهته  "ااتماعی  منزلت
شوند و های سوم محسون می( ازو مؤلهه0ح545( و )0ح569(، )0ح653)

 «ااتمتاعی  -بُعد فرهنگی»توا  براسا  مهاهیم و مبانی نظری نام  می

پذیری در امور مسوولیت"های ها انتخان نمود. همچنین گویهرا برای آ 

در انجتام ای مناستب ید حرفهتع"، "تعید نسبت به سازما "،  "سازمانی

  راحا"و   "های دینی و مذهبی اامعهتعید به ارزش"،  "وظای  شرلی

(، 0ح710ای )به ترتیب با بارهتای مؤلهته "منافع سازمانی بر منافع فردی
های چیارم محسون ( ازو مؤلهه0ح549( و )0ح563(، )0ح571(، )0ح682)

را بترای  «تعید»سا  مهاهیم و مبانی نظری نام  برا  توا شوند و میمی

متدیریت امتور اقتصتادی "هتای  همچنتین گویته  ها انتختان نمتود.آ 

توانتایی اتذن منتابع "، "رعایت اعتدال در مصرف و هزینته"،  "مدرسه

بیتنش سیاستی و "،  "توسعه فرهنتگ کتارآفرینی"،  "مالی برای مدرسه

ای تیتب بتا بارهتای مؤلهتهبته تر  "عدم سو  استهاده از مسائل سیاستی
بُعتتد »( نتتام 0ح549( و )0ح558(، )0ح563(، )0ح610(، )0ح661(، )0ح751)

 از بعتد هتاگویته سایر ها انتخان نمود.را برای آ  «اقتصادی -سیاسی

( به خود گرفتند کته بته دلیتل کتافی 0ح5ی کمتر از )مؤلهه بار چرخش
 گردند.ای از پرسشنامه حذف مینبود  بار مؤلهه

 چرخش از بعد  ای مدیران مدارس ابتدایی اخالق حرفه سؤاالت عاملی بارهای :6جدول

  5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1عامل سؤال)گویه(شماره و عنوان 

      0ح867 مدیر مدرسه دارای تهکر سیستمی در اداره امور است. -3

      0ح780 .   دنکها اوانب انصاف را رعایت مینامهمدیر مدرسه در اارای آیین -4

      0ح739.   مدیر مدرسه دارای تحمل و سعه صدر است. -10

      0ح652 .مدرسه شخصی انتقاد پذیر استمدیر  -12

      0ح651 .مدیر مدرسه شخصی فروتن است -18

      0ح647 .مدیر مدرسه شخصی قابل اعتماد برای همکارا  و فراگیرا  است  -15

      0ح537 .انت در برخوردها و رفتار ااتماعی استدارای وقار و متمدیر مدرسه  -14

      0ح534 .رفتار و گهتار خود صادق استمدیر مدرسه در -17

      0ح531 .های خود اطالع دارد)خودشناسی(ها و میارتمدیر مدرسه از توانایی -5

      0ح529 .است مدیر مدرسه نسبت به همکارا  و فراگیرا  خیرخواه و میربا  -9

      0ح516 .مدیر مدرسه دارای روحیه پژوهشگری است -19

      0ح511 .بندد پایبند استمدیر مدرسه به عید و پیمانی که می -8

مدیر مدرسه با والدین، همکارا ، دانش آمتوزا  و اربتان راتوع بته   -27
 .کندخوبی تعامل برقرار می

 
 0ح820

    

استهاده از همکارا  و فراگیرا  ایگاه خود برای سو  مدیر مدرسه از ا  -21
 .کنداستهاده نمی

 
 0ح736

    

     0ح732  کند. مدیر مدرسه به خوبی روابط درو  سازمانی را مدیریت می -23

     0ح712 1 .مدیر مدرسه به پویایی محیط مدرسه تواه دارد -26

     0ح708  .سه تواه می کندمدیر مدرسه به ایجاد زیر ساخت مناسب در مدر -24

     0ح702  .منابع انسانی تواه داردمدیر مدرسه به مدیریت صحیح  -33

های سازمانی و آموزشی را به طور دقیق اارا مدیر مدرسه آیین نامه  -32
 می کند.

 
 0ح684

    

     0ح645  مدیر مدرسه به رعایت حریم خصوصی افراد تواه دارد. -31

     0ح614  کندسازمانی سو  استهاده نمیسه از اموال مدیر مدر -25

     0ح595  ای مرتبط با مدیریت را دارا است.مدیر مدرسه دانش و تخصص حرفه  -30



 ابتدایی  اریابی پرسشنامه اخالق حرفه ای مدیران مدارس ساخت و اعتب  : و همکاران ی پورشافع  یهاد دکتر
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     0ح586  مدیر مدرسه به اارای عدالت سازمانی تواه دارد. -13

مدیر مدرسه میارت ارتباطی)درو  سازمانی و برو  سازمانی( مناسبی   -22
 برخوردار است.

 
 0ح572

    

     0ح546  گذارد.انسانی افراد احترام میمدیر مدرسه به کرامت  -2

ای همکارا  در مدرسه تواه مدیر مدرسه به ایجاد زمینه توسعه حرفه  -34
 دارد.

 
 0ح512

    

بصیرت الزم در امتور فرهنگتی و ااتمتاعی برختوردار  مدیر مدرسه از  -1
 .است

 
 0ح745 

   

    0ح662   مناسبی برخوردار است.مدیر مدرسه در تعامالت ااتماعی حساسیت  -6

    0ح653   مدیر مدرسه تواه مناسبی به فرهنگ محیط دارد. -20

    0ح569   . های مربوط به توسعه اامعه مشارکت داردمدیر مدرسه در فعالیت -16

    0ح545   .ای تواه مناسبی داردمدیر مدرسه به حهظ شر  و منزلت حرفه -7

   0ح710    .پذیر استمدرسه در امور سازمانی مسوولیتمدیر  -11

   0ح682    .مدیر مدرسه به سازما  خود متعید است -39

برخوردار ای مناسب در انجام وظای  شرلی مدیر مدرسه از تعید حرفه  -35
 .است

 
 

 
 0ح571

  

   0ح563    .   های دینی و مذهبی اامعه متعید استمدیر مدرسه به ارزش -38

   0ح549    .دهدمدیر مدرسه منافع سازمانی را به منافع فردی راحا  می -37

  0ح751     .کندمدیر امور اقتصادی مدرسه را به خوبی مدیریت می -40

  0ح661     .کندرف و هزینه اعتدال را رعایت میمدیر مدرسه در مص -36

  0ح610     مدیر مدرسه توانایی الزم در اذن منابع مالی برای مدرسه را داراست.    -41

  0ح563     .مدیر مدرسه به توسعه فرهنگ کارآفرینی تواه دارد -29

  0ح558     .مدیر مدرسه از بینش مناسبی در مسائل سیاسی برخوردار است -28

  0ح549     .  کنداستهاده نمیمدیر مدرسه از مسائل سیاسی سو   -42

 سازی کیزرهای اساسی؛  شیوه چرخش: پروماکس با نرمالشیوه استخراج: آنالیز مؤلهه

( ماتریس همبستگی 7ها: ادول )عامل بین همبستگی ماتریس شناخت
 توا می شده حاصل دهد که با تواه به مقادیرها را نشا  میبین مؤلهه

( قابتل 7بدست آورد. بتا تواته بته اتدول ) را هامؤلهه بین همبستگی
-مشاهده است که مؤلهه اول بیشترین میزا  همبستگی را با سایر مؤلهه

ها دارد و در این بتین بتاالترین همبستتگی بتین مؤلهته اول ) ویژگتی 
قتدار ضتریب شخصیتی مدیر( با مؤلهه دوم )بُعد رفتارسازمانی مدیر( با م 

هتای بتاال و هتا از همبستتگیاشد. سایر مؤلهتهب( می0ح725همبستگی )
 داری برخوردارند.معنی

 

 های استخراج شده بعد از چرخش )ماتریس ساختار( ها با مؤلفه: ماتریس همبستگی بین گویه7جدول 
 هامؤلفه هاگویه

1 2 3 4 5 
     1 .ویژگی شخصیتی1

    1 0ح725 های سازمانی.مؤلهه2

   1 0ح412 0ح479 ااتماعی -.بُعد فرهنگی3

  1 0ح435 0ح517 0ح629 . تعید4

 1 0ح381 0ح398 0ح321 0ح345 اقتصادی -. بُعد سیاسی5

 سازی کیزرهای اساسی؛  شیوه چرخش: پروماکس با نرمالشیوه استخراج: آنالیز مؤلهه

 

 بحث
دارند و تر یرات اختالق  مدیرا  مدار  نقش میمی در اداره امور مدرسه

هتا مدرسته در پتژوهش 11ای مدیرا  متدار  در کیهیتت آمتوزشحرفه
مختل  به ا بات رسیده استت. در ایتن میتا  اختالق متدیرا  متدار  

اهمیتت  ابتدایی با تواه به رسالت میم خود در آموزش فراگیترا  دارای
 باشد.فراوا  می

ای متدیرا  حرفته تاکنو  در ایرا  پرسشتنامه بتومی ستنجش اختالق 
ایی استاندارد سازی نشده استت. در ایتن پتژوهش بتا الیتام مدار  ابتد

ای نهعا  اصتلی اختالق حرفتهگیری از نظرات معلما  و مدیرا  که تی
-باشند و همچنین بررسی مطالعات میدانی در زمینته مؤلهتهمدیریت می

امه ای مدیرا  اقدام بته ستاخت و اعتباریتابی پرسشتنهای اخالق حرفه
 مدیرا  مدار  ابتدایی شده است.ای اخالق حرفه



 ابتدایی  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اخالق حرفه ای مدیران مدارس  : و همکاران ی پورشافع  یهاد دکتر
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ای متدیرا  متدار  های پرسشنامه محقق ستاخته اختالق حرفتهمؤلهه
 12مؤلهه ویژگی شخصیتی مدیر، بُعد رفتار سازمانی  5ابتدایی در برگیرنده  
اقتصتادی استت.   –و بُعد سیاسی    13ااتماعی، تعید-مدیر، بُعد فرهنگی

ده توانستند بته میتزا  های استخراج شوع مؤلههنتای  نشا  داد که مجم
مؤلهته بدستت آمتده   5زیادی ترییرات هر گویه را تبیین کنند. همچنین  

ها را تبیین کننتد.  درصد واریانس کل مؤلهه  69اند با هم بیش از  توانسته
 و انتدداشته بخشی رضایت درونی هماهنگی ضرایب پرسشنامه حاضر

ای متدیرا  حرفتهاختالق  کته کرد تصور توا می نیز شیودی به طور
ااتمتاعی، تعیتد و  -مدار  ابتدایی در عوامل فردی، سازمانی، فرهنگی

هتا بتا هتم رابطته اقتصادی قابل تبیین است و این مؤلهه  -ابعاد سیاسی
 اکتشتافی تحلیل از آمده بدست نتای  به تواه با درونی مناسبی دارند.

 متمایل چرخش شیوه و اساسی هایعامل آنالیز استخراج شیوه به که

هتای شخصتیتی متدیر در گرفتت، مؤلهته ویژگتی صتورت پرومتاکس
تترین گویه میم  12ای مدیرا  مدار  ابتدایی با  پرسشنامه اخالق حرفه

همبستتگی را بتا ستایر مؤلهته  شود و باالترین میزا مؤلهه محسون می
زمانی های شخصیتی متدیر، مؤلهته رفتتار ستادارد، پس از مؤلهه ویژگی

 19ح027گویته بیشتترین واریتانس را )  14متدار  ابتتدایی بتا  مدیرا   
 کند.  ای مدیرا  مدار  ابتدایی تبیین میدرصد( از اخالق حرفه

ای مدیرا  مدار  ابتدایی با تواته بته در زمینه پرسشنامه اخالق حرفه
هتای استتخراج ای یافت نشد ولی گویهاست و اوی محقق پرسشنامه

-ها میملکرد اخالقی مدیرا  در پژوهشهای عبا شاخصشده متناسب  
هایی چو  داشتتن تهکتر مؤلهه ویژگی شخصیتی مدیر دارای گویهباشد.  

سیستمی، داشتن انصتاف، خودشناستی، وفتای بته عیتد، خیرختواهی و 
میربانی، تحمل و سعه صدر، انتقادپذیری، وقار و متانت، قابلیت اعتمتاد، 

در ایتن ژوهشگری است. و داشتن روحیه پ  51، فروتنی14صداقت در گهتار
پژوهشی در راستای پژوهش حاضر انجتام نشتده استت امتا ایتن زمینه  
در . (46،  45،  38،  4)  های هتم راستتا استتپژوهش  برخی  ها باشاخص

هایی چو  برقراری تعامل مناسب با مؤلهه ابعاد رفتار سازمانی مدیر گویه
استهاده از همکارا  اوع، عدم سو  همکارا ، والدین، فراگیرا  و اربان ر

و فراگیرا ، مدیریت روابتط درو  ستازمانی، تواته بته پویتایی محتیط 
مدرسه، تواه به ایجاد زیرستاخت مناستب در مدرسته، متدیریت منتابع 

های آموزشی و سازمانی، تواه بته حتریم نامهانسانی، اارای دقیق آیین
صتص نی، دانتش و تخخصوصی افراد، عدم سو  استهاده از اموال سازما

ای، اارای عدالت سازمانی، داشتن میارت ارتباطی مناسب، احترام حرفه
ای همکارا  متورد تاییتد به کرامت انسانی و تواه به زمینه توسعه حرفه

-همها  پژوهش  برخی از  ها متناسب باقرار گرفت. این بخش از شاخص
 .(50، 49، 48، 47) راستا است

هتایی چتو  داشتتن ها و شاخصاتماعی گویها  -بُعد فرهنگی  مؤلهه  در
بصیرت الزم در امور فرهنگی و ااتماعی، حساسیت مناسب در تعامالت 

هتای ااتماعی، تواه مناسب به فرهنتگ محتیط، مشتارکت در فعالیتت
توسعه اامعه، تواه به فرهنگ محیط ااتماعی و حهظ شتر  و منزلتت 

. ایتن یتد قترار گرفتتهای این مؤلهه متورد تایااتماعی به عنوا  گویه
. در (52، 51) هم راستا استهای پژوهش برخی از ها بابخش از شاخص

پذیری در امور ستازمانی، تعیتد هایی چو  مسوولیتمؤلهه تعید شاخص
ای مناسب در انجام وظای  شرلی، تعید به نسبت به سازما ، تعید حرفه

ر منتافع های دینی و مذهبی اامعه و راحتا  منتافع ستازمانی بتارزش
برختی از هتا بتا مورد تریید قترار گرفتت. ایتن بختش از شتاخص  فردی

. همچنتتین در مؤلهتته (54، 53، 51، 33) هتتم راستتتا استتت هتتاپتتژوهش
هایی چو  مدیریت امتور اقتصتادی مدرسته، اقتصادی شاخص  -سیاسی

رعایت اعتدال در مصرف و هزینته، توانتایی اتذن منتابع متالی بترای 
ش سیاسی و عدم سو  استتهاده از رآفرینی، بینمدرسه، توسعه فرهنگ کا

هتا نیتز بتا مسائل سیاسی مورد تریید قرار گرفت. این بخش از شتاخص
 .(56، 55، 38، 32، 28)هم راستا است هاپژوهشبرخی از 

هتایی کته حاضر باید تواه داشت که همه محتدودیت  پژوهش  مورددر  
نیز واتود دارد.   شود؛شامل تحقیقات عرصه علوم انسانی و ااتماعی می

ها در ایتن پتژوهش آوری دادهها تنیا ابزار امعکه پرسشنامهاین  ازامله
انبه خود گزارشتی دارد و امکتا  ستوگیری در پاستد داد  بته  ؛ کهبود

، خستگی، اضطرانی فردی مانند؛ های ویژهسؤاالت واود دارد. موقعیت
 ریتر افراد ویی وضعیت روحی و روانی و شلوغی مدار  در نحوه پاسخگ

های نیمه ستاختاریافته شود از مصاحبهبنابراین توصیه می؛  خواهد داشت
 ها استهاده شود.در کنار پرسشنامه ایت تبیین گویه

 

 گیرینتیجه
ای مدیرا  مدار  متورد در نتیجه این پژوهش ابزار بررسی اخالق حرفه

ای ق حرفتهکه اختالگویه بود  42اعتباریابی قرار گرفت. این ابزار دارای 
هتای هتای شخصتیتی، مؤلهتهمؤلهه اصلی شامل ویژگی  5مدیرا  را در  

اقتصتادی متورد  -ااتماعی، تعید و بُعد سیاستی-سازمانی، بُعد فرهنگی
ای بته توانتد بته عنتوا  ستنجهدهد. ابزار ارائه شده میسنجش قرار می

-آ ای مدیرا  مدار  و چگونگی عملکرد بررسی وضعیت اخالق حرفه
هتای یافتههای آنا  مورد استهاده قرار گیرد.  و شناسایی و رفع ضع ها  

تواند از یک سو مورد استهاده پژوهشگرا  حوزه آموزش این پژوهش می
ای مدیرا  در زمینه میزا  و مدیریت ایت تحلیل وضعیت اخالق حرفه

کتارگزارا  هتای اخالقتی قترار بگیترد و از ستوی دیگتر تواه به مؤلهه
 هتایهای این پژوهش در فرآیند ترمیم برنامتهتواه به یافتهآموزشی با  

ضمن خدمت و انتصان مدیرا  میزا  تواه بته ابعتاد اخالقتی را متورد 
تواه بیشتر قرار دهند؛ چرا که نارسایی در این زمینه با تواه به نقتش و 

وزش و هتای مختلت  آمتتواند بختشاایگاه مدیرا  مدار  ابتدایی می
را تحت الشعاع قرار داده و آ ار و پیامدهای نامطلوبی را پرورش و اامعه  

های کال  نظام، تحقق اهداف ارزشی و اخالقی برای تربیت در سیاست
ها نظام آموزشی، تربیت نیروی کار معتقد و اخالق مدار، رواج بی اخالقی

 .در اامعه و زندگی ااتماعی ایجاد نماید
 

                 خالقیا  یالحظههام
های پژوهش، منظور رعایت مالحضات اخالقی و باال رفتن دقت یافتهبه 

شناسی پژوهش بر فرآینتد سه نهر از اساتید حوزه اخالق، آموزش و روش
 کار نظارت داشتند.
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 سپاسگزاری

 "هتای بخشتی از رستاله دکتتری بتا عنتوا  این مقاله برگرفته از یافته
ا  دوره ابتتدایی )متورد ی مدیراطراحی و اعتباریابی الگوی اخالق حرفه

باشد. از تمام کسانی کته در می  "مطالعه: آموزش و پرورش شیر مشید(
 انجام این پژوهش ما را یاری کردند کمال تشکر را داریم. 

 

 هنام واژه
1. Ethics اخالق 

2. Moral Values  ارزش های اخالقی 

3. Ethics fundamental  اصول اخالقی 

4. School admins مدار  مدیرا   

5. Codes of professional ethics  کدهای اخالق حرفه ای 

6. Ethical problems  مشکالت اخالقی 

7. Ethical issues                                           مسائل اخالقی 

8. Moral atmosphere  او اخالقی 

9. Motivation  انگیزش 

10. Ethical components  اخالقی مولهه های 

11. Educational quality  کیهیت آموزش 

12. Organizational behavior  رفتار سازمانی 

13. Commitment تعید 

14. Honesty in speech گهتار  صداقت در 

15. Humility وتنی  فر 
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