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  سرآغاز 

 وبـر اصـول    اي، عـالوه  اي مختلـف حرفـه  هـ  در هر جامعه، گروه   
که  کنند وي می راز نظام ارزشی خاصی پی    ضوابط اخالق عمومی،    

نامیـده  اي    جمعی آن حرفـه بـوده و اخـالق حرفـه          مورد پذیرش   
 در تمام امور سـازمان و تـأثیر آن بـر        1رعایت اخالق ). 1(شود می

کارایی و اثربخشی سازمان مـورد توافـق محققـان قـرار گرفتـه              
زیر بناي توسعه پایدار انـسانی      3 از آن جایی که آموزش    ). 2(است

شد و تحقق اهداف است باید در جهت توسعه شخصیت انسانی با     
ي اخالقـی صـورت   هـا  تواند بدون توجـه بـه جنبـه       میآموزشی ن 

توانـد بـه    مـی تخطی از هنجارهاي اخالقی در آموزش       ). 3(پذیرد
دگی ـــ ي زن ها  توانایی دانش آموزان و دانشجویان در رفع چالش       

بنابراین رعایت  ). 4(ي جدي وارد سازد   ها  اجتماعی آسیب  فردي و 
 به عنوان یکی از اهداف متعالی آموزش        4اخالق مدیران آموزشی  

اصـول   مـی ي عل ها  بر این اساس در محیط    . شود میعالی تعریف   
مورد توجه قرار گرفتـه و رعایـت فـضائل         می زندگی عل  5اخالقی

بیش از پیش مورد تأکید قرار       میاخالقی به عنوان معیار کنش عل     
، شـناخت  هـا  اولین گـام تحقـق اخـالق در سـازمان        ). 5(گیرد می

  : باشـد  مـی سطوح اخالقی است که در دو سـطح قابـل بررسـی             
اشاره ها    ، که به مسئولیت اخالقی در سازمان      6اي اخالق حرفه . 1

  )مقالۀ پژوهشی(
  اي مدیران آموزشی اخالق حرفه

   محمد قیصرزاده،لیمانی فرشاد س، نوشین محمدي، فرهاد حیدري، امیر وشنی،∗فرانک موسويدکتر

  ، دانشگاه آزاد اسالمی ، کرمانشاه، ایرانواحد کرمانشاه  ،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی

  )فوريچاپ () 3/7/95: ، تاریخ پذیرش8/4/95: تاریخ دریافت(
  چکیده

اي  هدف پژوهش حاضر بررسی اخالق حرفه. شود ر میاي در مدیران آموزشی باعث رشد تعالی و بالندگی آموزش کشو  وجود اخالق حرفه:زمینه
  . باشد مدیران آموزشی می

  

 جامعه پژوهشی در بخش کیفی عبارت است از کلیه اساتید و .صورت گرفته است) کمی/کیفی(این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی  :روش
صورت تصادفی   نفر از اساتید به7دانشجوي ترم دوم در مقطع دکترا و13ا دانشجویان گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزادکرمانشاه که از میان آنه

 نفر به شیوه 375 به تعداد اي عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه بود که نمونه به
 و KMOآزمون براي تحلیل اطالعات از. ا پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده ابزار گردآوري داده. گیري تصادفی ساده از آن جامعه انتخاب شد نمونه

  .آزمون کرویت بارتلت استفاده گردید
  

اخالق عدالت محوري، اخالق : ندازا باشد که عبارت اي داراي هشت مؤلفه اساسی می دست آمده نشان داد که اخالق حرفه  نتایج به:ها یافته
یده محوري، اخالق آموزشی، اخالق ارتقاء سازمانی، اخالق وظیفه محوري و در نهایت اخالق حقوق حمایت محوري، اخالق فکري، اخالق فا

اما بین وضعیت موجود اخالق . شود اي مدیران آموزشی کمی باالتر از حد متوسط ارزیابی می ها نشان داد اخالق حرفه همچنین یافته. محوري است
  ).>p 05/0. (دحرفه اي با وضعیت مطلوب آن فاصله وجود دار

  

 در سازمان، امري الزم و ضروري است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و  مدیران آموزشیاي رعایت اخالق حرفه :گیرينتیجه
   . را تضمین کندسازمانمدت  از سوي دیگر، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلند

  

  اي، مدیران آموزشی اخالق، اخالق حرفه:  کلیدواژگان
  
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

4.
10

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.4.10.4
http://ethicsjournal.ir/article-1-438-en.html


 اي مدیران آموزشی اخالق حرفه: فرانک موسوي و همکاران
  

 2

کـه تأکیـد بـه وظـایف اخالقـی افـراد در             : اخالق شغلی . 2دارد  
تـرین جـزء اخـالق     مهـم اي    اخالق حرفه ). 7 و   6( دارد ها  سازمان
پردازدکـه بـه     میفه   است که به مباحث اخالقی در حر       7کاربردي

 و تکــالیف اخالقــی کارکنــان و هــا تبیــین و تحلیــل مــسئولیت
پردازد و ناظر بـه اخـالق در محـیط     می در کسب وکار  ها  سازمان

ضعف در چارچوب اخالق حرفه اي، منجر بـه         ). 9 و   8(کار است   
). 10(ها در سـازمان خواهـد شـد         و افزایش زیان   ها  کاهش ارتباط 

 هـا   سخگویی مدیر و سازمان به مشتري     مدیریت اخالقی باعث پا   
بـه  ). 12 و 11(شـود  میوموفق بودن در رقابت وموفقیت سازمان    
ي موفق براي تدوین    ها  همین دلیل بسیاري از مدارس و دانشگاه      

 احساس نیاز کرده و به این بـاور رسـیده انـد             8استراتژي اخالقی 
از . باید در چنین سازمانی، فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ نمایـد          
اي   این رو کوشیده اند به تحقیقات مرتبط با حیطه اخالق حرفـه           

چرا کـه بررسـی جایگـاه و وضـعیت           ).13(بدهنداي    جایگاه ویژه 
تواند به سیاستگزاران،    میاستانداردهاي اخالقی در نظام آموزشی      

مدیران و برنامه ریزان آموزشی در اتخـاذ تـدابیر مناسـب بـراي              
د و مطلوب و ارتقاي وضـعیت       کاهش فاصله میان وضعیت موجو    
همچنـین رفتـار اخالقـی    ). 14(چنین استانداردهایی یاري رسـاند   

مدیران آموزشی به عنـوان رهبـران و تـصمیم گیرنـدگان تـأثیر              
 داشته و با چنین ها  مثبتی در وجود و سرنوشت مدارس و دانشگاه       

). 15(اخالقی موقعیت روندهاي آموزشی یک نتیجه قطعی اسـت        
ي اخالقی استادان دانـشگاهی     ها  در درباب ارزش  در تحقیقی که    

انجام گرفت به این نتایج رسـیدند کـه از نظـر نگـرش اسـتادان         
دانشکده بازرگانی دانشگاه استامبول در باب مسائل اخالقـی بـه           
ترتیب؛ تأمین منافع مالی در قبال نمره، مغشوش کردن نتایج بـا            

صی، هـاي شخـ   ي تحقیق، نـشان دادن مـسافرت      ها  تحریف داده 
استفاده ازآثار دیگران بـدون اجـازه و ذکـر منبـع موضـوعاتی را               
تشکیل می دهنـد کـه دررأس فهرسـت مـسائل اخالقـی قـرار               

به اصل توکل به خدا و      اي    در منشور اخالق حرفه   ). 17،16(دارند
، مـسئولیت شناسـی و نیـز       9احتـرام : ي پیش برنده مانند   ها  ارزش
، مـشارکت و    11، صـداقت  10فروتنی، اعتماد : ي پایه مانند  ها  ارزش

، پرداخته شده است و بیان شده که اول اصـالح           ها  استقرار ارزش 
ــه اســت    ــورد توج ــزا م ــاي اج ــود و دوم ارتق ــاي خ ). 18(و ارتق

تـرین ابـزار مـدیریت عنـوان         توان مهـم   می را   12پذیري مسئولیت
در اینجا توجه به دو نکتـه یکـی مـسئولیت محـیط و              ). 19(نمود

ــال   ــیط اس ــظ مح ــري حف ــت  میدیگ ــم اس ــسیار مه در ). 20(ب
ي انجام شده توجه بـه بیـان اهـداف در ابتـداي دوره              ها  پژوهش

ي شخـصیتی، رازداري، صـمیمیت، فـراهم        هـا   آموزشی، ویژگـی  
ي هــا کــردن فرصــت مناســب بــراي اصــالح ابهامــات، مهــارت

آموزشی، مسئولیت در مقابل کارکنان، دانش آموزان ودانشجویان        
بـا توجـه بـه اهمیـت اخـالق          ). 24-21(باشند میاز عوامل مهم    

 مطالعـات متعـددي در داخـل و خـارج از            هـا   در سازمان اي    حرفه
کشور انجام شده اسـت کـه مـرور آنهـا بـر تـدوین چهـارچوب                  

در تحقیقـی   ). 26 و   25(تحقیق حاضر مـؤثر بـوده اسـت        میمفهو
نشان داده شد که اختالف شخصیتی مدیران و معلمان در محیط           

آمـوزان جلـوگیري     ارتباطات اثربخش دانـش   تواند از    میآموزشی  
همچنین نتایج نشان داد که رفتارهاي شخصیتی همچون        . نماید
 بـراي   16 و ناخوشـایندي   15، دلـسوزي  14، ثبـات عـاطفی    13وجدان

در تحقیــق دیگـري بــه  ). 28 و 27(دانـش آمــوزان اهمیـت دارد  
در بــین اعــضاي هیئــت اي  ي اخــالق حرفــههــا بررســی مؤلفــه

نتایج پژوهش نشان داد    . ی پرداخته شده است   گروه مهندس  میعل
احترام به دانـشجو، حفـظ   :  عبارت است از   ها  که مهم ترین مؤلفه   

ي نامناســب هــا حــریم شخــصی دانــشجویان، پرهیــز از شــوخی
محققین دیگري به این نتیجه دست یافتند که بـراي    ). 29(وغیره

دانـشگاه بـا     و سـایر کارکنـان     ارتقاء هرچه بهتر شـدن مـدیران      
ي آموزش ضمن خدمت توجه الزم را در زمینـه رعایـت           ها  نامهبر

 و  30( پرسنل درمانی بـه عمـل آورد      اي    اخالق در عملکرد حرفه   
با هدف بررسـی دیـدگاه دانـشجویان        در تحقیقی دیگر که     ). 31

اي اساتید و رابطه آن  نسبت به رعایت استانداردهاي اخالق حرفه
ایج بررسـی دیـدگاه    نتـ .شـد با کیفیت نظام آموزش عالی انجـام   

اي   هـاي اخـالق حرفـه       دانشجویان در خصوص رعایت استاندارد    
اساتید در سطح به نسبت مطلوب ارزیابی شد ولـی از نظـر آنـان           

هـاي اخـالق      بین وضعیت موجـود و مطلـوب رعایـت اسـتاندارد          
بنابراین، هدف اصلی از تحقیـق      ). 32(اي شکاف وجود دارد     حرفه

ایـن مـسأله اسـت کـه وضـعیت          حاضر تهیه پاسخ مناسب براي      
  مدیران آموزشی چگونه است؟اي  اخالق حرفه
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  روش 
. صـورت گرفتـه اسـت      این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی      

جامعه پژوهشی در بخش کیفی عبارت اسـت از کلیـه اسـاتید و              
بـه  کـه   دانشجویان گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزادکرمانشاه       

 بـه    نفر از اسـاتید    7و ر مقطع دکترا  دانشجوي ترم دوم د   13تعداد  
 و در بخـش     صورت تصادفی بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند           

شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمانـشاه بـه تعـداد             میک
با استفاده از جدول     که   باشد می1395 نفر در سال تحصیلی    3740

ــان ــه ،مورگ ــم اي  نمون ــه حج ــر 375ب ــتفاده از نف ــا اس  روش ب
  .انتخاب شداي  صادفـی طـبقهگـیري ت نمونه

 کـه  گردید تهیه سؤال 114 از مرکباي  ابزار پژوهش پرسشنامه

 در مطلـوب  و وضع موجود وضع حالت دو در رااي  حرفه اخالق

 مورد سنجش »کم خیلی« تا »زیاد خیلی« ازاي  درجه پنج طیفی
عـاملی   تحلیـل  طریـق  صوري از روایی و محتوا روایی. قرار داد
. برآورد گردید محققان مربوطه و نظرکارشناسان طتوس اکتشافی

   .محاسبه گردید% 96پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ 
 و آزمون KMOجهت ارزشیابی ماتریس همبستگی از آزمون 

   .کرویت بارتلت استفاده گردید
  

  ها یافته
در این بخش به ترتیب نتایج مرتبط با هر سوال پژوهش ارایه 

  . گردد می
   

  همبستگی ماتریس براي ارزشیابی بارتلت آزمون کرویت نتیجه و KMOمقدار : 1جدول 
  

  مؤلفه هاي اخالق حرفه اي آزمون کرویت بارتلت
 

  آزمون کفایت نمونه گیري
 KMO مقدار خی دو Df Sig. 

 000/0 45 894/2258 897/0 اخالق فایده محور
 000/0 45 2681/245 911/0 اخالق مشارکتی
 000/0 36 471/2200 890/0 اخالق وظیفه محور
 000/0 45 3097/988 875/0 اخالق عدالت محور
 000/0 45 963/3836 895/0 اخالق حقوق محور

 000/0 21 695/1497 883/0  تخصصی-اخالق علمی
 000/0 45 76/2936 897/0 اخالق ارتقاء سازمانی
 000/0 45 247/3715 %905 اخالق معنوي

 000/0 45 73/3365 %902  اجتماعی-اخالق فرهنگی
 000/0 45 515/3242 %929 اخالق فکري
 000/0 45 95/2872 %920 اخالق ارشادي

 000/0 28 619/1924 %874  و تدریس اخالق آموزش
  

  شاخص هاي آماري اولیه با استفاده از تحلیل عاملی : 2جدول 
  

 عوامل وع مجذور بارهاي عاملی استخراج شدهمجم ارزش ویژه اولیه
 درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس کل

1 864/51 567/5 767/57 864/51 767/55 767/55 
2 512/3 777/3 544/59 512/3 777/3 544/59 
3 795/2 005/3 549/62 795/2 005/3 549/62 
4 166/2 329/2 878/64  166/2 329/2 878/64 
5 799/1 935/1 812/66 799/1 935/1 812/66 
6 669/1 795/1 607/66 699/1 795/1 607/68 
7 612/1 733/1 341/70 612/1 733/1 341/70 
8 484/1 595/1 936/71 484/1 595/1 936/71 
9 299/1 397/1 333/73 199/1 397/1 333/73 
10 239/1 332/1 665/74 229/1 332/1 665/74 
11 149/1 235/1 900/75 149/1 235/1 990/75 
12 097/1 179/1 079/71 097/1 179/1 079/77 
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  مدیران آموزشی کدامند؟اي  ي اخالق حرفهها مؤلفه: 1سوال 
  

براساس مالك کایزر عوامل داراي ارزش ویژه یـک و بـاالتر از             
اطالعـات  . گردید توانند به عنوان عوامل اصلی استخراج      مییک  

 1 بیـشتر از    عامل داراي ارزش   12  بیانگر این است که،    2جدول  
واریـانس کـل را تبیـین        درصد   78 عامل حدود    13هستند و این    

 درصد از واریانس کل     55عامل اول به تنهایی بیشتر از       . کنند می
 بار چرخش واریمکس همان گونـه       25بعد از   . نماید میرا تبییین   

 درصـد  78 عامل حدود 12گردد این  می مالحظه  3که در جدول    
  .واریانس کل را تبیین نمودند

  
 عوامل اصلی استخراج شده از طریق: 3جدول 

  چرخش متعامد
 عوامل مجموع مجذور بارهاي عاملی چرخش یافته

 درصد تراکمی درصد واریانس کل

1 830/16 97/18 97/18 
2 325/11 177/12 274/30 
3 377/10 158/11 432/41 
4 675/6 177/7 609/48 
5 410/4 742/4 353/53 
6 160/4 473/4 825/57 
7 908/3 202/4 26/62 
8 831/3 120/4 146/66 
9 714/3 993/3 139/70 
10 344/2 521/2 660/72 
11 124/2 284/2 944/77 
12 526/1 641/1 586/86 

  

  
اي   با توجه به نتایج تحلیل عـاملی هـشت مؤلفـه اخـالق حرفـه              

اخالق عـدالت محـور، اخـالق حمایـت محـور،اخالق فکـري و              
بینشی، اخـالق فایـده محـور، اخـالق آموزشـی، اخـالق ارتقـاء               
سازمانی، اخالق وظیفه گرایی و اخالق حقوق مـداري اسـتخراج       

  .گردیدند
  

 مدیران آموزشی مدارساي  حرفه اخالق موجود وضعیت: 2سوال 
  است؟ چگونه مطالعه مورد

  
دهد، میانگین و انحـراف معیـار بـراي مؤلفـه            می نشان   4جدول  

 مؤلفه ؛ 373/8 و 64/26اخالق عدالت محوري به ترتیب برابر با   
 ؛ مؤلفه اخـالق فکـري       444/8 و   18/24الق حمایت محوري    اخ

؛ 915/10 و 31/32لفه اخالق فایده محوري ؤم ؛530/7 و 60/22
 اخـالق ارتقـاء     مؤلفـه  ؛   932/4 و   25/15مؤلفه اخالق آموزشـی     

 و  8/15 ؛ مؤلفه اخالق وظیفه محـوري        16/4 و   53/12سازمانی  
 411/4 و 74/12 و بـراي مؤلفــه اخـالق حقــوق محــوري   10/5
بنابراین همـان طـور کـه پیداسـت بـاالترین میـانگین             . باشد می

  .مربوط به مؤلفه اخالق فایده محوري است
  

مـدیران آموزشـی   اي  حرفـه  اخـالق  مطلـوب  وضـعیت : 3سوال 
  چگونه است؟ مطالعه مدارس مورد

  
  
  

  اي مدیران هاي اخالق حرفه اطالعات توصیفی وضعیت موجود مؤلفه: 4جدول 
  

 بیشترین کمترین میانه خطاي استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین مولفه ها
 50 10 26 %432 373/8 64/26 اخالق عدالت محوري
 45 9 23 %436 444/8 18/24 اخالق حمایت محوري

 45 9 21 %389 530/7 60/22 اخالق فکري
 65 13 32 %564 915/10 31/32 اخالق فایده محوري
 30 6 15 %255 932/4 25/15 اخالق آموزشی

 25 5 13 %207 16/4 53/12 اخالق ارتقا سازمانی
 30 6 15 %259 10/5 8/15 اخالق وظیفه محوري
 25 5 12 %228 411/4 74/12 اخالق حقوق محوري
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دهد، میانگین و انحـراف معیـار بـراي مؤلفـه            مینشان   5جدول  
؛ بـراي   122/4 و   90/45یب برابر با    اخالق عدالت محوري به ترت    

 ؛ مؤلفـه اخـالق   650/3 و 51/41مؤلفه اخالق حمایت محـوري    
 و  65/57؛ مؤلفه اخالق فایـده محـوري        601/3 و   59/41فکري  

 ؛ مؤلفه اخـالق     581/2 و   60/27 ؛ مؤلفه اخالق آموزشی      535/6
 ؛ مؤلفه اخالق وظیفـه محـوري        252/2 و   07/23ارتقاء سازمانی   

 و 02/23 اخالق حقوق محوري برابـر بـا   مؤلفه 566/2 و   59/27
همانگونه که مشخص است بـاالترین میـانگین    . باشد می 947/1

  .مربوط به مؤلفه اخالق فایده محوري است
  

اي  حرفـه  اخـالق  مطلـوب  وضع و موجود وضع بین آیا: 4سوال 
 وجـود  معنـاداري  تفـاوت  مطالعـه  مورد مدیران آموزشی مدارس

  دارد؟
  

، پس از تحلیل شـکاف میـانگین و انحـراف           6به جدول   با توجه   
 26/19معیار براي مؤلفه اخالق عدالت محوري به ترتیب برابر با    

؛ 794/4 و   33/17 اخالق حمایت محوري     مؤلفه ؛ براي    251/4و  
 اخـالق   مؤلفه ؛ براي    929/3 و   99/18براي مؤلفه اخالق فکري     

آموزشــی  اخــالق مؤلفــه؛ بــراي 38/4 و 34/25فایــده محــوري 
 و  54/10 ؛ براي مؤلفه اخالق ارتقـاء سـازمانی          351/2 و   53/12

 و 444/2 و 51/12 اخالق وظیفـه محـوري   مؤلفه ؛ براي  764/1
 437/2 و   28/10براي مؤلفه اخـالق حقـوق محـوري برابـر بـا             

بنابراین باالترین شکاف مربوط به مؤلفه اخـالق فایـده       . باشد می
  .محوري است

  
  
  

  اي مدیران   هاي اخالق حرفه لفهؤاطالعات توصیفی وضعیت مطلوب م: 5جدول 
  

 بیشترین کمترین میانه خطاي استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین مولفه ها
 50 28 47 %213 122/4 90/45 اخالق عدالت محوري

 45 26 43 %188 650/3 51/41 محورياخالق حمایت 
 45 27 42 %186 601/3 59/41 اخالق فکري

 65 30 59 %337 535/6 65/57 اخالق فایده محوري
 30 14 28 %133 581/2 60/27 اخالق آموزشی

 25 10 24 %116 252/2 7/23 اخالق ارتقا سازمانی
 30 13 28 %113 566/2 59/27 اخالق وظیفه محوري

 25 12 23 %102 974/1 2/23 ق محورياخالق حقو
 
 

  اطالعات توصیفی مربوط به تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب : 6جدول 
  اي  هاي اخالق حرفه لفهؤم

  
 بیشترین کمترین میانه خطاي استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین مولفه ها

 0 18 21 %219 251/4 26/19 اخالق عدالت محوري
 0 17 20 %248 794/4 33/17  محورياخالق حمایت

 0 18 21 %203 929/3 99/18 اخالق فکري
 0 17 27 %227 38/4 34/25 اخالق فایده محوري
 0 8 13 %122 351/2 53/12 اخالق آموزشی

 0 5 11 %91 764/1 54/10 اخالق ارتقا سازمانی
 0 7 13 %126 444/2 51/21 اخالق وظیفه محوري
 0 7 11 %126 437/2 28/10 اخالق حقوق محوري
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صیفی مربوط به تحلیل شکاف اطالعات تو: 7جدول 
  مدیران اي  بین وضعیت موجود و مطلوب اخالق حرفه

وضعیت  شاخص
 موجود

تفاوت وضعیت  وضعیت مطلوب
 موجود و مطلوب

 59/126 93/287 34/161 میانگین
 618/24 158/24 776/48 انحراف معیار

خطاي 
 انحراف معیار

519/2 247/1 272/1 

 138 292 154 میانه
 97 160 63 حداقل
 0 315 315 حداکثر

  
، میانگین و انحراف معیـار تفـاوت بـین          7بر اساس نتایج جدول     

مـدیران  اي    وضعیت موجـود و وضـعیت مطلـوب اخـالق حرفـه           
  . است618/24 و 59/126آموزشی به ترتیب برابر با 

  
  بحث 

اي   این پژوهش در پی آن بود تا به بررسی وضعیت اخالق حرفه           
در ادامه نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش          . زدمدیران آموزشی بپردا  

اي   ي اخالق حرفه  ها  مؤلفه«در پاسخ به سوال اول      . شود میارائه  
 هشت عامـل اصـلی اخـالق عـدالت          »مدیران آموزشی کدامند؟  

محور، اخالق حمایت محور، اخالق فکري، اخالق فایده محـور،          
اخالق آموزشی، اخالق ارتقاء سازمانی، اخـالق وظیفـه محـور و            

مدیران اي    ي اخالق حرفه  ها  الق حقوق محور به عنوان مؤلفه     اخ
 موجود وضعیت«در تبیین سوال دوم . آموزشی شناسایی گردیدند

  مطالعـه چگونـه   مـورد  مدیران آموزشی مـدارس اي  حرفه اخالق
باالترین میانگین مربـوط بـه مؤلفـه اخـالق          :  باید گفت  »است؟

 ي اخـالق  ها  لفهمؤوکمترین نمره مربوط به     . فایده محوري است  
در تبیـین سـوال     . باشـد  میارتقاء سازمانی و اخالق حقوق محور       

مدیران آموزشـی مـدارس   اي  حرفه اخالق مطلوب سوم وضعیت
مطالعه چگونه است؟ باالترین میـانگین مربـوط بـه مؤلفـه      مورد

ي هـا   مؤلفهوکمترین نمره مربوط به     . اخالق فایده محوري است   
این نتـایج،    .باشد میق حقوق محور    ارتقاء سازمانی و اخال    اخالق

حاصـل از سـوال      نتـایج . )31(باشـد  مـی همسو   يها  بانتایج یافته 
  اي حرفـه  اخـالق  مطلـوب  وضـع  و موجود وضع بین آیا«چهارم 

 وجـود  معنـاداري  تفـاوت  مطالعـه  مورد مدیران آموزشی مدارس

مـدیران  اي    ي اخـالق حرفـه    هـا    نشان داد کـه در مؤلفـه       »دارد؟
  اـمدیران آموزشی باي  ضعیت موجود اخالق حرفهآموزشی بین و

نتایج کلی پـژوهش     .وضعیت مطلوب تفاوت معناداري وجود دارد     
  لــاول اینکه تحلی. توان در چند گزاره اصلی خالصه نمود میرا 

   آشکار ساخت که اگرچه از نظر پاسخگویان رعایت همـه           ها  یافته
 آموزش مدیران از   يها  در فعالیت اي    ي اخالق حرفه  ها  ابعاد مؤلفه 

ضرورت ومطلوبیت برخـوردار اسـت مـا وضـعیت جـاري چنـین              
 استانداردهایی در عمل کمتر از حد انتظار ارزیابی شده است کـه           

لـذا ارائـه اخـالق      . باشـد  مـی )30-26(این نتایج همسو بـا نتـایج      
مدیران که زمینه ساز مشارکت معلمـان در کارکردهـاي   اي    حرفه

  . باشد، مهم و ضروري استمختلف مدیریتی و سازمانی 
کـل   کـردن  مـی تـوان ک  مـی ي پـژوهش حاضـر،   ها از محدودیت 

ي ذاتـی پرسـشنامه     هـا   محدودیت متغیرها و بررسی جامع آنها و     
ي متفاوت از سئواالت وخـصوصی بـودن        ها  کتبی شامل برداشت  

  .را بر شمرداي  اخالق حرفه
 ي نظـري و تجربـی ایـن مطالعـه    ها طور خالصه بنا به پیشینه     به

اي   وکیفی استانداردهاي اخالق حرفـه     میبراي ارتقاي وضعیت ک   
در فرایندهاي مدیریتی و با توجه به اهمیت اخالق در بین جامعه          

جـدي تـر در    يهـا  اعمـال تـالش   : مدیران، موضوعاتی از قبیل     
زمینه ارتقاء اخالق در حرفـه، تـشویق و تأکیـد مـدیریت ارشـد                

اي   هاي اخـالق حرفـه    سازمان بر فراگیري و پـذیرش اسـتاندارد       
مناسب و در   اي    توسط مدیران آموزشی، بررسی موانع رفتار حرفه      

بـر کیفیـت مـدیریت را        اخالقی يها  آموزش نهایت بررسی تأثیر  
  .توان به عنوان موضوع مطالعات آتی پیشنهاد نمود می
  

  گیري نتیجه

رعایت توان نتیجه گرفت که      میبا توجه به نتایج پژوهش حاضر       
اي در سـازمان، امــري الزم و ضـروري اسـت تــا     هاخـالق حرفـ  

سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوي دیگـر،              
مـدت خـود را      با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلند       

وجود تفاوت معنی دار بین وضعیت موجود   همچنین .تضمین کند 
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 آمـده   با وضعیت مطلوب آن مبین خأل به وجـود        اي    اخالق حرفه 
ناشی از اعتقاد به مباحـث اخالقـی در ذهنیـت افـراد و توانـایی                

  .دهد میاز آن در عمل را نشان  استفاده
  

  ي اخالقیها مالحظه

گردندکـه در ایـن پـژوهش بـا      مـی نویسندگان این مقاله متعهـد    
رعایـت   میداري عل معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالق امانت    

  . شمرده شده استو حق معنوي مؤلفین آثار محترم
  

 سپاسگزاري

داند که از کلیه مسئوالن، مدیران،       میگروه پژوهش بر خود الزم      
آوري اطالعات   اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاه که در جمع       

  .شود میاند، تشکر و قدردانی  همکاري نموده
  

  نامه واژه
 Ethics.1  اخالق

 Efficiency .2  بهره وري
 Ducation.3  آموزش

 Educational Ethic .4  الق آموزشیاخ
 Principles of Ethic .5  اصول اخالقی

 Professional Ethic .6  اخالق حرفه اي
 Applied Ethics.7  اخالق کاربردي
 Strategic Ethic .8  استراتژي اخالقی

 Respect .9  حتراما
 Trust.10  اعتماد
 Honesty.11  صداقت

 Responsibility .12  مسئولیت پذیري
 Conscience.13  وجدان

 Emotional Stability.14  ثبات عاطفی
 Compassion.15  دلسوزي

 Uncomfortable.16  ناخوشایندي
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