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چکیده
ریشـۀ بسـیاری از رفتارهـا و فعالیت هـای مدیـران و معلمان را باید در اخـالق و ارزش های اخالقی 

جست وجو کرد. در این  بین، توجه به اخالق حرفه ای و پیامدهای آْن یکی از مهم ترین موضوعات 

پژوهشـی در حوزه هـای سـازمانی اسـت. هدف اصلـی این پژوهْش طراحی الگـوی اخالق حرفه ای 

برای معلمان مدارس ابتدایی دولتی پسـرانۀ دولتی در شـهر تهران اسـت. برای این منظور از روش 

تحقیق کیفی و کمی اسـتفاده شـد. در بخش کیفی، عوامل شـکل دهندۀ اخالق حرفه ای معلمان در 

مدارس ابتدایی به صورت الگـوی اخالق حرفه ای بررسـی شـد و در بخش کمی نيز، با به کارگیری 

روش پيمايش، وضـع موجـود و آزمـون الگـوی طراحی شـده تجزیه وتحلیـل شـده اسـت. در بخـش 

کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. در بخش کیفی، با کمک پرسش نامۀ 

محقق سـاخته از طریـق بررسـی اخـالق حرفـه ای 366 نفـر از معلمـان در مـدارس ابتدایـی پسـرانۀ 

دولتی در شهر تهران الگوی مفهومی احصاشده طراحی شد. سپس، با به کارگیری تحلیل معادالت 

ساختاری این الگو آزموده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اخالق حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی 

شـامل هفت مؤلفۀ اساسـی اسـت. این مؤلفه ها عبارت اند از: صداقت، عدالت، مسـئولیت پذیری، 

حفظ کرامت انسانی، احترام، قانون پذیری و وفاداری.

کلیدواژه ها: اخالق حرفه ای، الگو، مدارس ابتدایی، معلمان.
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مقدمه
در علـم مدیریـت، یکـی از مباحـث مرتبط با اخالق و مسـئولیت اجتماعْی موضوع اخالق 
حرفه ای1 اسـت که در دهه های اخیر اهمیتی روزافزون یافته اسـت و سـازمان ها و مدیران 
به این موضوع توجه می کنند. از قرن ها پیش به مشاغلی مانند پزشکی و قضاوت به عنوان 
مشـاغل خـاص توجـه شـده اسـت و شـاغالن آن از دانـش و مهـارت و توانایی های خاص 
برخوردارند؛ به طوری که غیر از آن ها کسان دیگر نمی توانستند طبابت یا قضاوت کنند. در 
دیگر مشـاغل، روی هم رفته، شـاغالْن ویژگی خاص و یا معیارهای معّینی نداشـته اند. افراد 
می توانستند فقط با گذراندن یک دورۀ کوتاه کارورزی، تجربه کسب کرده و در اغلب مشاغْل 
شـاگردی کنند، اما از زمانی که، در یکی دو قرن اخیر، مدرسـه ها و هنرسـتان ها رسـمیت و 
رونق بیشتری یافتند، مشاغل به شکلی نوین تخصصی شدند و نوعی رشته ای شدن حرفه ها 
رایـج گردیـد )میرکمالـی، 1392، ص344(. اگـر در سـازمانی ارزش هـای اخالقی رعایت 
شـود، نیـروی انسـانْی بـه ارزش هـای سـازمانی وفـادار خواهد بـود و تمایل خواهد داشـت 
کـه همچنـان عضـو سـازمان باشـد و می کوشـد فراتـر از شـرح وظایـف شـغلی خـود برای 
سـازمان فعالیت کنند )عرفانی خواه، 1393(. بنابراین، با نهادینه کردن اخالق، سـازمان ها 
به تعهد سازمانی و رضایت شغلی دست خواهند یافت و روحیۀ تیمی تقویت خواهد  شد 

.)Konmee & et al., 2010(
اینکه آموزش وپرورش یک جامعه را چه افراد و گروهایی اداره می کنند ازنظر اخالقی 
مهم اسـت. سـازمان آموزش وپرورش را باید افراد صالح و متخصص و مجرب و کسـانی 
که صالحیت آموزشی و پرورشی دارند اداره کنند. تمرکز قدرت ادارۀ سازمان های آموزشی 
در دسـت افـرادی کـه متعلـق بـه یـک گـروه سیاسـی خاص هسـتند و صالحیـت  اخالقی و 
علمی و تجربی الزم را ندارند کاری غیراخالقی و برای جامعه زیان بار است )میرکمالی، 
1382(. در نظـام آموزشـی، بسـیاری از مدیـران دربـارۀ معنـا و ابـزار مدیریـت اخـالق در 
نهادهـای تحـت نظـارت خـود اطالعاتـی ندارنـد. آمـوزش اخالقـی، کارشناسـان اخالقـی، 
خطوط اخالقی و... برای بسـیاری از مدیران موضوعاتی ناشـناخته اسـت. وضعیت فسـاد 
 Puiu & Ogarca,( ممکـن اسـت درنتیجـۀ درک ضعیـف از اجـرای مدیریـت اخـالق باشـد
2015(. دربـارۀ کارکـرد آموزشـی مـدارس باید گفت رعایت اخالق آموزشـی تضمین کنندۀ 

1. professional ethics
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سالمت فرآیند یاددهی- یادگیری است. درحقیقت، ضوابط و ارزش های اخالقی مرتبط 
بـا آمـوزش و یادگیـری بـه ایـن امر کمک می کند کـه حقوق دانش آمـوزان در برخورداری از 
بهترین آموزش ها و شـأن یادگیری ازیک طرف و شـأن و جایگاه علم و علم آموزی از طرف 

دیگر رعایت شود )آرسته و جاهد،1390، »ایمانی پور«،1391(.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
اخالق حرفه ای: علم اخالق از قرن ها قبل از میالد مسیح در شغل ها و حرفه های گوناگون 
واردشـده اسـت. اولین قانون مدون در زمینۀ اخالق حرفه اْی سـوگندنامه ی پزشـکی بقراط 
اسـت که در یونان باسـتان تدوین شـده و در آن وظایف و مسـئولیت های اخالقی پزشـکان 
مشـخص  شـده اسـت )حسـینیان، 1385، ص 12(. بنابراین اولین وظیفۀ اخالق حرفه اْی 
رشـد و توسـعۀ قوانین بر پایۀ اخالق در شـغل موردنظر اسـت. در اکثر موارد، علم اخالق 
به اسـتانداردهای تعیین سـطح مناسـب و مطلوبیت اشـاره دارد )Kumar, 2014(. اخالق 
حرفـه ای مجموعـه ای از ویژگی هـای رفتـاری اسـت کـه منجـر بـه رعایـت حقـوق مشـترک 
همـکاران و مشـتریان می  شـود و در موضوعاتـی چـون خیرخواهی، رعایت حـدود قانونی، 

عدم سوءاستفاده از حرفه و قابلیت اعتماد تجلی می یابد )میرکمالی، :1389 254(.

اهمیت و ضرورت اخالق حرفه ای در سازمان 
مسـائل اخالقـی در حقیقـت مهم تریـن معیار در رفتارهای مدیران اسـت، زیرا نشـان دهندۀ 
تقابل عملکرد اقتصادی با عملکرد اجتماعی اسـت که در قالب تعهدات سـازمان در قبال 
دیگـران بیـان می شـود )خاکـی، 1392: 185(. موفقیـت در سـازمان نتیجـۀ به کارگیـری 
مدیریـت اخالقـی سـازمانی اسـت. اخـالق سـازمانی از اعتمادآفرینـی آغاز می شـود. هرچه 
اعتماد به سـازمان و برنامه ها و مدیران )ارشـد، میانی و مدیران پایه( بیشـتر باشـد، میزان 
تعهد به سازمان و وظایْف بیشتر خواهد شد. اعتمادآفرینْی باعث می شود توان سازمانی در 

پاسخ دهی به نیازهای محیطی افزایش یابد )همانجا: 188(.
اخالق حرفه ای تأثیری چشم گیر بر فعالیت ها و نتایج سازمان دارد: بهره وری را افزایش 
می دهد، ارتباطات را بهبود می بخشد و درجۀ خطرپذیری را کاهش می دهد؛ زیرا هنگامی که 
اخالق حرفه ای در سازمان حاکم است جریان اطالعات به راحتی تسهیل می گردد و قبل از 

ایجاد حادثه مدیر از آن مطلع می شوند )بورف، 1383، عرفانی خواه،1393(.
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حاکمیت اخالق حرفه ای منافع زیادی برای سازمان دارد: از بعد داخلی، بر جنبه های 
بهبود روابط، افزایش تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان 
و کاهش هزینه های ناشـی از کنترل تأثیرگذار اسـت و از دیدگاه مسـئولیت اجتماعی نیز با 
افزایـش مشـروعیت سـازمان و اقدامـات آن، التـزام اخالقی در توجه بـه اهمیت ذی نفعان، 
افزایـش درآمـد، سـودآوری و بهبـود مزیـت رقابتـی، توفیـق سـازمانی و... بر سـازمان تأثیر 

می گذارد.
براساس حوزه های مختلف پژوهشی و مطالعاتی، می توان اخالق را به سه نوع تقسیم 

کرد:
اخالق توصیفی: در این حوزه، خلق وخوی افراد و گروه ها و جوامع گوناگون توصیف 
و بررسـی می شـود. در پژوهش های توصیفی صرفًا در پی توصیف و گزارش دهی اخالق 
ایـن حـوزه، تحقیقـات تجربی- توصیفـی و علمـی و تاریخـی انسان شناسـان  هسـتیم. 
و جامعه شناسـان در زمینه هـای اخالقـی را در برمی گیـرد و به نوعـی بـه فلسـفۀ وجـودی و 
باورمندانۀ افراد در جوامع می پردازد. این نوع از اخالق ممکن اسـت عادات خوبی که ما 
باید کسب کنیم و وظایفی را که باید انجام دهیم توصیف کرده و یا آثار و تبعات رفتار ما 

.)Baguerio & Hermandes, 2011( بر دیگران را بررسی کند
اخالق هنجاری: افعال اختیاری انسان و صفات حاصل شده از آن ها را از جنبۀ خوبی یا 

بدی و بایستگی و نبایستگی بررسی می کند )طاهری و همکاران، 1394(.
اخالق کاربردی: زیرشاخه ای از اخالق هنجاری است که باهدف ارائۀ توصیه های مفید 
دربارۀ موقعیت های مختلف اخالقی پایه گذاری شـده اسـت. اخالق کاربردْی موضوعات 
خاص و مهم نظیری مسـائل زیسـت محیطی، نسل کشـی و جنگ افزارهای کشـتارجمعی را 

.)Oldenburg, 2013( بررسی می کند

ویژگی های اخالق حرفه ای
ابوت1 پنج ویژگی اخالق حرفه ای را بدین شرح بیان می کند:
1. همۀ حرفه های رسمْی قوانین اخالق رسمی )مکتوب( دارند.

2. به نظر می رسد باور و پذیرش قوانین اخالقی رسمْی ارتباط مستقیمی با شأن درون حرفه ای دارد.

1. Abbott
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3. اجرای غیررسمی اصول اخالقی در میان گروه  های حرفه ای سطح پاییْن ناممکن به نظر 
می رسد.

4. در نظر و عمل، اخالق حرفه ای مبتنی بر فردگرایی است.
5. آخرین ویژگی اخالق حرفه اْی تقسیم بندی خاص و تعادل میان خودفرمان ها و دستورات 
اسـت. درمقابـل، تعهـدات و الزامـات برای صاحبان حرفه بسـیار زیاد اسـت )خاکی، 

.)212 :1392

گسترش اصول اخالقی در سازمان ها موانع 
1. خودخواهی روانی1: افراد دارای این ویژگی رفتارْی منافع شخصی خود را دنبال می کنند 

و نفع شخصی را بر منافع اجتماعی مقدم می دانند.
2. خودخواهـی اخالقـی2: افـراد دارای ایـن ویژگـی رفتارْی قادرند بـدون خودخواهی عمل 

کنند، اما همواره شیوه ای را برمی گزینند که منافعی برای آن ها داشته باشد.
3. نسبی انگاری اخالقی3: نسبی انگاری اخالقی یعنی اخالق از امور اعتباری و نسبی است 
و برای صداقت اخالقی، اصول عمومی وجود ندارد؛ پس اصول اخالقی در محدودۀ 

فرهنگی تعریف می شود که درآن شکل می گیرد )خاکی، 1392: 189(.

راهکارهای توسعۀ اخالق حرفه ای
1. آموزش اخالق: آموزش اخالق امری ضروری و واجب است. آموزش موضوعات اخالقی 
کاری بسیار دشوار به نظر می رسد، ولی درواقع این آموزش به معنای ایجاد هنجارها و 
ارزش های معیار و واقعی است که به نوبۀ خود موجب می شود کارایی افراد و همچنین 

ظرفیت و توانایی  آن ها افزایش یابد و نگرشی صحیح به حرفه و شغل خود بیابند.
کنندگان: افرادی را افشاگران می نامند که اعمال سوء دیگران در سازمان  2. حمایت از افشا
را فاش می کنند تا ضوابط اخالقی را حفظ کرده و از سازمان در مقابل اعمال زیان آور 

و غیرقانونی حمایت  کنند.
3. نظام نامۀ رسمی اخالقی: نظام نامۀ رسمی اخالقی عبارت است از دستورالعمل های مدون 

رسمی دربارۀ کنش در موقعیت هایی که مستعد ایجاد دوراهی های اخالقی است.

1. psychological egoism 2. ethical egoism 3. ethical relativism
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4. بهبود فرهنگ  سازمانی1 )فرهنگ اخالقی قوی(: وقتی کارکنان یک سازمان با مسئله ای، چه 
حرفـه ای و چـه اخالقـی، روبـه رو می شـوند، فرهنگ  سـازمانی به آن هـا می گوید که چه 

واکنشی نشان دهند، چگونه آن را تعریف و تحلیل و سرانجام، حل وفصل کنند.
5. ِاعمال نظارت و کنترل مصوب: طعمه نهادن و تمسک به ابزارهای غیراخالقی برای نظارت 
و کنترْل بنیان اخالق را در سازمان از بین می برد. امر به  معروف و نهی از منکْر عاملی 
بسیار قوی برای تقویت نوعی نظارت خودجوش و خودکنترل است که اگر مکانیسم 
آن به درسـتی درک و به کار بسـته شـود، می تواند روش نظارتی و کنترلی بسـیار مناسـبی 
باشد. تقویت وجدان کاری و گره زدن مسئولیت های حرفه ای اخالقی به مسئولیت ها و 

وظایف دینی از دیگر روش های کارساز در این زمینه است.
کمیـت ضوابـط و مقـررات سـازمانی: ایـن مقـررات و قوانیـن بـه َاشـکال مختلـف ماننـد  6. حا
ضوابط مکتوب، شـرح شـغل و شـرایط احراز مشـاغل، نظام ارزشـیابی کارکنان، نظام 
جبران خدمت و پاداْش ابهام موجود دربارۀ نحوۀ تعیین اخالقی یا غیراخالقی بودن یک 
رفتار را از میان می برند. ضوابط و مقررات سـازمانی و سیسـتم های اداری و سـازمانی 
از عوامل اثرگذار بر وجدان کاری هسـتند. چراکه اگر فعالیت های سـازمانی بر اسـاس 
قوانین و ضوابط دقیق انجام نگیرد، فرد می آموزد که بدون رعایت ضوابط می تواند به 
اهدافش برسـد و بنابراین اصول اخالقی کاْر جای خود را به طرق غیراخالقی می دهد 

و سازمان را به غیراخالقی شدن هدایت می کند.
7. تدوین نظام جامع پرداخت2: علت بسـیاری از تخلفات اخالقی در سـازمان و در سـطحی 
باالتر، به غیراخالقی عمل کردن در نظام جامع پرداخت بازمی گردد؛ بنابراین سازمان 
باید هم به عدالت در پرداخت حساس باشد و هم به نتایج نامطلوب و مخربی واقف 

باشد که تبعیض برجای می گذارد.
8. تقویـت اطالع رسـانی: توزیـع عادالنـۀ اطالعـات، عمل به وظیفۀ اخالقی در اطالع رسـانی 
و نیز بهره مندی مسـتمر از دیدگاه ها و شـناخت احساسـات کارکنان، درگرو نظام جامع 

اطالع رسانی و اطالع یابی است )بیک زاده و همکاران، 1391: 63-61(.
در ادامه، برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده دربارۀ اخالق حرفه ای در داخل و 

خارج از کشور را معرفی می کنیم:

1. organizational culture 2. compensation
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طاهری، جمالی و آرسته )1394( در مقاله ای با عنوان »بررسی حیطه ها و مؤلفه های 
اصلـی توسـعه و بالندگـی اخـالق حرفـه ای اعضـای هیئت علمی دانشـگاه ها و مقایسـۀ آن 
بـا وضـع مطلـوب« بـه ایـن نتیجه دسـت یافتند کـه در وضع موجـود، در میـان مؤلفه ها، 
باالتریـن میانگیـن مربـوط به مؤلفۀ صداقت و در وضع مطلوب باالترین میانگین مربوط 
به مسئولیت پذیری بود. در پژوهشی که فرمهینی فراهانی و بهنام جام )1391( با هدف 
بررسی میزان رعایت مؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش در اعضای هیئت علمی دانشگاه 
شـاهد انجـام دادنـد بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتند کـه، ازنظر دانشـجویان، رعایـت ادب و 
نزاکـت در میـان مؤلفه هـای اخـالق حرفه ای از بیشـترین اهمیت و عدم اسـتفادۀ اسـاتید 
از امکانـات دانشـگاهی از کمتریـن اهمیـت برخـوردار اسـت. در تحقیقـی کـه ایمانی پـور 
)1391( بـا عنـوان »اصـول اخـالق حرفـه ای در آمـوزش« انجـام داده اسـت، یافته هـای 
پژوهش حاکی از آن است که براساس مبانی اخالق حرفه ای در شغل معلمی، یک استاد 
بایـد در دو ُبعـد خـود را ملـزم به رعایت اصول اخالقی بداند؛ اول، به دلیل تأثیرگذاری او 
بر رفتار و افکار فراگیران، باید خود را به فضایل اخالقی آراسته نماید و بداند مؤثرترین 
روش در انتقال ارزش های اخالقی مثبْت رعایت آن ها توسط مدرس است. دوم، به دلیل 
وظیفـه ای کـه در قبـال برآوردن نیازهای آموزشـی متربیان دارد، باید بـا رعایت حداکثری 
اصول اخالقی در ایفای وظایف حرفه ای، مسئولیت های آموزشی خود را به بهترین نحو 

انجام دهد.
گالچ مانوا1 )2015( در مقاله ای اهمیت اخالق در حرفۀ معلمی را شـرح داد و در آن 
مقاله بیان کرد که در این حرفه درنظرگرفتن مسائل اخالقی جهان معاصر در امر آموزش و 
پژوهش ضروری است و فرصتی است تا دانش آموزان بتوانند دربارۀ برخی از ضروری ترین 
مسـائل اخالقـی در آمـوزش و پژوهـش در جوامـع معاصـر موضـع انتقادی خود را توسـعه 
دهنـد. در بسـتر مدرسـه و بـا حمایـت از سیاسـت های و برنامه هـا و شـیوه های ایـن نهـاد، 
آموزش وپـرورش اخالقـی بـه دانش آمـوزان کمـک می کنـد تـا عمـق دانش و آگاهـی از خود 
و دیگـر فرهنگ هـا را بسـط دهنـد. هـر معلـم، بـا شـروع اولیـن درس، باید به طور مسـاوی 
کرامتـش را بـه هـر فـرد نشـان دهد. توجـه معلمان به شـأن و منزلت دانش آمـوزان این گونه 
آشـکار می شـود که آموزگاران چگونه تعهدات حرفه ای خود را انجام می دهند. معلمان در 

1. Gluchmanova



16  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

تمام سـطوح آموزش وپرورش باید پیشـرفت شـناختی و اخالقی و فکری دانش آموزان خود 
را تضمین کنند و به آن ها احترام بگذارند و به شـیوۀ مناسـب از آن ها قدردانی کنند. ِسـربو 
و همـکاران1 )2015( در پژوهشـی بـا عنـوان »اهمیـت آشـنایی با اخالق حرفـه ای و ِاعمال 
قانون براساس آن در مدیریت مؤسسات آموزشی برای مبارزه با فساد« که در کشور رومانی 
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که، تحت تأثیر تحوالت منفی اقتصادی، آموزش وپرورش 
در میـان اولویت هـا در ردۀ پایین تـری قـرار داده می شـود. دو روش پیشـگیری از ایـن امر و 
مبارزه با آن آشـنایی با قوانین حرفه ای و اخالق در نظام آموزشـی اسـت. تنها اشـاره به دو 
عنصـر تجزیه وتحلیـل اخـالق و قانون حرفه ای، می توانـد دو اصل فعالیت های مدیریتی را 
مشـخص کند؛ اصل بهره وری مدیریت، براسـاس کاربرد روش های پیشـگیری از فسـاد و 
اصـل مدیریـت پویـا، بر اسـاس سـبک مؤثر و مطابق بـا برخی از قواعد رفتار: مسـئولیت، 
اعتبـار، اقتـدار، نظـم، انگیـزه، انگیـزۀ اخالقـی و مالـی، رضایـت حرفـه ای و ... . همـۀ این 
موارد برای مبارزه با فساد است؛ بنابراین در سیستم آموزشی معلمان باید اخالق حرفه ای 
را رعایت کنند تا فساد در آموزش کم رنگ تر شود. تیریوونو2 )2015( پژوهشی را با هدف 
تدوین یک مفهوم جامع از کدهای اخالق حرفه ای برای حسابداران انجام داد که آن ها را 
بـه آگاهـی الهـی هدایـت کنـد. در این پژوهش، او صداقت و عشـق و ارادۀ الهی را به عنوان 
اصول کلی از کدهای اخالق حرفه ای بیان کرد. این مطالعه همچنین نشان داد که استفاده 
از رویکردهای نوین باعث اخالق حرفه ای حسابداران می شود. با استفاده از مدل، اصول 
کدهای اخالق حرفه ای شامل گسترش صداقت، عینیت، صالحیت حرفه ای و مراقبت به 
علـت، محرمانـه بـودن، رفتار حرفه ای، عشـق و اراده الهی اسـت. دسـتیابی به آگاهی الهی 
کلید بیداری وجدان درونی به عنوان کیفیت کار حسابداران اخالقی است. پویو و اوگارکا3 
)2015( در پژوهشـی مدیریـت اخـالق در نظـام آمـوزش رومانـی را بررسـی کردند و به این 
نتیجه رسـیدند که همۀ مدیران با مفهوم مدیریت اخالق آشـنا نیسـتند. بسـیاری از مدیران 
در نظـام آمـوزش عالـْی در نهادهـای خـود اطالعاتـی دربـارۀ معنـا و ابـزار مدیریـت اخالق 
ندارند. بسیاری از مدیران با مفاهیم آموزش اخالقی، کارشناسان اخالقی، خطوط اخالقی 
و یا روش های محافظت از افشاگران آشنا نیستند. وضعیت فساد در رومانی ممکن است 
درنتیجۀ درک ضعیف اجرای مدیریت اخالق باشد. ایگ ِبکا و اوُکروما4 )2013( پژوهشی 

1. Sârbu & et al. 2. Triyuwono 3. Puiu & Ogarca 4. Igbeka, & Okoroma
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گاهی و عملکرد اخالق حرفه ای در میان کتابداران در نیجریه« انجام  را با عنوان »سطح آ
دادنـد. ایـن مطالعـه نشـان داد که کتابـداران نیجریه اگاهی کمی دربـارۀ ارزش های اخالقی 

دارند و میزان عملی بودن بسیاری از قوانین اخالقی بسیار سؤال برانگیز است.
با مطالعاتی که درخصوص اخالق حرفه ای انجام شد، دانستیم که تاکنون در موضوع 
سـنجش اخـالق حرفـه ای معلمـان در مـدارس ابتدایی هیچ پژوهشـی انجام  نشـده اسـت. 
همچنین با مطالعۀ وضعیت موجود در مدارس کشورمان مشخص شد که یکی از مشکالت 
نظـام آموزش وپـرورش عدم  رعایـت کامل اصول اخالق حرفه ای توسـط معلمان اسـت که 
باعث ناکارآمدی مدارس می شـود. بنابراین پرسـش هایی مطرح می شـود که عبارت اند از: 
مؤلفه هـای تشـکیل دهندۀ اخـالق حرفـه ای معلمان کدام انـد؟ آیا این مؤلفه هـا درخصوص 
معلمان مدارس ابتدایی از برازش الزم برخوردارند؟ وضعیت اخالق حرفه ای و مؤلفه های 

آن در بین معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران، چگونه است؟
از ایـن رو، نتایـج حاصـل از اجـرای این پژوهـش می تواند در تدویـن برنامه هایی برای 

کمک به ارتقای اخالق حرفه ای معلمان در مدارس ابتدایی استفاده شود.

روش پژوهش
در این پژوهش از روش پژوهش آمیخته بهره گرفته  شده است؛ به نحوی  که ابتدا داده های 
کیفی گردآوری و صورت بندی شده و سپس پژوهشگر با توصیف جنبه های موردمطالعه به 
شناخت کاملی از پدیده دست  یافته و در مرحلۀ بعد، از طریق داده های کمی، به پرسش های 

پژوهش پاسخ داده می شود.
در بخش کیفـی، عوامل شـکل دهندۀ اخـالق حرفـه ای معلمـان در مـدارس ابتدایـی 
به صـورت الگـوی اخـالق حرفـه ای بررسـی شـده و در بخش كمی نيز، با استفاده از روش 

پيمايش1، وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده تجزیه  وتحلیل شده است.
در بخـش کیفـی تصمیـم گرفتـه شـد از مصاحبه هـای فردی نیمه سـاختاریافته بـا تأکید 
بـر رویکـردی اکتشـافی اسـتفاده شـود؛ زیـرا هـدْف آن بـود کـه ایده هـای جدیـد و ملمـوس 
درخصوص اخالق حرفه ای از دیدگاه معلمان شناسایی شود؛ ایده هایی که برای کار آن ها 
الزم و ضروری است. همچنین، از حیث هدف، تحقیق از نوع کاربردی2 است. در بخش 

1. survey 2. applied study
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کیفـی بـا 17 نفـر از معلمـان باتجربـه مصاحبـه شـد و سـپس ابـزار مربوط بـه بخش کمی، 
بر اساس مصاحبه ها و تحلیل محتوای آن ها تهیه شد.

در بخش کمی نیز این پژوهش در زمرۀ تحقیقات توصیفی به شمار می رود و ازآنجایی که، 
به صورت واقعی و عینی، به توصیف، ضبط و تجزیه وتحلیل وضعیت موجود و همچنین 
توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه در دورۀ زمانی خاص می پردازد و باتوجه به آنکه نظر 
معلمان دربارۀ اخالق حرفه ای پرسیده شد این پژوهش پیمایشی است. در بخش کمی، با 
اسـتفاده از پیمایش، داده های کمی گردآوری شـده اسـت. بنابراین، در طبقۀ کلِی روش های 

تحقیق غیرآزمایشی1 قرار می گیرد.
در پژوهش حاضر، جامعۀ آماری در بخش کیفْی معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی 
در شـهر تهـران در سـال تحصیلـی 93-94 اسـت کـه از بین آنان تعـداد 17 نفر به صورت 
هدفمند انتخاب  شـده اسـت. گفتنی اسـت تعداد مطرح شـده براسـاس اصل اشباع2 درنظر 
گرفته  شـده اسـت و با این تعداد نمونه در بخش کیفی، اشـباع در اطالعات به دسـت آمده 
حاصل شـد. در بخش کمی، جامعۀ آماری همۀ معلمان مدارس ابتدایی پسـرانۀ دولتی در 
شـهر تهران در سـال تحصیلی 93- 94 اسـت. طبق آخرین آمار و اطالعات منتشرشـده 
از سـوی مدیریت آموزش وپرورش شـهر تهران، تعداد کل معلمان مدارس ابتدایی پسـرانۀ 
دولتی در شـهر تهران،  7848 دبیر )زن و مرد( را در برداشـت که از این تعداد، 366 نفر 
به صورت تصادفی انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. تعداد مورداشاره، بر اساس فرمول 
نمونه گیری کوکران3 و با درنظرگرفتن فاصلۀ اطمینان 95 درصد و خطای مجاز 5 درصد 

درنظر گرفته شده است.
برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، از روش های آمار توصیفی و استنباطی و 
به ویـژه تحلیـل عاملـی تأییـدی4، نرم افزارهای SPSS22 و همچنین LISREL8.8 اسـتفاده 
شـد. ابـزار مورداسـتفاده در بخـش کیفـی، مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافته و در بخـش کمـی، 
پرسـش نامۀ محقق سـاخته )با اسـتفاده از طیف چهارگزینه ای لیکرت( بود تا از روایی و 
اعتبار کافی برخوردار باشد. در بخش کمی نیز برای اطمینان از اعتبار5 ابزار، از ضریب 
آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی6 ابزار از روایی محتوایی و روایی سازه با استفاده از 

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.

1. non experimental 2. saturation 3. Kukran 4. confirmatory factor analysis
5. riliability 6. validity
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یافته ها
تجزیه وتحلیـل داده هـا فراینـدی چندمرحلـه ای اسـت کـه طـی آن داده هایـی کـه از طریق 
به کارگیـری ابزارهـای جمـع آوری در نمونـۀ آمـاری فراهـم آمده انـد خالصـه و کدبندی و 
دسـته بندی و درنهایـت پـردازش می شـوند تـا بتـوان آن هـا را تحلیل کـرد و، برای آزمون 
فرضیه  هـا و پاسـخ بـه پرسـش ها، میـان این داده  ها ارتباط برقرار کـرد. در این فرایندها، 
داده هـا هـم از لحـاظ مفهومـی و هـم از جنبـۀ تجربـی پاالیـش می شـوند و تکنیک هـای 
گوناگون آماری نقش بسزایی در استنباط ها و تعمیم های بعدی دارند )خاکی، 1384: 

.)305
یافته هـای کمـی  و  یافته هـای کیفـی  بخـش  دو  شـامل  پژوهـش،  ایـن   یافته هـای 
اسـت. یافته هـای کیفـی مبتنـی بـر تحلیـل داده هـای گردآوری شـده از مصاحبـه اسـت. 
به عبارت دیگـر، پژوهشـگران بـرای پاسـخ گویی بـه این پرسـش که عوامل شـکل دهندۀ 
اخـالق حرفـه ای معلمـان مـدارس ابتدایـی کدام انـد از روش پژوهـش کیفـی اسـتفاده 

کردند. 
در ایـن قسـمت، بـرای پاسـخ به پرسـش مذکـور، تصمیم گرفته شـد از روش کیفی 
مصاحبه هـای فـردی نیمه سـاختاریافته اسـتفاده شـود کـه هـدف آن شناسـایی ایده های 
جدید و ملموس از دیدگاه معلمان با سـابقۀ بیشـتر از 25 سـال و رشـته های تحصیلی 
مرتبـط ازجملـه گرایش هـای علـوم تربیتـی و به ویـژه گرایش مدیریت آموزشـی راجع به 
اخـالق حرفـه ای بـود کـه ایـن عوامـل را در کارشـان الزم و ضـروری می دیدنـد. بـرای 
رسـیدن به این هدف، با 17 نفر از معلمان باتجربه مصاحبه شـد و سـپس مصاحبه ها 
با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری  که پاسخ های معلمان به هر 
پرسـش به طور دقیق نوشـته و سـپس کدگذاری شـد. مواردی که با یکدیگر هم پوشـانی 
داشـتند ادغام شـدند و در پایان، طبقه بندی انجام  گرفته و مؤلفه ها شناسـایی شـدند و 
موارد مربوط به هر مؤلفه تفکیک شـد. این مؤلفه ها در قالب نمودار 1ارائه می شـود:
برای هریک از اين مؤلفه های محوری در بخش کمی تعدادی پرسـش )گويه( درن ظر 
گرفته شـد. اعتبار گويههای طراحی شـده، براسـاس ضريب آلفای كرونباخ، 0/94 به دسـت 

 آمده است.
در بخـش یافته هـای اسـتنباطی، نتایـج آزمـون الگـوی طراحی شـده و در بخـش کیفـی، 
اخـالق حرفـه ای معلمـان مـدارس ابتدایـی، بـا به کارگیـری تحلیل عاملـی مرتبـۀ اول، ارائه 
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می شـود. باتوجه بـه یافته هـای بخـش کیفی، مشـخص شـد که اخـالق حرفـه ای معلمان در 
مـدارس ابتدایـی شـامل ویژگی هـای صداقـت، عدالـت، مسـئولیت پذیری، حفـظ کرامـت 
انسـانی، احتـرام، قانون پذیـری و وفـاداری اسـت. بـرای مشخص شـدن ایـن امـر که اخالق 
حرفه ای به درستی توسط عوامل فرعی سنجیده  می شود، از تحلیل عاملی مرتبۀ اول استفاده 

شد که نتایج آن در نمودار 2 گزارش شده است:
برای تعیین میزان برازش مدل از شاخص های قابل ارائه در نرم افزار لیزرل استفاده شد 

که این شاخص ها در جدول 1 ارائه  شده است.

جدول 1. شاخص های برازش الگوی اخالق حرفه ای معلمان

میزان به دست آمدهدامنۀ قابل پذیرششاخص برازندگی

)χ2( 18/27-خی دو

1/82کم تر از 3نسبت خی دو به درجۀ آزادی
RMSEA0/08 0/048کم تر از
SRMR0/08 0/013کم تر از

نمودار 1. الگوی مفهومی روابط درونی اخالق حرفه ای
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میزان به دست آمدهدامنۀ قابل پذیرششاخص برازندگی

NFI1 0/97نزدیک به

CFI1 0/98نزدیک به

IFI1 0/98نزدیک به

RFI1 0/96نزدیک به

GFI1 0/94نزدیک به

AGFI1 0/89نزدیک به

براسـاس نتایـج جـدول 1 و همچنیـن نمـودار 2، عوامـل فرعـی شـکل دهندۀ اخـالق 
حرفه ای معلمان عوامل مناسبی است، زیرا در تحلیل عامل تأییدی مرتبۀ دوم، شاخص ها 
برازش الگو را تأیید می کنند. پس از حذف خطاهای کوواریانس، بررسـی شـاخص های 
برازندگی نشان می دهد که مدل از برازش نسبتًا خوبی برخوردار است. نسبت خی دو بر 
 (1RMSEA) درجـۀ آزادی 1/82 اسـت. مقـدار جـذر میانگیـن مجذورات خطای تقریـب

1. root mean square error of approximation

نمودار2. تحلیل عاملی مرتبۀ اول عامل اخالق حرفه ای معلمان



22  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

برابر با 0/048 و نیز ریشه میانگین مجذور باقی مانده )1SRMR( برابر با 0/013 اسـت 
کـه در بـرازش الگـو میـزان قابل قبولی تلقی می شـود. سـایر شـاخص های برازندگی مانند 
5CFI ،4NFI ،3IFI ،2RFI  نیز با مقادیر باالی 0/9 به عنوان شاخص های مطلوب برازندگی 

الگو تلقی می شوند. همچنین شاخص نیکویی برازش (6GFI) با میزان 0/94 و شاخص 
نیکویـی برازندگـی تطبیقـی (7AGFI) نیـز با میـزان 0/89 الگوی اخالق حرفـه ای را تأیید 
می کند. در الگوی حاضر مؤلفه های اخالق حرفه ای )صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری، 
حفظ کرامت انسـانی، احترام، قانون پذیری، وفاداری( به عنوان متغیرهای مشاهده شـده8 

و متغیر اخالق حرفه ای به عنوان متغیر مکنون9 درنظر گرفته  شده است.
همچنیـن بـرای بررسـی معناداربـودن روابـط بیـن متغیرهـا از آمـارۀ آزمـون t یـا همان 

t-value استفاده شد که نتایج آن در جدول 2 گزارش شده است.

جدول 2. مقادیر t-value محاسبه شده در مدل ساختاری اخالق حرفه ای

مؤلفه ها

متغیر
مسئولیت پذیریعدالتصداقت

حفظ کرامت 

انسانی
احترام

قانون 

پذیری
وفاداری

*17/93*17/52*17/60*20/12*19/78*7*13/43اخالق حرفه ای

* معنی داری در سطح 0/05

ازآنجاکـه معنـاداری در سـطح خطـای 0/05 بررسی شـده اسـت، بنابرایـن اگـر میزان 
مقادیـر حاصلـه بـا آزمـون t-value از 1/96± کوچک تـر محاسـبه شـود، رابطـه معنـادار 
نیسـت. همان طـور کـه در جـدول 2 مشخص شـده اسـت، مقادیـر آزمـون t بـرای تمامـی 
ارتباطات اصلی مدْل معنادار است. باتوجه به اینکه مقدار آمارۀ t به دست آمده از ±1/96 
بزرگ تر است، بنابراین همبستگی مشاهده شده بین متغیر های مشاهده شده )مؤلفه ها( و 
متغیر پنهان پژوهش )اخالق حرفه ای( کاماًل معنادار اسـت. به این ترتیب، می توان نتیجه 
گرفت که پرسـش ها و عوامل فرعی مربوط به اخالق حرفه ای به درسـتی اخالق حرفه ای 

1. standardized root mean square residual  2. relative fit index
3. incremental fit index 4. normed fit index 5. comparative fit index
6. goodness of fit index 7. adjusted goodness of fit index 8. observe variables
9. latent variables
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معلمان مدارس ابتدایی را سـنجیده اند و این بخش از الگوی اخالق حرفه ای تأیید شـده 
و باتوجه بـه شـاخص های ارائه شـده، الگـوی پیشـنهادی به صـورت معنـاداری بر وضعیت 

موجود منطبق است.

وضعیت اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن در بین معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در 
شهر تهران چگونه است؟

به منظور بررسی وضعیت هریک از پارامترهای مربوط به مؤلفه های اخالق حرفه ای و نمرۀ 
کل اخالق حرفه ای معلمان، از آزمون t تک  نمونه ای استفاده  شده که نتایج آن در جدول 3 
ارائه گردیده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، وضعیت اخالق حرفه ای تفاوت معناداری 
بـا میانگیـن فرضـی پژوهـش دارد و نتایج گویای آن اسـت که وضعیت اخـالق حرفه ای در 
حـد باالتـر از متوسـط قـرار دارد. همچنیـن نتایـج جـدول نشـان می دهد کـه وضعیت همۀ 
مؤلفه هـای اخـالق حرفـه ای به غیـراز مؤلفـۀ عدالـت، کـه در حـد متوسـط میانگیـن فرضی 

پژوهش قرار دارد، در همۀ ابعاد باالتر از میانگین فرضی پژوهش است.

جدول 3. تعیین وضعیت اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن در بین معلمان )میانگین فرضی =2.5(*

شاخص ها

مؤلفه ها
میانگین

انحراف 

استاندارد
t مقدار

تفاوت 

میانگین ها

درجه 

آزادی

سطح 

معنی داری

3/010/6315/620/513650/00صداقت

0/0043650/81-0/241-2/490/39عدالت

3/280/5626/890/783650/00احترام

3/070/5818/550/573650/00مسئولیت پذیری

3/160/6319/790/663650/00قانون مداری

3/150/6917/890/653650/00وفاداری

3/170/6419/980/673650/00حفظ کرامت انسانی

3/160/5921/440/663650/00اخالق حرفه ای

* توضیح: الزم به ذکر است که در این بررسی باتوجه به دامنۀ نمره گذاری سؤاالت )1 تا 4( و محاسبۀ نمرۀ کلِی 

این بعد برحسب این دامنه، میانگین فرضی جامعه 2/5 در نظر گرفته  شده است.
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بحث و نتیجه گیری
هـدف ایـن پژوهـش ارائۀ الگوی اخالق حرفه ای معلمان در مدارس ابتدایی پسـرانۀ دولتی 
شـهر تهـران اسـت. اخـالق حرفـه ای مجموعـه ای از وظایـف، معیارهـا، اصـول و الزامات 
اخالقی ارزشی مرتبط با مشاغل است که عملکرد، رفتار و روابط شاغالن را ازنظر درستی یا 
نادرستی ارزیابی می کند )میرکمالی، 1392: 348-349(. براساس روش کیفی داده بنیاد 
و باتوجه بـه کدهـای احصاشـده و تبدیـل آن هـا بـه زیرمؤلفه هـای مربوطه، اخـالق حرفه ای 
شامل ویژگی های صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری، حفظ کرامت انسانی، احترام، قانون 

پذیری و وفاداری است.
نتایـج به دسـت آمده در ایـن پژوهـش در برخـی از مؤلفه هـای اخـالق حرفـه ای بـا نتایـج 
سـایر پژوهش ها هم خوانی دارد. به عنوان مثال در مؤلفۀ عدالت با نتایج پژوهشـگرانی چون 
فراسـتخواه )1385( و فرمهینـی فراهانـی )1391( هم خوانـی دارد. در مؤلفـۀ صداقـت نیـز 
بـا نتایـج پژوهشـگرانی چـون فراسـتخواه )1385(، قراملکـی )1388( و فرمهینـی فراهانـی 
)1391( هماهنگ است. در مؤلفۀ مسئولیت پذیری نیز با نتایج پژوهش امیرکبیری و داروئیان 
)1390( و الوانی )1383( هم خوانی دارد. در مؤلفۀ حفظ کرامت انسانی نیز با نتایج پژوهش 
احمدی )1387( و سـرمدی وشـالباف )1386( هماهنگ اسـت. در مؤلفۀ احترام با نتایج 
پژوهش فراستخواه )1385( و احمدی )1387( هم خوانی دارد. در مؤلفه های قانون پذیری 
و وفاداری با نتایج پژوهش الوانی )1383(، احمدی )1387( و سرمدی و شالباف )1386( 
هم خوانی دارد. البته الزم به ذکر است پژوهشی یافت نشد که به طور مستقیم اخالق حرفه ای 
معلمان مدارس را )و به ویژه معلمان مدارس ابتدایی( بررسی کند؛ بنابراین نتایج این پژوهش 

با پژوهش هایی که دربارۀ جامعۀ معلمان انجام  شده قابل  مقایسه است.
رعایت اخالق حرفه ای در سـازمان های آموزشـْی امری ضروری اسـت تا، از یک  سـو، 
جامعـه را دچـار تعـارض نکند و، از سـوی دیگـر، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه 
منافع بلندمدت خود را تضمین کند. در مواجه با مفهوم اخالق حرفه ای، مدیران باید این 

موارد را درنظر بگیرند:
1. اخالق حرفه اْی دربرگیرندۀ اخالق فردی و اخالق شغلی است، اما از هر دو فراتر رفته 

و به سازمان به مثابه مجموعه ای حقوقی ناظر است.
2. امـروزه در سـازمان ها، رویکـرد راهبـردی به اخالق حرفه ای باعـث به وجودآمدن برترِی 

راهبردی است. 
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3. در بررسی اخالق حرفه ای در سازمان به نگرشی سیستمی نیاز است، چون این رویکرد 
از معضالت اخالقی سازمانی گره گشایی می کند. غفلت از این عوامل، در مقام تبیین 

و تحلیل معضالت اخالقی تصمیم گیری، ما را از واقع بینی دور خواهد کرد.
در نظـام آموزشـی، در امـر آمـوزش و پژوهـش، معلمان از برترین جایـگاه برخوردارند. 
ازمنظر توسعۀ فرهنگ  سازمانی مبتنی بر موضوعات اخالقی در مدارس و نیز از منظر انتقال 
ایـن ویژگـی شـاخص انسـانی به دانش آمـوزان و همـکاران و درنتیجه اشـاعۀ آن در جامعه، 
باور و اعتقاد راسـتین معلمان به اصول و ارزش های اخالق حرفه اْی بسـیار حائز اهمیت 
است )نعمتی و محسنی، 1390(. اخالق حرفه ای در محیط کاری مدرسه عبارت است از 
ویژگی ها و خصوصیاتی که رعایت آن ها باعث افزایش کارایی و بهره وری محیط مدرسـه 
در زمینه های آموزشـی و پژوهشـی می شـود. رعایت این اصول و کدهای اخالقی به وسـیلۀ 
معلمان بسـیار مهم اسـت، زیرا باعث بهبود کیفیت آموزش و پژوهش  می شـود و این امر 

درنهایت می تواند به حل مشکالت جامعه نیز کمک کند.
یکـی از راهکارهـای سالم سـازی محیـط سـازمانْی احیـای اخـالق در آن اسـت. اخالق 
در سـازماْن ارتباطات اثربخش را به وجود می آورد و موجب بهره وری سـازمانی و رضایت 
شغلی در کارکنان و درنهایت، موجب تعالی و پیشرفت سازمان می شود. یکی از مشکالت 
مـا ایـن اسـت کـه اخـالق هیـچ گاه در حـوزۀ حرفه و شـغل مطرح نبـوده اسـت؛ درحالی که 
آموزه های دینی هم در حوز، فردی )شخصی( و هم در حوزۀ حرفه ای به اخالق توجه دارد.
اخالق حرفه اْی مانند شمشیر دولبه ای است که یک لبۀ آن تهدید و لبۀ دیگر آن فرصت 
اسـت. ضعـف در نظـام اخالقـْی موجودیـت سـازمان را تهدیـد می کنـد و تقویـت آن برای 
سـازمان فرصت به ارمغان می آورد. اخالق حرفه ای تأثیری چشـمگیر بر فعالیت ها و نتایج 

سازمان دارد و درنهایت، باعث موفقیت سازمان خواهد شد.
بنابرایـن ارتقـای سـطح شـناخت، بـاور و پایبنـدی معلمـان بـه اصـول و معیارهـای 
اخالق حرفه ای در فرایندهای آموزشـیْ رسـالتی اسـت که نیازمند ایجاد موقعیت و بسـتر 
مناسب و اجرای پژوهش های متعدد دربارۀ آن است. درنهایت می توان گفت که گسترش 
ارزش هـای حاکـم بـر رفتـار علمی و حرفه ای معلمان در مدرسـه می تواند موجب افزایش 
التزام اجتماعی معلمان، مسئولیت پذیری آن ها در قبال فعالیت های آموزشی و پژوهشی، 
رعایـت اصـول و قوانیـن مدرسـه، ارتباطـات مناسـب علمی و پژوهشـی بـا دانش آموزان، 

همکاران و مسئوالن مدرسه و اعتماد بیشتر جامعه به نظام آموزشی شود.



26  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

در بررسی کلی نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که معلمان برای دستیابی به 
سـطح مطلوبی از اخالق حرفه ای در شـغل خود نیازمند دریافت آموزش هایی هسـتند که 
می بایست برنامه ریزی خاص در این زمینه صورت گیرد و برمبنای نتایج پژوهش حاضر و 

پژوهش های مشابه، محتوا و برنامه هایی تدوین گردد.
رعایـت اخـالق حرفـه ای بـرای احـراز هـر شـغل و سـمتی، به ویژه پسـت های آموزشـی 
در محیط هـای آموزشـی، موضـوع مهـم و شـایان توجهی اسـت کـه گاه در کشـور مـا از دید 
برنامه ریـزان کالن آموزشـی دورمانـده اسـت. به گونـه ای کـه نه تنها در هنگام پذیرش سـمت 
مدیریْت ورودی ها کنترل و سنجش نشده اند، بلکه پس ازآن نیز هیچ پژوهشی برای بررسی 
میزان اخالق حرفه ای معلمان انجام  نشـده اسـت. بررسـی های انجام شـده در این پژوهش 
پیشنهادهایی را برای برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام آموزش وپرورش ارائه می دهد که 

در ادامه بیان شده است:
1. قـراردادن فیلترهـای گزینشـی بـرای انتخـاب معلمـان مـدارس بر اسـاس میـزان اخـالق 

حرفه ای شان.
2. باتوجه بـه اهمیـت نقـش اصـول اخالقـی در مدرسـه و اخالق حرفـه  ای در بین معلمان، 
پیشنهاد می شود منشورهای اخالقی مشخصی تدوین گردد تا راهنمایی برای رسیدن به 

اهداف بوده و به طورکلی کارایی و اثربخشی مدرسه را افزایش دهد.
3. برگزاری کارگاه های آموزشی اخالق حرفه ای در مدرسه و دعوت از استادان دانشگاه و 
ارائـۀ راهکارهایـی برای ارتقای اخالق حرفه ای معلمـان در مدارس می تواند اوضاع را 

بهبود بخشد.
4. تأسـیس و راه انـدازی مرکـز سـنجش اخـالق حرفه ای معلمان و تهیۀ سـنجه های اخالق 

حرفه ای برای معلمان.
5. برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی با رویکرد عملی )کاربردی(.

6. آموزش وپرورش، به طور مستمر، دوره های آموزش تخصصی ضمن خدمت برگزار کند 
و جزوات کاربردی آموزشی را در اختیار معلمان قرار دهد تا کارایی آن ها افزایش یابد.
7. برای مشخص شدن نقاط قوت و ضعف معلمان و آگاهی آن ها از این موضوع، ساالنه، 

به وسیلۀ همکاران ارزشیابی ها انجام شود.
8. معلـم باانصـاف و عـادْل طرفـدار حـق اسـت، در قضـاوت تعصـب نـدارد و از لحـاظ 
فرهنگی، طبقۀ اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت، میان افراد تبعیض قائل نمی شود؛ 
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بنابراین پیشـنهاد می شـود مدیران و معلمان در رفتار با دانش آموزان عدالت را رعایت 
کنند.

ازجمله مهم ترین محدودیت های این پژوهش نیز می توان این موارد را نام برد:
1. کافی نبودن پیشـینۀ پژوهشـی و مطالعات انجام شـده با موضوع اخالق حرفه ای معلمان 

مدارس ابتدایی.
2. نداشتن یک معیار واحد برای اخالق حرفه ای معلمان.

3. نتایـج پژوهـش حاضـر بـا اتکا به دیدگاه ها و تجربه های صرفًا معلمـان مدارس ابتدایی 
پسـرانۀ دولتی در شـهر تهران حاصل شـده اسـت که این نارسایی می تواند تعمیم پذیری 

نظری یافته های پژوهش را محدود کند.
4. به دلیـل پراکندگـی و چرخشـی بودن شـیفت تعـدادی از مـدارس، جمـع آوری اطالعـات 

بسیار وقت گیر و با مشکل ایاب وذهاب همراه بود.



28  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

منابع
ایمانی پـور، معصومـه )1391(. اصـول اخـالق حرفـه ای در آمـوزش. مجلـۀ ایرانی اخـالق و تاریخ 

پزشکی. دوره 5. شماره 6: 21-47.

الوانی؛ سـید مهدی )1383(. اخالقیات و مدیریت به سـوی نظام اخالقیات یکپارچه در سـازمان. 

مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارۀ 42-41: 12-1.

احمدی، خدابخش )1387(. مبحث اخالقی در مشاوره و روان درمانی. تهران: نشر دانژه.

در  مدیـران  حرفـه ای  اخـالق  برداشـت های   .)1390( سـهیال  داروئیـان،  علیرضـا؛  امیرکبیـری، 

کسـب وکارهای کوچـک و متوسـط. فصلنامـه اخـالق در علـوم و فناوری. سـال 6، شـمارۀ 1: 

.84-93

بیک زاده، جعفر؛ صادقی، محمد و ابراهیم پور، داود )1391(. تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخالق 

حرفه ای کارکنان. فصلنامۀ اخالق در علوم رفتاری. دورۀ 7. شمارۀ 2: 63-55.

حسینیان، سیمین )1385(. اخالق در مشاوره و روانشناسی. تهران: انتشارات کمال تربیت.

خاکـی، غالم رضـا )1392(. مدیریـت اخـالق حرفـه ای در سـازمان به شـیوۀ جوانمـردان. تهـران: 

انتشارات فوژان.

ــــــــــــــــ )1384(. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسـی. تهران: مرکز تحقیقات علمی 

کشور، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.

سرمدی، محمدرضا؛ شالباف، عذرا )1386(. اخالق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر. فصلنامه 

اخالق در علوم و فناوری. سال 2. شماره های 3 و 4: 110-99.

طاهـری، لیـال؛ جمالـی، اختر و آراسـته، حمیدرضا )1394(. بررسـی حیطه هـا و مؤلفه های اصلی 

توسـعه و بالندگی اخالق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشـگاه ها. فصلنامۀ آموزش و توسـعۀ 

منابع انسانی. دورۀ 2. شمارۀ 4: 126-101.

عرفانی خواه، محمد )1393(. بررسـی رابطۀ رعایت مؤلفه های اخالق حرفه ای و سـالمت اداری 

در سازمان )مطالعۀ موردی: مراکز فرهنگی و دینی در استان قم(. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. 

دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.

فرمهینـی فراهانـی، محسـن؛ بهنام جـام، لیـال )1391(. بررسـی میـزان رعایـت مؤلفه هـای اخـالق 

حرفه ای آموزش در اعضای هیئت علمی دانشـگاه شـاهد. فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری. 

دورۀ 7 شمارۀ 1: 10-1.

فراسـتخواه، مقصـود )1385(. اخـالق علمـی رمـز ارتقای آمـوزش عالی؛ جایگاه و سـازوکارهای 



ارائۀ الگوی اخالق حرفه ای برای معلمان مدارس ابتدایی...  |  29

»اخالقیـات حرفـه ای علمـی« در تضمیـن کیفیـت آمـوزش عالـی. فصلنامـه اخـالق در علـوم و 

فناوری. شماره 1: 27-13.

قراملکی، احد فرامرز )1388(. درآمدی بر اخالق حرفه ای. چاپ دوم. تهران: انتشارات سرآمد. 

میرکمالی، سیدمحمد )1392(. فلسفۀ مدیریت. تهران: نشر یسطرون.

ـــــــــــــــــــــ )1389(. رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: نشر یسطرون.

ـــــــــــــــــــــ )1382(. اخالق و مسـئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشـی. مجلۀ روان شناسـی و 

علوم تربیتی. دورۀ 33. شمارۀ 1: 221-201.

نعمتی، محمدعلی؛ محسنی، هدی سادات )1390(. اخالق در آموزش عالی؛ مؤلفه ها، الزامات، 

راهبردها. پژوهش نامۀ اخالق در آموزش عالی.، پژوهشنامه علوم اجتماعی. شمارۀ63: 46-9.

Gluchmanova, M. (2015). The Importance of Ethics in the Teaching Profession. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol. 176: 509-513.
Igbeka, J. U.; Okoroma, F. N. (2013). Awareness and practice of Professional Ethias 

Amongst librarians in Nigeria. Academic Journals: Educational Research and 

Reviews. Vol. 8 (15):1270- 1293.
Koonmee, K. et al. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life, and 

employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in 

Thailand. Journal of Business Research. Vol. 63 (1): 20-26.
Kumar, R. (2014). Professional Ethics in Teacher Education: Need and Importance. 

Darpan International Research Analysis. Vol. 1(8): 1-20.
Oldenburg, Ch. (2013). Students Perceptions of Ethical Dilemmas Involving 

Professor. College Student Journal. Vol. 39 (5): 129- 141.
Puiu, S. & Ogarca, R. F. (2015). Ethics Management in Higher Education System of 

Romania. Procedia Economics and Finance. Vol. 23: 599-603.
Sârbu, L. V.; Dimitrescu, M. & Lacroix, Y. (2015). The Importance of Knowing 

and Applying of the Professional Legislation and Ethics in the Management of 

Educational Institutions to Combat Corruption. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences. Vol. 180: 203-210.
Triyuwono, I. (2015). Awakening the Conscience Inside: The Spirituality of Code of 



30  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

Ethics for Professional Accountants. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 
Vol. 172: 254-261.


