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مقدمه
اخالق حرفه ای بعنوان یک مقوله مهم در چند دهه اخیر مورد توجه صاحبنظران،
اندیشمندان ومدیران قرار گرفته و در دنیای امروز یکی ازمسائل مهم سازمانها میباشد
که مدیران با بکارگیری آن کارآیی و اثربخشی سازمان خودرا افزایش داده و منافع
بلندمدت سازمان خود را تضمین میکنند ،و بدون شک شیوهای مؤثر وکارآمد درمدیریت
و رهبری در سازمانها میباشد.
درقرن بیست و یکم باتوجه به تحوالت عمیق و شگفتی که ناشی از هفت مؤلفه
قدرت ،سرعت ،ثروت ،فرصت ،اطالعات و فضای مجازی است نیاز توجه کردن به
ارزشها و بطور خاص به ارزشهای اخالقی در کسب و کار و تعامالت انسانی و
سازمانی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود (آلستون .)0113 ،اخالق حرفهای به
چگونگی رفتار ،ادب وعمل شخص هنگام انجام کار و میپردازد ،در واقع اخالق حرفهای
مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد وگروه ها دریک
ساختارحرفهای راتعیین میکندو مفهوم آن ازعلم اخالق اتخاذ شده است (ایمانی پور،
 .)8998از آنجاییکه مدیران سازمانها و مدارس به عنوان شخصیت حقوقی درحیات
سازمانی خود با مسائل اخالقی فراوانی مواجه هستند ،یکی ازدغدغه های همیشگی آنان
درهمه ی سازمانها و مدارس ،نحوه بگارگیری شیوه مدیریتی مؤثر و کارآمد میباشد.
اخالق حرفهای دانشی است که به مدیران کمک میکند تکالیف اخالقی دریک حرفه
و آثار اخالقی آن را بررسینماید ،به عبارتی اخالق حرفهای سبک چگونه زیستن وچگونه
رفتارکردن دریک تخصص ودر یک محیط تخصصی اعم ازفردی وسازمانی راتعیین
میکند ،همچنینن در فرهنگ ما مسئولیت یک امانت الهی است وهمه انسانها و باالخص
مدیران نسبت به آنها ضامنند ،آنها حتی در مقابل زمین وحیوانات نیز مسئولند (فرمهینی
و اشراقی .)8999 ،و از آنجاییکه ساختار مدیریت در نظام دینی ،عهدهدار مسئولیتهایی
الهی است ،نهضت تربیتی اسالم در عرصه مدیریت به ساختن مدیرانی الیق ،متخلّق و
برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده ونمونه عالی چنین انسانی را الیق مدیریت و رهبری
درعرصه اجتماع میداند .اگر بخواهیم سابقه اخالق حرفهای دراسالم را بررسی نماییم،
این نکته برای ما روشن میشود که دین ما آمیخته با اخالق است شیوه مدیریت پیامبر
اکرم (ص) که حکومت اسالمی تشکیل دادند برپایه اخالق است و درحدیثی هدف
ازبعثت خودشان را اینچنین میفرمایند " :انی بعثت التمم مکارم االخالق " من برای
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تکمیل فضایل اخالقی مبعوث شدم ،همچنین بررسیهای انجام شده در نهج البالغه و
سیره معصومین (علیهم السالم) نیزاین مطلب را بدرستی تأیید مینماید (محمدی.)8990 ،
لذا اخالق ازمهمترین مباحث دینی و مهمترین هدف انبیای الهی را تشکیل میدهد ،زیرا
بدون اخالق نه دین برای مردم مفهومی دارد ،و نه دنیای آنها سامان مییابد (توالیی،
 .) 19 ،8919با توجه به فقرحاضر در کشورمان در زمینه اخالق حرفهای ،از این منابع
سرشار موجود در قرآن کریم ،سیره معصومین (ع) ،احادیث و روایات میتوان استفاده
نمود.
در مطالعه پیشینه پژوهش ،فرامرز قراملکی ( )8991مدلی جهت رشد اخالقی مدیران
سازمانهای آموزشی ارائه می نمایدکه دارای شش گام میباشد ورعایت دونکته دراین
گام هابسیار ضروری است ،نکتهی اول این که مدیر سازمان خودرا به منزله یک کشور
ببیند ،یعنی هرسازمانی یک کشور است نکته دوم ترتیب اولویت این گامهاست که
بسیارمهم میباشد ،این شش گام عبارتند از )8 :اصالح انگارهها  )0دانش افزایی و شناخت
دادن  )9خود انگیختگی  )4مهارت رفتارهای اخالقی  )1بازمهندسی اخالقی فرآیندها و
نظامهای اخالقی  ).برخورد قانونی (ص .)8.
گروه مدیریت دانشکده اقتصاد وکسب وکار دانشگاه محمدیه پالمبانگ اندونزی

( )018.درپژوهشی تحت عنوان " بررسی تاثیرراهنمایی ،انگیزه و اخالق کاری
برصالحیت حرفهای معلمان" دریافت که؛ مؤسسات آموزشی که سیستم راهنمایی
وهدایت قویتری دارند صالحیت حرفهای در سطح باال بین معلمان وجود دارد و
معلمانی که اخالق کاری قوی دارند صالحیت حرفهای آنان باالتر میباشد .کوناگانگ 8و

همکاران ( )0184در پژوهشی تحت عنوان " انگیزه کارمندان و اخالق کاری در بخش

خصوصی و دولتی در کشور غنا "متغیرهای انگیزه کاری را بین کارمندان سازمانهای
بانکی و آموزشی در دو بخش خصوصی و دولتی درآکرای غنا ،که با روشهای آماری
مرتبط ازکارمندان بررسیها انجام شد .دریافت که؛ یک تعهد کاری بسیارباالتر بین

کارمندان بخش خصوصی نسبت کارمندان بخش دولتی وجود دارد .همچنین این مطالعه
نشان میدهدکه معلمان ارزشهای اخالق کاری باالتری دارند ودرنهایت میتوان این گونه
نتیجه گرفت که اگر مشکل کمبود انگیزه دربخش دولتی وجود داشته باشد به دلیل

1. Keow Ngang
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پدیدههای فرهنگ عمومی نیست و بایستی به طور خاص و بحرانی به سیاستهای
انگیزشی در بخش دولتی غنا توجه شود.
با توجه به نکات فوق؛ حاکمیت اخالق حرفهای درمدیریت مدارس ،قادر است به
میزان بسیار چشم گیری مدارس را درجهت کاهش تنشها و موفقیت درتحقق اهداف
یاری نمایدو آنها را پاسخگو سازد ،همچنین باید توجه داشت که اخالق درهمه
جامعههای بشری پایه خود را از مکتب و ایدیولوژی ونظام ارزشی حاکم برجامعه خود
میگیرد ،لذا با عنایت به اینکه جامعه ما جامعهای دینی میباشد .براین اساس مساله اصلی
این پژوهش شناسایی عوامل وشاخصهای اخالق حرفهای مدیران مدارس دوره متوسطه
شهرتهران براساس آموزههای دینی میباشد .البته طبق مطالعهی انجام شده تاکنون در
حوزه اخالق حرفهای مدیران چنین پژوهشی درآموزشوپرورش متوسطه انجام نشده
است .لذا مسأله اصلی دراین پژوهش شناسایی عوامل وشاخص های اخالق حرفهای
مدیران با توجه به آموزههای دینی در مدارس متوسطه میباشد.
روش
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی میباشد .چراکه هدف تحقیق کاربردی
توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص است از نظر جمع آوری دادهها کیفی و از
نظر شیوه اجرا روش تحلیل محتوا میباشد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتب و پژوهشها و مقاالت انجام شده مرتبط با
موضوع پژوهش و استادان دانشگاه ،افراد خبره و صاحبنظر در حوزه اخالق حرفهای و
تمامی مدیران مدارس متوسطه شهرتهران در سال تحصیلی  8993-91بود .نمونهگیری
در این پژوهش به روش هدفمند وگلوله برفی بود .از آنجاکه حجم نمونه درتحقیقات
کیفی دارای میزان وتعداد مشخصی نیست وتعداد نمونه براساس میزان اطالعات به دست
آمده و به اشباع رسیدن اطالعات تعیین میشود ،در این پژوهش به مصاحبه با  1نفر از
افراد صاحبنظر و اعضای هیأت علمی دانشگاه که در این حوزه فعالیت داشتند و  1نفر
از مدیران مدارس متوسطه شهرتهران پرداخته شد (جدول .)8
برای تدوین سؤاالت مصاحبه ابتدا پیشینۀ نظری موضوع بهصورتی عمیق مورد مطالعه
قرار گرفت و سپس با کمک اساتید راهنما و مشاور سؤاالت نهایی تدوین شدند .قبل از
شروع مصاحبه ،خالصهای از طرح پژوهش ،اهداف و سؤاالت پژوهش برای
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مصاحبهشوندگان توضیح داده شد .سپس نسبت به طرح سؤاالت مصاحبه و انجام فرایند
مصاحبه اقدام شد .زمان مصاحبه حدود یک ساعت بود .بهمنظور ثبت دادههای کیفی و
تمرکز بیشتر مصاحبهکننده بر فرآیند مصاحبه و با کسب اجازه از مصاحبهشوندگان،
مصاحبهها ضبط شد .بدین صورت مصاحبهها تا جایی پیش رفت که محقق به اشباع
نظری رسید و مصاحبههای بیشتر ،اطالعات جدیدی را ارائه نمیکرد .نحوه ساماندهی
جلسات مصاحبه به این ترتیب بود که از طریق تلفن یا مراجعه حضوری با مصاحبه
شوندگان هماهنگی اولیه صورت گرفت و با توضیح موضوع مصاحبه و هدف از انجام
آن زمان مناسب جهت انجام مصاحبه هماهنگ ،تعیین و انجام شد.
جدول  .1مشخصات کلی افراد مورد مصاحبه در مرحلة کیفی
سمت

تعداد

استادان دانشگاه

 1نفر

مدیران مدرسه

 1نفر

جنسیت

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

 1مرد

 4دکتری

باالی  01سال

 9زن

 9دکتری

باالی  0.سال

 4زن

 0نفرفوقلیسانس  0نفر دکتری

باالی  01سال

 4مرد

 9نفرفوقلیسانس  8دکتری

باالی  03سال

بهمنظور افزایش روایی در پژوهش ،از شیوههای روایی بررسی توسط اعضاء و خود
بازبینی محقق استفاده شد.
جهت بررسی توسط اعضاء از برخی از مصاحبهشوندگان خواست تا گزارش نهایی
مرحلۀ نخست را بازبینی کرده و نظر خود را در ارتباط با آنها بیان کنند ،در تکنیک خود
بازبینی حقق فرایند و نتایج تحلیل بهطور مستمر و مداوم توسط محقق بازنگری شد که
نهایتاً همۀ این اقدامات به افزایش روایی انجامید .برای تعیین پایایی ،به روش توافق بین
دو کدگذار 8بسنده شد .بدین ترتیب که یکی از مدیران مدارس که با زمینۀ پژوهش
آشنایی داشت ،دو مصاحبه و دو پژوهش را بهصورت تصادفی ،انتخاب و کدگذاری
نمود .برای محاسبۀ پایایی باز آزمون از فرمول زیر استفادهشده است:
تعداد کدهای موردتوافق × 2
 = × 111درصد پایایی
1. intercoder reliability
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دادههای حاصل از نتایج کدگذاری دو پژوهشگر و درصد پایایی بین دو کدگذار در
جدول  9آورده شده است.
جدول  .3محاسبه پایایی بین دو کدگذار (شاخص تکرارپذیری)
ردیف

عنوان

تعداد کل
کدها

تعداد کدهای
موردتوافق

تعداد کدهای عدم
توافق

پایایی باز آزمون
(درصد)

8

سند

801

11

88

11

0
9

سند
مصاحبه

01
09

80
88

4
1

11
31

4

مصاحبه
کل

03
080

89
98

0
0.

9.
11

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،ضریب توافق بهدستآمده از دو کدگذار
 11درصد به دست آمد که نشاندهندۀ همخوانی باال و پایایی مناسب است.
یافتهها
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود که عوامل و شاخصهای اخالق حرفهای
مدیران در مدارس متوسطه کدامند؟ جهت پاسخگویی به سؤال تحقیق ،پس از بررسی
ادبیات نظری و پژوهشی ،نظرات خبرگان و مدیران متوسطه درباره عوامل شناسایی شده
بر اساس مقیاس  1درجهای لیکرت مورد پرسش قرارگرفت.
جدول  .4جدول عوامل و شاخصهای اخالق حرفهای مدیران
سازه

عامل

اخالق

فردی

شاخص

نظریه پردازان

حسن شهرت

نهج البالغه ،آزاد ()8918

آراستگی ظاهری

مظاهری ( -)891.خورشیدی ()8991

اعتماد به نفس

هندی چالرز ()8931

نظم و انضباط

ونراساربو ()0184

روحیه مثبت نگری (حسن ظن)

قرآن کریم ،نهج البالغه ،آزاد ()8918
کاظمی ( )8991ونراساربو ( )0184گاندرسون و

مسئولیت پذیر و پاسخگو

همکاران ( )0184خیاط مقدم و طباطبایی ()899.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

یادگیری مداوم

عبدالحسینی ()8993

روحیه مربیگری

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

شناسایی عوامل و شاخصهای اخالق حرفهای مدیران ...
سازه

عامل

993

شاخص

نظریه پردازان

شهامت و جسارت

نهج البالغه -فرامرز قراملکی ()8999

همت و سخت کوشی

هندی چالرز ()8931

مشارکت ذینفعان در تصمیم
گیری ها

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

تبلیغات مؤثر در سطح محلی
ارتباط با مؤسسات ،سازمانهای
دولتی و غیر دولتی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

تعامل با محیط پیرامونی و جذب
اجتماعی

افراد اعم از متخصصان تربیتی،
افراد خیر و والدین دانش آموزان

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

توانمند
توجه به نیازهای دانش آموزان
احترام به تنوع فرهنگی وسنت
های نیک اقوام مختلف
شناساندن میراث فرهنگی
خوشرویی و رعایت ا احترام و
تکریم

حسینیان ()8911
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991
کاظمی ()8991

سعه صدر

قرآن کریم ،نهج البالغه  -مظاهری ()891.

پاکدست و امانت دار

نهج البالغه -خیاط مقدم و طباطبایی ()8991

عیب پوش

قرآن کریم ،نهج البالغه

احترام به کرامت انسانی همکاران
انصاف و عدالت
اخالقی

ملکی ( )8991صافی ()8911

رفع مشکالت دانش آموزان و
همکاران

فرزانه ( - )8999خیاط مقدم و طباطبایی (-)5899
فرامرز قراملکی ()8999
قرآن کریم ،نهج البالغه  -خیاط مقدم و طباطبایی
( )8991فرزانه ( )8999فرامرز قراملکی ()8999
میرزاخانی ()8994

عفو و گذشت

قرآن کریم ،نهج البالغه

رازداری

نهج البالغه  -مظاهری ()891.

صداقت و اخالص

گاندرسون و همکاران ()0184

مدارا و قاطعیت

قرآن کریم ،نهج البالغه

کمک به محرومان

قرآن کریم ،نهج البالغه -خیاط مقدم و طباطبایی
()8991

روحیه جهادی (سخت کوش)

مظاهری ()891.

عدم شیفتگی به قدرت

نهج البالغه

ایثار و از خود گذشتگی

قرآن کریم ،نهج البالغه

991
سازه
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عامل

شاخص
انگیزه

نظریه پردازان
خیاط مقدم و طباطبایی ( )899.طالب نیا و رجب
دری ()899.

پذیرش حرف حق
فروتنی

نهج البالغه  -فرامرز قراملکی ()891.

تسط بر اسناد باال دستی (سند
تحول بنیادین ،برنامه درس ملی،

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

آیین نامه آموزشی و )...
داشتن برنامه و چشم انداز
دانش مدیریت و رهبری
نظارت و راهنمایی آموزشی

حرفهای

فنی-

آموزش و پرورش ()8991
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )8991خیاط
مقدم و طباطبایی ()8991

سنجش و ارزشیابی تحصیلی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

استفاده از منابع انسانی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

فن بیان

خورشیدی ()891.

مهارت ارتباطی

حسینیان ()8911

مدیریت زمان

خورشیدی ()891.

غنی سازی فعالیتهای آموزشی

تخصصی

نهج البالغه -عبدالحسینی ( )8993سند تحول بنیادین

(فوق برنامه آموزشی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

طراحی و اجرای راهبردهای

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( -)8991ملکی

تربیتی (فوق برنامه پرورشی)

( -)8991صافی ()8911

استفاده از تجارب گذشته خود و
دیگران

خیاط مقدم و طباطبایی ()8991

شیوههای نوین تدریس و

عبدالحسینی ( )8993سند تحول بنیادین آموزش و

یادگیری

پرورش ()8991

شأن و جایگاه مدرسه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

تفکر تحلیلی و انتقادی

عبدالحسینی ( )8993فرمهینی فراهانی و اشرفی
()8999

ابتکار عمل ،نوآوری.

عبدالحسینی ()8993

هدایت کارهای تیمی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

ارتباط مستمر بین مدرسه و
خانواده

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

داشتن توانایی استفاده از
مدیریت دانش برای به اشتراک
گذاشتن و تسهیم دانش

خورشیدی ()8991

شناسایی عوامل و شاخصهای اخالق حرفهای مدیران ...
سازه

عامل

شاخص
بهره از نتایج مقاالت ،پژوهشها
روحیه پژوهشی

پژوهشی

مروج فرهنگ پژوهش
استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی
و کارگاهی
رعایت اصول اخالقی در
پژوهش

999
نظریه پردازان
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (-)8991
خورشیدی ()8991
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (-)8991
خورشیدی ()8991
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991
غالمحسین حیدری ()899.

اقتصادی

کسب منفعت مدرسه

داکوبرت ()8911

اولویت بندی کارها

خورشیدی ()8991

جذب منابع مالی و مادی

عبدالحسینی ()8993

ترویج فرهنگ کارآفرینی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ()8991

اهمیت به مقررات و قوانین
آموزشی و مالی و عمل به آنها

خیاط مقدم و طباطبایی ()8991

حقوقی

تهیه منشوری برای کارکنان و
دانش آموزان و نصب آن در دفتر

جهانیان ()8919

و کالس
اجرای بخشنامههای اداره
آموزش و پرورش منطقه و استان

میرزاخانی ( )8994جهانیان ()8919

مطابق با جدول  4هفت عامل و  ..شاخص از بیست و هفت منبع شناسایی گردید.
این عوامل و شاخصها عبارتند از .8 :عامل فردی با شاخصهای حسن شهرت ،آراستگی
ظاهری ،اعتماد به نفس ،نظم و انضباط ،روحیه مثبت نگری (حسن ظن) ،مسئولیت پذیر
و پاسخگو ،یادگیری مداوم ،روحیه مربیگری ،شهامت و جسارت ،همت و سخت کوشی.
 .0عامل اجتماعی با شاخصهای مشارکت ذینفعان تصمیم گیری ها ،تبلیغات مؤثر فراگیر
در سطح محلی ،ارتباط با مؤسسات ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی ،تعامل با محیط
پیرامونی و جذب افراد اعم از متخصصان تربیتی ،افراد خیر و والدین دانش آموزان
توانمند ،توجه به نیازهای دانش آموزان ،احترام به تنوع فرهنگی وسنت های نیک اقوام
مختلف ،شناساندن میراث فرهنگی .9 .عامل اخالقی با شاخصهای خوشرویی و رعایت
احترام و تکریم ،سعه صدر ،پاکدست و امانت دار ،عیب پوش ،احترام به کرامت انسانی
همکاران ،عفو و گذشت ،رازداری ،صداقت و اخالص ،مدارا و قاطعیت ،کمک به
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995

محرومان ،روحیه جهادی (سخت کوش) ،عدم شیفتگی به قدرت ،ایثار و از خود
گذشتگی ،انگیزه ،پذیرش حرف حق ،فروتنی .4 .عامل فنی-تخصصی باشاخص های
تسط براسناد باال دستی (سند تحول بنیادین ،برنامه درس ملی ،آیین نامه آموزشی و ،)...
داشتن برنامه و چشم انداز ،دانش مدیریت و رهبری ،نظارت و راهنمایی آموزشی،
سنجش و ارزشیابی تحصیلی ،استفاده ازمنابع انسانی ،فن بیان ،مهارت ارتباطی ،مدیریت
زمان ،غنی سازی فعالیتهای آموزشی (فوق برنامه آموزشی ،طراحی و اجرای راهبردهای
تربیتی (فوق برنامه پرورشی) ،استفاده از تجارب گذشته خود و دیگران ،شیوههای نوین
تدریس و یادگیری ،شأن و جایگاه مدرسه ،تفکر تحلیلی و انتقادی ،ابتکار عمل ،نوآوری،
هدایت کارهای تیمی ،ارتباط مستمر بین مدرسه وخانواده ،استفاده از مدیریت دانش و
توانایی به اشتراک گذاشتن و تسهیم دانش .1 .عامل پژوهشی با شاخصهای بهره از نتایج
مقاالت ،پژوهشها ،روحیه پژوهشی ،مروج فرهنگ پژوهش ،استفاده از تجهیزات
آزمایشگاهی و کارگاهی ،رعایت اصول اخالقی در پژوهش .. .عامل اقتصادی با
شاخصهای کسب منفعت مدرسه ،اولویت بندی کارها ،جذب منابع مالی و مادی ،ترویج
فرهنگ کارآفرینی .3 .عامل حقوقی با شاخصهای اهمیت به مقررات و قوانین آموزشی
و مالی ،تهیه منشوری برای کارکنان و دانش آموزان و نصب در دفاتر و کالسهای درسی،
اجرای بخشنامههای واصله از اداره آموزش و پرورش منطقه
پاسخ خبرگان و صاحبنظران و مدیران مدارس متوسطه به عوامل و شاخصهای تعیین
شده توسط میانگین حاصله و تی تک نمونهای مورد آزمون ،سپس به کمک نرم افزار
 MAXQDAمورد تحلیل قرارگرفت.
جدول  .2نتایج آزمون  tتک نمونهای عوامل و شاخصهای اخالق حرفهای مدیران مدارس
متوسطه از منظر خبرگان
سازه

عامل

اخالق
حرفهای

فردی

انحراف

t

sig

حسن شهرت

8.

4/1.

1/.1

./04

1/1118

آراستگی ظاهری

8.

4/49

1/18

1/1118 88/00

اعتماد به نفس

8.

4/81

1/31

./99

1/1118

نظم و انضباط

8.

4/11

1/18

1/1118 88/.8

روحیه مثبت نگری (حسن ظن)

8.

4/49

1/.0

9/89

1/1118

مسئولیت پذیر و پاسخگو

8.

4/1.

1/.1

./04

1/1118

شاخص

تعداد میانگین

معیار

شناسایی عوامل و شاخصهای اخالق حرفهای مدیران ...
سازه

عامل

995
انحراف

t

sig

یادگیری مداوم

8.

4/81

1/.1

3/01

1/1118

روحیه مربیگری

8.

4/93

1/.8

1/11

1/1118

شهامت و جسارت

8.

4/80

1/.8

3/0.

1/1118

همت و سخت کوشی

8.

4/49

1/30

3/91

1/1118

مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری ها

8.

4/98

1/31

3/41

1/1118

تبلیغات مؤثر در سطح محلی

8.

4/81

1/31

./99

1/1118

8.

4/81

1/.1

3/01

1/1118

شاخص

ارتباط با مؤسسات ،سازمانهای دولتی و غیر
دولتی

تعداد میانگین

معیار

تعامل با محیط پیرامونی و جذب افراد اعم از
اجتماعی

متخصصان تربیتی ،افراد خیر و والدین دانش

8.

4/49

1/.0

9/89

1/1118

توجه به نیازهای دانش آموزان

8.

4/93

1/11

88

1/1118

8.

4/93

1/38

3/.1

1/1118

شناساندن میراث فرهنگی

8.

4/98

1/31

3/41

1/1118

خوشرویی و رعایت ا احترام و تکریم

8.

4/93

1/38

3/.1

1/1118

سعه صدر

8.

4/01

1/.1

3/41

1/1118

پاکدست و امانت دار

8.

4/93

1/.8

3/.1

1/1118

عیب پوش

8.

4/81

1/.1

3/98

1/1118

احترام به کرامت انسانی همکاران

8.

4/81

1/.1

1/11

1/1118

انصاف و عدالت

8.

4/98

1/.1

3/01

1/1118

رفع مشکالت دانش آموزان و همکاران

8.

4/01

1/.1

3/01

1/1118

عفو و گذشت

8.

4

1/.9

1/30

1/1118

رازداری

8.

9/13

1/38

3/98

1/1118

صداقت و اخالص

8.

9/99

1/11

./90

1/1118

مدارا و قاطعیت

8.

4/49

1/.0

4/1.

1/1118

کمک به محرومان

8.

4/80

1/38

4/99

1/1118

روحیه جهادی (سخت کوش)

8.

4/80

1/.8

9/89

1/1118

عدم شیفتگی به قدرت

8.

4/81

1/14

./0.

1/1118

ایثار و از خود گذشتگی

8.

4/81

1/14

3/0.

1/1118

انگیزه

8.

4/01

1/13

1/39

1/1118

پذیرش حرف حق

8.

4

1/39

1/39

1/1118

فروتنی

8.

4/81

1/41

1/..

1/1118

آموزان توانمند
احترام به تنوع فرهنگی وسنت های نیک
اقوام مختلف

اخالقی

995
سازه
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عامل

انحراف

t

sig

8.

4/1.

1/33

1/43

1/1118

8.

4/81

1/.1

1/1118 88/31

دانش مدیریت و رهبری

8.

9/11

1/18

1/11

1/1118

نظارت و راهنمایی آموزشی

8.

9/11

1/18

3/01

1/1118

سنجش و ارزشیابی تحصیلی

8.

9/93

1/11

9/13

1/1118

استفاده از منابع انسانی

8.

9/11

1/18

9/13

1/1118

فن بیان

8.

9/93

1/11

9

1/1118

مهارت ارتباطی

8.

9/1.

1/18

9/13

1/1118

مدیریت زمان

8.

9/1.

1/18

9

1/1118

8.

9/49

1/18

4/09

1/1118

شاخص
تسط بر اسناد باال دستی (سند تحول بنیادین،
برنامه درس ملی ،آیین نامه آموزشی و )...
داشتن برنامه و چشم انداز

فنی-
تخصصی

غنی سازی فعالیتهای آموزشی (فوق برنامه
آموزشی
طراحی و اجرای راهبردهای تربیتی (فوق

8.

9/.0

1/11

4/99

1/1118

استفاده از تجارب گذشته خود و دیگران

8.

9/98

1/43

9/44

1/1118

شیوههای نوین تدریس و یادگیری

8.

9/93

1/11

1

1/1118

شأن و جایگاه مدرسه

8.

9/49

1/18

0/.8

1/10

تفکر تحلیلی و انتقادی

8.

9/1.

1/18

9

1/1118

ابتکار عمل ،نوآوری

8.

9/01

1/44

9/48

1/1118

هدایت کارهای تیمی

8.

9/11

1/18

4/99

1/1118

8.

9/1.

1/18

0/09

1/14

برنامه پرورشی)

ارتباط مستمر بین مدرسه و خانواده.
داشتن توانایی استفاده از مدیریت دانش برای

8.

9/.1

1/43

9/13

1/1118

بهره گیری از نتایج مقاالت ،پژوهشها

8.

9/.1

1/43

4/99

1/1118

روحیه پژوهشی

8.

9/.1

1/43

1/34

1/1118

مروج فرهنگ پژوهش

8.

9/.0

1/11

1/34

1/1118

استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

8.

9/.1

1/43

1/34

1/1118

رعایت اصول اخالقی در پژوهش

8.

4/1.

1/18

1

1/1118

کسب منفعت مدرسه

8.

9/93

1/11

1/34

1/1118

اولویت بندی کارها

8.

9/.0

1/11

9/13

1/1118

جذب منابع مالی و مادی

8.

4

1/9.

9

1/119

ترویج فرهنگ کارآفرینی

8.

9/99

1/.1

1
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نتایج آزمون  tتک نمونهای در سطح خطای  α=1/11حاکی از آن است که سطح
معناداری در تمامی عوامل و شاخصها از سطح خطا کمتر به دست آمده است

( .)sig>α=1/11به عبارت دیگر مقدار  tبه دست آمده در تمامی عوامل و شاخصها ،از
مقدار بحرانی جدول ( )8/9.بیشتر شده است لذا با اطمینان  91درصد تمامی عوامل و
شاخصها از منظر خبرگان این پژوهش مورد تأیید قرار گرفتهاند.
در ادامه تمامی کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی که در قالب شاخصها و عوامل
مؤثر بر اخالق حرفهای مدیران مدارس متوسطه استخراج گردیده ،توسط نرم افزار
 MAXQDAبه شکل زیر ارائه میگردد.

شکل  .1عوامل استخراج شده از نظرات خبرگان
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شکل  .2شاخصهای استخراج شده از نظرات خبرگان

بحث و نتیجه گیری
با عنایت به یافتههای پژوهش حا ضر از منظر خبرگان و افراد صاحبنظر عوامل مؤثر بر
اخالق حرفهای مدیران مدارس متوسطه در قالب  3عامل و  ..شاخص شناسایی گردید.
این عوامل و شاخصها عبارتند از .8 :عامل فردی با شاخصهای حسن شهرت ،آراستگی
ظاهری ،اعتماد به نفس ،نظم و انضباط ،روحیه مثبت نگری (حسن ظن) ،مسئولیت پذیر
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و پاسخگو ،یادگیری مداوم ،روحیه مربیگری ،شهامت و جسارت ،همت و سخت کوشی.
 .0عامل اجتماعی با شاخصهای مشارکت ذینفعان تصمیم گیری ها ،تبلیغات مؤثر فراگیر
در سطح محلی ،ارتباط با مؤسسات ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی ،تعامل با محیط
پیرامونی و جذب افراد اعم از متخصصان تربیتی ،افراد خیر و والدین دانش آموزان
توانمند ،توجه به نیازهای دانش آموزان ،احترام به تنوع فرهنگی وسنت های نیک اقوام
مختلف ،شناساندن میراث فرهنگی .9 .عامل اخالقی با شاخصهای خوشرویی و رعایت
ا احترام و تکریم ،سعه صدر ،پاکدست و امانت دار ،عیب پوش ،احترام به کرامت انسانی
همکاران ،عفو و گذشت ،رازداری ،صداقت و اخالص ،مدارا و قاطعیت ،کمک به
محرومان ،روحیه جهادی (سخت کوش) ،عدم شیفتگی به قدرت ،ایثار و از خود
گذشتگی ،انگیزه ،پذیرش حرف حق ،فروتنی .4 .عامل فنی-تخصصی با شاخصهای
تسط بر اسناد باال دستی (سند تحول بنیادین ،برنامه درس ملی ،آیین نامه آموزشی و ،)...
داشتن برنامه و چشم انداز ،دانش مدیریت و رهبری ،نظارت و راهنمایی آموزشی،
سنجش و ارزشیابی تحصیلی ،استفاده از منابع انسانی ،فن بیان ،مهارت ارتباطی ،مدیریت
زمان ،غنی سازی فعالیتهای آموزشی (فوق برنامه آموزشی ،طراحی و اجرای راهبردهای
تربیتی (فوق برنامه پرورشی) ،استفاده از تجارب گذشته خود و دیگران ،شیوههای نوین
تدریس و یادگیری ،شأن و جایگاه مدرسه ،تفکر تحلیلی و انتقادی ،ابتکار عمل ،نوآوری،
هدایت کارهای تیمی ،ارتباط مستمر بین مدرسه و خانواده ،استفاده از مدیریت دانش و
توانایی به اشتراک گذاشتن و تسهیم دانش .1 .عامل پژوهشی با شاخصهای بهره از نتایج
مقاالت ،پژوهشها ،روحیه پژوهشی ،مروج فرهنگ پژوهش ،استفاده از تجهیزات
آزمایشگاهی و کارگاهی ،رعایت اصول اخالقی در پژوهش .. .عامل اقتصادی با
شاخصهای کسب منفعت مدرسه ،اولویت بندی کارها ،جذب منابع مالی و مادی ،ترویج
فرهنگ کارآفرینی .3 .عامل حقوقی با شاخصهای اهمیت به مقررات و قوانین آموزشی
و مالی ،تهیه منشوری برای کارکنان و دانش آموزان و نصب در دفاتر و کالسهای درسی،
اجرای بخشنامههای واصله از اداره آموزش و پرورش منطقه و استان .نتایج و یافتههای
پژوهش حاضر با یافتههای سایر پژوهشگران همچون فرامرز قراملکی ( ،)8991طالب نیا
و همکاران ( )899.و برچل ،آرمسترانگ توماوو ( )0184همسو بوده و همخوانی دارد.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان اذعان داشت که اخالق حرفهای دانشی
است که به مدیران کمک میکند تکالیف اخالقی دریک حرفه و آثار اخالقی آن را
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بررسینماید ،به عبارتی اخالق حرفهای سبک چگونه زیستن وچگونه رفتارکردن دریک
تخصص ودر یک محیط تخصصی اعم ازفردی وسازمانی راتعیین میکند ،همچنینن در
فرهنگ ما مسئولیت یک امانت الهی است وهمه انسانها و باالخص مدیران نسبت به
آنها ضامنند ،آنها حتی در مقابل زمین وحیوانات نیز مسئولند (فرمهینی و اشراقی،
 .)8999و از آنجاییکه ساختار مدیریت در نظام دینی ،عهدهدار مسئولیتهایی الهی است،
نهضت تربیتی اسالم در عرصه مدیریت به ساختن مدیرانی الیق ،متخلّق و برخوردار از
فضیلت اهتمام ورزیده ونمونه عالی چنین انسانی را الیق مدیریت و رهبری درعرصه
اجتماع میداند .اگربخواهیم سابقه اخالق حرفهای دراسالم را بررسی نماییم ،این نکته
برای ما روشن میشود که دین ما آمیخته با اخالق است شیوه مدیریت پیامبر اکرم (ص)
که حکومت اسالمی تشکیل دادند برپایه اخالق است و درحدیثی هدف ازبعثت خودشان
را اینچنین میفرمایند " :انی بعثت التمم مکارم االخالق " من برای تکمیل فضایل اخالقی

مبعوث شدم ،همچنین بررسیهای انجام شده در نهج البالغه و سیره معصومین (علیهم
السالم) نیزاین مطلب را بدرستی تأیید مینماید (محمدی .)8990 ،لذا اخالق ازمهمترین
مباحث دینی و مهمترین هدف انبیای الهی را تشکیل میدهد ،زیرا بدون اخالق نه دین
برای مردم مفهومی دارد ،و نه دنیای آنها سامان مییابد (توالیی .)19 ،8919 ،با توجه به
فقرحاضر در کشورمان در زمینه اخالق حرفهای ،از این منابع سرشار موجود در قرآن
کریم ،سیره معصومین (ع) ،احادیث و روایات میتوان استفاده نمود.
با توجه به اینکه دوره متوسطه دورهای است که در آن دانش آموزان گروه سنی دوازده
تا هفده یا هجده ساله تحصیل میکنند که همگی در شرایط حساس نوجوانی و بلوغ
میباشند و به دلیل تنوع برنامهها و تعدد رشتههای تحصیلی ،از اهمیت باالیی برخوردار
است وظیفه مدیران در چنین شرایطی که با پیچیدگیها امور قابل پیشبینی و
غیرقابلپیش بینی بسیاری روبرو است .لذا ضروری است مدیران عالوه بر مهارتهای
فنی و تخصص همچون اصول برنامهریزی ،سازماندهی ،فرماندهی و کنترل اوالً وظایف
اخالقی مرتبط با شغل خود را بشناسند ثانیاً متوجه باشند در جایگاه شغلی خود وظیفه
تربیت اخالقی افراد را بر عهده دارندو لذا برای انجام این وظیفه خود باید ملتزم به اخالق
باشند (ایمانی پور ،8998 ،ص  .)0.چراکه پیامبر اکرم (ص) هدف از بعثت خود را
تکمیل مکارم اخالق بیان میفرمایند همچنین امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج البالغه
مدیریت را بعنوان امانت در اختیار مدیر میداند که میبایست حق آنرا ادا نماید وگرنه
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هم شخص مدیر و هم دیگران دچار خسران خواهند شد .به عالوه مصادیق اخالق
حرفهای مطرح در نهج البالغه که میبایست مدیران داشته باشند عبارتند از :اصل احترام،
اصل آزادی ،اصل انصاف ،اصل وفای بعهد ،اصل امانت ،اصل صداقت ،اصل مسولیت
پذیری ،اصل نقادی و انتقاد پدیری ،اصل مدارا و سعه صدر ،اصل قانون مداری ،اصل
اعتدال و اصل راز داری است فرمهینی ( ،8999ص  .).3از محدودیتهای پـژوهش
حاضـر ،میتوان کمـی کـردن کـل متغیرها و بررسی جامع آنها و محدودیتهـای ذاتـی
پرسـشنامه کتبی شامل برداشتهای متفاوت از سئواالت وخـصوصی بـودن اخالق حرفهای
را بر شمرد .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود :در انتخاب و انتصاب مدیران
مدارس متوسطه اخالق حرفهای مورد توجه ویژه قرار گیرد ،همچنین جهت ارتقای سطح
مدیرانی که هم اکنون در سطح مدارس مشغول انجام کار هستند کارگاههای آموزشی در
راستای عوامل شناسایی شده مؤثر بر اخالق حرفهای برگزار گردد.
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