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 .گیرد قرار خرد و کالن سطوح در آموزشی مدیریت  ریزانبرنامه توجه مورد مدیران ایحرفه اخالق هایمؤلفه و ابعاد

 لرستان استان ابتدایی، مدارس مدیران ای،حرفه اخالق واژگان کلیدی:

 

 

 

 
 .واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران یت اموزشی، دانشجوی دکتری مدیر  1

 rahadarabi_s@yahoo.com 
 

 )نویسنده مسئول( .استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران 2

ebrahempurhossieni99@gmail.com 
 

 .ایران لرستان،  فرهنگیان،  دانشگاه طباطبایی،  عالمه پردیس تربیتی،  علوم گروه استادیار 3

 shoja1350@yahoo.com    

mailto:rahadarabi_s@yahoo.com
mailto:ebrahempurhossieni99@gmail.com
mailto:shoja1350@yahoo.com


 رش استان لرستان موزش و پروآسازمان مدیران مدارس ابتدائی  یاحرفهشناسایی عوامل مؤثر بر اخالق 

 
71 

 مقدمه

 یامجموعه نیازمند ی،رسم و یسازمان استانداردهای بر افزون خود، سازمانی فوظای ایاجر برای کارکنان و هاسازمان

 ؛(2020 1)دودیسا و ویور، یاری دهد یادار عمل رد و فعالیت  در را هاآن که هستند یارزش و یاخالق یهااییهنمار از

)رحمان سرشت  است  توجه دزمننیا و هداشت اخالق در شهیر زیادی حد تا کارکنان و رانیمد عمل رد و هافعالیت  زیرا

 .(2010 2و هم اران،

 گرفتهش ل آن باب در فالسفه و عالمان بین در زیادی اخالقی م ات   و نیست  جدیدی موضوع اخالق موضوع اگرچه

 قرار  محققان اقبال مورد سازمانی و ایحرفه مناسبات در اخالق تأثیرگراری و اهمیت  نیز معاصر دوران در اما ؛است 

 ۀدو نشان یدارا 21و  20 هایهها در سدیژه در سازمانوبه مداریخالقاتوجه به  لیدل ،3فسونجوز باور به. ت سا گرفته

-می یمدن ۀجامع کی استح امدر حفظ و  یاخالق و فعالیت  رفتار یو بامعنایت نقش بااهماول  ۀنشان ؛است  آش ار

 (.2013 4)اسفندیاری و مقدم، ی است اخالقد ض یهانمونه اززیادی  یدوم وجود تعداد ۀنشان باشد.

ند. در ک ین مییها را تعه رفتار افراد و گروهک است  یبشر ک سلو یاز اصول و استانداردها یا، مجموعهیااخالق حرفه

ه در سازمان چه کن امر است یردن اک ه هدف آن محققک است  یر عقالن ند تفیفرا یک، یاقت اخالق حرفهیحق

 در فرد مسئولیت  از ذاتی  وربه یاحرفه خالقا (.2011 5)رضائیان، د حفظ و اشاعه نمودیباع ه موقرا چ ییهاارز 

 سازمان مسئولیت  از بل ه ؛کندنمی بحث شغلی رفتار قبال در فرد مسئولیت  حتی و انسانی فرد عنوانبه خود رفتار قبال

 6)حسینیان، کندمی بحث  سازمان خارجی و خلیاد محیط عناصر تمام قبال در حقوقی واحد یک عنوانبه بنگاه یا

2019.) 

 7)شیرمحمدی و اصغری زاده، شودمی مطرح سازمان در رقابتی مزیت یک عنوانبه ایحرفه اخالق داشتن امروزه

 روابط، بهبود یهاجنبه از و داخلی عدبُ از سازمان یبرا یزیاد منافع و گیرچشم تأثیر یاحرفه اخالق یت حاکم (.2010

 کنترل از ناشی یهاهزینه کاهش و کارکنان بیشتر یپریرمسئولیت  و تعهد افزایش تعارضات، کاهش و تفاهم جو  ارتقاء

 مزیت  بهبود ،یسودآور دادن قرار تأثیر تحت باعث  آن اقدامات و سازمان مشروعیت  افزایش راه از همچنیندارد. 

 افزایش را یوربهره یاحرفه اخالق ها،این بر زونفا (.14520 8)قنبری و هم اران، شودمی سازمانی توفیق و رقابتی

 حاکم سازمان در یاحرفه اخالق کهیهنگام زیرا ؛دهدمی کاهش را خطر ۀدرج و بخشدمی بهبود را ارتبا ات دهد،می

 اد ویگز)ب گردندمی مطلع آن از حادثه وقوع از قبل مدیران و گردیده تسهیل یراحتبه ا العات گرد  جریان است،

 عایت ر به توجهمعد که است  آن  از حاکی مطالعات نتای  ای،حرفه اخالق هایظرفیت  این مقابل در (.2012 9هم اران،
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 اضمحالل به و برده پیش ش ست  حد تا را نمازسا تواندیم نمازسا در نکنارکا و انمدیر توسط یاحرفه قخالا لصو ا

 .(2008 1)هانتلی، دشو  منجر آن

 گرفتن  نظر در بدون را یاخالق ارز  ،2ییگرا یفهوظ روی رد. دارد وجود اخالق باب در نیاگو گون اترینظ و م ات  

 چیزییچه که رددا باور روی رد این. (2018 3)دبیری و میرجاللی،  کندمی معرفی عمل خود به وابسته ،امدهایپ و آثار

  التزام  هاآن به توجیهی هیچ بدون باید روینااز ؛کند یساز موجه یاخالق مسئولیت  به را ما ییاعتنایب که نیست  قادر

 م ت  در . (2009 4)دباغ، است شرط بدون و مطلق امر نیهم یاخالق نظام یینها معیار ت. بدین صورباشیم داشته

 لرا ؛است  اخالق نهایی معیار ها،آن برای ضرر حداقل به توجه با افراد حداکثر برای سود بیشترین 5ییگرادهیفا

 اما ؛مردم برای اغل   نهیهز حداقل با سود حداکثر که عبارت است از است  ییگرادهیفا به مفهوم ترینیکنزد ،یوررهبه

 احتمال ئلۀ مرکور بدین علت است کهمس .نیست  یاخالق هایفعالیت  تمام جهت  یریفراگ  معیاری نیا صورت هر به

 ن میا یهم ار شیافزا سب   که را رفتاریهر  نیز 7ریاگ ت فرعدال. (1999 6)کناپ، دینما مهیا را استثمار شرایط دارد

 بر هک  ریفراگ  ت لادع .شودیم خاصی توجه یاجتماع یهم ار به نظام نیا در .داندمی یقالاخ شود، جامعه یاعضا

 زین ینید یهاآموزه همچنین. است  اخالق یاستراتژ مبانی ترینیت بااهم از ندک یم ه یت عادالنه و منصفانه استفاده

 معیار نه ،است  اخالق یاستراتژ مبانی ترینیت بااهم از ی ی فقط هم ریفراگ  عدالت  که دانست باید اما ؛است  آن رنشانگ

)دباغ،  کندنمی توصیف را عشق و ثاریا رینظ یاخالق اح ام تمام عدالت،که  . مسئلۀ مرکور بدین علت است آن یینها

 باید باشند، داشته نیاز اخالقی مبانی به این ه از ترشیب افراد که است  استوار ایده این بر ییگرایرخ دیدگاه. (2009

 (.2012 8)هولمز، بگیرند خو  یاخالق لیفضا با و بوده خلقخو  تا ب وشند

 خدماتی و صنعتی هایسازمان در مطالعات بیشتر اما ؛است  موجود زیادی هایپژوهش ایحرفه اخالق مورد در

 که است  حالی در مسئلۀ مرکور. اندقرار گرفتهمورد توجه  کمتر دانشگاهی و یآموزش یاهسازمان و اندگرفته صورت

 آن گسترده یرگراریتأث و علمی ماهیت خا ربه را هاییسازمان چنین در ایحرفه اخالق مطالعه ضرورت بتوان شاید

 صنعت  مدیران برای را ایحرفه اخالق الگوی مدل( در پژوهش خود 2019) 9رهالگو و هم اران. دانست  ترمهم بسیار

 ،ییارتقا خود ،یری خطرپر ،یجوانمرد مانند هاییمقوله فردی سطح در که گرفتند نتیجه ها. آن کردند  راحی بان داری

 یسازمان سطح در همچنین. گرفتند قرار توجه مورد یکار وجدان و ت یقا ع صدر،سعه ،یاجتماع آداب ،یدارانت ام

  و  عدالت  ،یمدارقانون ها،ارز  به یبندیپا خدمت، ۀزیانگ ،ی لب مشارکت  ،یساالرهتسیشا دننما هاییمقوله الگو  این

 ، یمداریمشتر مانند ییهامقوله یسازمانفرا سطح در تاًینها جه قرار گرفتند.مورد تو  ی لبرقابت  و ینگرنده یآ انصاف،

 . قرار گرفتند ییگو پاسخ و یاجتماع ت یمسئول
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 ،اساسی معنویت  ۀمؤلف 8ای معلمان دارای اخالق حرفه که نتیجه گرفتند در پژوهش خود( 2018) 1قنبرپور و هم اران

 و در قبال حرفه و هم اران ،در قبال اولیا و سرپرستان ،آموزانمسئولیت اخالقی در قبال دانش ،خودشناسی ،شخصیت 

 اخالق بر مؤثر عوامل الگو یاح ر به یپژوهشدر ( 2018) 2و هم اران پورحسن. باشدمی در قبال سازمان و اداره

 شامل ایحرفه اخالق بر مؤثر عوامل که گرفتند نتیجه و اندپرداخته کشور غرب نور امیپ دانشگاه در سیتدر یاحرفه

 .است  یریپرت یمسئول و حرمت  تیرعا اسرار، حفظ ،یکار عدالت  ض،یتبععدم ،یریانتقادپر قضاوت از زیپره

 5 که گرفت  نتیجه و پرداخته یورزش یهاسازمان در یاحرفه اخالق ۀتوسع الگو  ارائه به هشیپژو در (2017) 3سلیمی

 4یزدانستا و اسدی همچنین. است  ایحرفه اخالق اصلی عناصر یآموزش و یاخالق ،یمال ،یفرد ،یتیریمد ۀمؤلف

 ایحرفه اخالق اصلی راصعن یبربرا و یافهیوظ عامل ی،فرهنگ عامل بُعد 3 که گرفتند نتیجه( در پژوهش خود 2016)

 احترام تعهد، و یوفادار نفس،اعتمادبه ،ییگو راست  و صداقت  چون ییهامؤلفه پژوهشی در (2018) 5هارنس .هستند

 ازجمله گرانید به رساندن   یآس از یریجلوگ و یریپرت یمسئول ،ییگو پاسخ مقررات، و قانون تیرعا گران،ید به

 یاحرفه استانداردهای نیترمهم که گرفت  نتیجه خود  پژوهش در (2016) 6مورفی. دشنبامی ایحرفه اخالق عناصر

 هنجارهای رعایت  و یمداراخالق آموزشی، رهبری بنیادی هایارز  و اندازچشم ،ت یمأمور شامل مدارس مدیران

 یهامهارت ند کهنتیجه گرفت خود پژوهش در (2014) 7نگ و چانتیی .است  گوییپاسخ و سازمانی عدالت  تخصصی، 

 اخالق ۀبرنام هایاولویت  از آموزشی یهانامهنییآ از ا الع و منابع صحیح مدیریت  بحران، مدیریت  فردی،بین

 مدیران  ایحرفه اخالق اصلی عدبُ 3 که گرفتند نتیجه خوئ پژوهش در (2013) 8میلی تلو و هم اران .هستند ایحرفه

 .است  خودآگاهی و بصیرت بر تمرکز و سازمانی یمشخط بر تمرکز گروهی، مشارکت  بر مدیران تمرکز مدارس

  استدالل  و پرداخته فنالندی معلمان یاحرفه اخالق ماهیت  الگو   راحی و بررسی به پژوهش خود در (2010) 9تیرری

 وز مآ دشوار بسیار کار در بینیخو  و امید حفظ برای منابع ترینمهم از ایحرفه اخالق حس داشتن که کندمی

  و  استقالل برابری، و عدالت  یی،گو راست  و صداقت  انسانی، ارز  عامل 4را شامل  معلم ایحرفه اخالقوی . است 

 ،یریپرت یمسئولۀرندیدربرگ  که ردک  ذکر یژگ یو 8 یاحرفه اخالق یبرا (2002) 10کدوزیر .داندمی خودمختاری

 ت یرعا و گرانید با یهمدردگرانید به احترام ،ی لببت رقا و ییجویبرتر ،یوفادار انصاف، و عدالت  بودن،صادق

 .باشندیم یاجتماع یهنجارها و هاارز  به نسبت  احترام

  مانند  یجوامع در اما ؛کرده مطرح را یفراوان یمطالعات و یپژوهش یازهاین ،یاحرفه اخالق بر روزافزون دیتأک  هرچند

یافته  توسعه یحوزو و یدانشگاه مراکز در  نه و افتهی تولد یهاسازمان و هاگاهنب سطح در نه یاحرفه اخالق ما، کشور

  (.2016 11)قرامل ی، است 
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 ۀ انداز تا یاجتماع ینهادها ریسا تیفعال ت یفیک درواقع ؛است  یاجتماع ینهادها نیترمهم از وپرور آموز  سازمان

  ۀدوررسمدا مدیران ایحرفه قاخال اهمیت  لزوم. دارد یبستگ وپرور آموز  سازمان عمل رد یچگونگ به یادیز

 باراولین برای که دارند سروکار آموزانیدانش با ابتدایی ۀدور مدارس مدیران که است  نهفته واقعیت  این در ابتدایی

 دوران همین در وپرور آموز  سازمان عمل رد مورد در هاآن ۀدیعق و دیدگاهشوند؛ لرا می آموزشی سیستم وارد

  به  مدارس محیط در آموزگاران  رفی از. بودخواهد تأثیرگرار شدتبه  زندگی در هاآن مسیر ۀاماد بر و گیردمی ش ل

 مسئولین و مدیران  رف از را اخالق و عدالت  صداقت، که شود رفتار یاگونهبه هاآن با که دارند نیاز مختلف دالیل

 .بپردازند خود کار به بیشتر دلگرمی با تا کرده احساس

 دسترس در علمی ایمطالعه عنوانبه وپرور آموز  وزارت برای کالن سطح در دنتوانمی حاضر پژوهش نتای 

 توانمندسازی و مؤثر عوامل شناخت ،ایحرفه اخالق افزاییدانش برای تواندمی مطالعه نتای  نیز خرد سطح در. دنباش

 با توجه به مطال  ذکرشده. باشد تأملقابل ناستا آموزشی مدیریت  مجریان برای ایحرفه اخالق هایبرنامه با مدیران

 وپرور آموز مدیران مدارس ابتدایی  برای ایحرفه اخالق الگو  ارائه عبارت است از پژوهش این اصلی هدف

 :باشدمی ذیل شرح به حاضر پژوهش سؤاالت راستا این در. استان لرستان

 ؟ نداکداماستان لرستان  وپرور آموز  نزماسا ییمدارس ابتدا رانیمد یااخالق حرفه الگوی هایمؤلفه (1

 دارای براز  است؟ استان لرستان وپرور آموز  سازمان ییمدارس ابتدا رانیمد یاهاخالق حرف یالگو آیا  (2

 

 پژوهش یشناسروش

 باشد.میکاربردی  صورتهب هدف نظر ازی( و کم_)کیفی آمیخته صورتبه اجرا ۀو یش نظر ازرو  پژوهش حاضر 

 ش کیفی:الف( بخ

 ند. وضوع استخراج شدون و ادبیات می زیادی از متهامؤلفهابعاد و  ،بخش کیفیدر رو  تحلیل محتوا استفاده از با 

در پانل  کنندهشرکت خبرگان تعداد . ندتعیین شدبا رو  دلفی ای های اخالق حرفهها و شاخصابعاد، مؤلفه سپس 

داشتن  ،هایی مانند تحصیالت در علوم تربیتیکه مالک  چاسان ارشنو ک  نفر از نخبگان، اساتید 16 اندعبارت دلفی

مضمون  ۀینزم دردر مجالت معتبر داخلی و خارجی(  شدهچاپ)کتاب، مقاالت  جارب تألیفیتو مدیریت آموزشی 

 (.1جدول ) ای بوداخالق حرفه

 یب( بخش کم

در سال تحصیلی استان لرستان  ییر  ابتداوپروآموز  سازمان رانیمد ۀکلی متش ل ازی در بخش کمآماری  ۀجامع

ز  نفر ا 330 تعداد مورگانو  یجدول کرجسند که بر اساس ودزن( ب 1124و  مرد 1242)نفر  2366به تعداد  99_98

 ازچارچوب  کیودن بنفراهم(. دلیل انتخاب این شیوه، 2جدول ) ندای انتخاب شدگیری خوشهنمونه صورتبهمدیران 

 سازمان منا قاز  یفهرست ؛ لراجامعه و کاهش هزینه بود یاعضا نیمسافت ب ،جامعه یاعضا لیفهرست کل

با تطبیق خصوصیات م انی و  . سپستهیه گردید (آموزشی بودمنطقه  25تقریباً که )استان لرستان  پرور وآموز 

که  د افیایی تقسیم گردیخوشه یا بلوک جغر 5، استان لرستان به هاآنیابی بین مشابهت جغرافیایی منا ق مختلف و 
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از بین  . در مرحلۀ بعدمشخص شد استانرکزی م ۀمنطقو غرب و شرق  ،جنوب ،شمال ۀمنا ق چهارگاناند از عبارت

آموزشی  ۀین منطقتربزرگبا توجه به حجم منطقه،  (بود قرارگرفتهها که در بین هر یک از خوشه) ق آموزشی منا

شمالی شهر  ۀخوشاب شدند. از میان منا ق آموزشی، برای ران آن انتختصادفی مدی صورتبه که گردیدانتخاب 

و برای  دشت کوهغربی شهر  ۀخوش، برای دو رودر شه شرقی ۀخوش، برای دخترپلجنوبی شهر  ۀخوشبروجرد، برای 

 آباد انتخاب شدند. مرکزی شهر خرم ۀخوش

که  شاخص 81مؤلفه و  9عد، بُ 3دارای ای کیفی هتهمحقق ساخته مبتنی بر یاف ۀپرسشنام عبارت است از ابزار پژوهش

( و 4) موافقم(، 3) موافقم/ مخالفم تاحدودی(، 2) مخالفم(، 1) نمره کامالً مخالفم صورتبهبر اساس مقیاس لی رت 

 شد و برای پایایی ءصااستاد مدیریت آموز  و سنجش اح 4(  راحی شد. اعتبار پرسشنامه با نقادی 5) کامالً موافقم

ها از آمار توصیفی و آمار داده لیوتحلهیتجز همچنین جهت  (.3جدول ) گردیدنیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده  آن

  Lisrel و 21Spss یافزارهانرمی( با همبستگ   یضرو  یالگو معادالت ساختارآزمون کندال، ، یل عاملیلحت) استنبا ی

 .شد استفاده

 

 در پژوهش  نکنندگامشارکت برخی مشخصات   :1  جدول

 یفاتتألسمت/  تحصیالت جنسیت شماره

 مرتبط  ۀکتاب و مقال_استاد دانشگاه دکتری تخصصی  مرد  1

 ی مرتبط پژوهشمدیر و مجری  رح  علوم تربیتی کارشناسی ارشد زن 2

 مقاالت مرتبط دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی  زن 3

 استان  ۀنمون مدیر مدیریت کارشناسی ارشد  مرد  4

 ی مرتبط پژوهشمجری  رح  کارشناسی ارشد علوم تربیتی مرد  5

 و استان شهرستان ۀمدیر نمون یشناسروان دانشجوی دکتری   مرد  6

 مقاالت مرتبط _استاد دانشگاه یشناسروان دکتری تخصصی  مرد  7

 کتاب مرتبط  مؤلف_دانشگاه استاد دکتری تخصصی علوم تربیتی زن 8

 یف مقاالت مرتبط تأل شی دانشجوی دکتری مدیریت آموز مرد  9

 استان  ۀمدیر نمون یزی درسی ربرنامهکارشناسی ارشد  زن 10

 مقاالت مرتبط _استاد دانشگاه یزی درسی ربرنامهدکتری تخصصی  زن 11

 یف مقاله مرتبطتأل_مدیر نمونه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  زن 12

 یف کتاب مرتبط تأل دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی  مرد  13

 یف مقاله تأل_دانشگاه استاد دکتری تخصصی مدیریت آموزشی  مرد  14

 یف کتاب تأل_مدیر یشناسروان دانشجوی دکتری   مرد  15

 ی پژوهشمجری  رح _معاون ی آموزشیزی ربرنامهکارشناسی ارشد  زن 16
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 مشخصات پاسخگویان بخش کمی پژوهش   :2جدول  

 درصد فراوانی زیرمتغیر متغیر

 جنسیت
 48/58 193 مرد 

 52/41 137 زن

 

 

 سن

 6/1 20 30تا   20

 0/29 96 40تا   30

 39/0 129 50تا   40

 18/19 64 50باالی 

 36/6 21 30تا   20

 

 تحصیالت 

 33/33 110 کارشناسی

 60/50 167 کارشناسی ارشد

 06/16 53 دکتری 

 

 
 

 خدمت  ۀسابق

1-5 19 6/0 

10-6 55 17/0 

15-11 80 24/0 

20-16 98 30/0 

25-21 37 11/0 

 12/0 41 25بیشتر از 

. بیشترین است زن درصد  0/ 42مرد و درصد  0/ 58حدود  صورتبه (2) شماره براساس جدولجنسیت نمونۀ آماری 

 ازنظراست. درصد  0/ 6سال با  30_20 سن مربوط به گروهو کمترین  درصد 0/ 39سال با  50-40سن مربوط به گروه 

با  دارای کمترین فراوانی دکتریقطه م و درصد  50/0با  کارشناسی ارشد دارای بیشترین فراوانی ع مقط تحصیالت، 

  و کمترین نیز درصد  0/ 30حدود  20_16وط به گروه مربخدمت  ۀهمچنین بیشترین سابق باشند.درصد می 0/ 16

 است.درصد  0/ 6سال با  5-1 مربوط به گروه

 شآلفای کرونباخ متغیرهای پژوه  :3  جدول

 آلفای کرونباخ مؤلفه سطح ابزار

اخالق حرفه 
ی ) 

ا
959
/0

 ) 

 

 ( 923/0) یشخص ۀجنب

 847/0 ی فرد یهایژگی و

 832/0 یشغل یهایژگی و

 755/0 یجانیه یهایژگی و

 ( 948/0ی )سازماندرون ۀجنب

 900/0 ی و رهبر  تی ری مد

 865/0 اخالق  یراهبردها

 855/0 یاحرفه  یهای توانمند

 769/0 ی افه یل وظعوام

 798/0 یعوامل اجتماع ( 771/0ی )سازمانبرون ۀجنب

 781/0 یعوامل فرهنگ



 موزش و پرورش استان لرستان آ سازمان مدیران مدارس ابتدائی یاحرفهایی عوامل مؤثر بر اخالق شناس

 
77 

 هایافته

رو  استفاده از با  کهاستخراج شدند  هاشاخصو  هامؤلفه ،ابعاد یرو  تحلیل محتوااستفاده در بخش کیفی با نتای  

 (5) شماره در جدول وی احرفهی اخالق هامؤلفهابعاد و ( 4) شماره جدول. در گرفتندی در اختیار خبرگان قرار دلف

 باشند.میمشاهده قابلنیز ضرای  کندال هر مرحله از رو  دلفی 

 

 از دیدگاه خبرگان شدهاستخراج  یکدهاو  هامؤلفه   :4  جدول

 هاشاخص هامؤلفه  ابعاد

جنب
 ۀ

صی
شخ

 

های یژگیو

 فردی

 پریری،  د مناس ، ریسکتحصیل، برخور و و درستی، انتقادپریری، تخصص صداقت

 ، وجدان کاری، گرشت و فداکاری، آراستگی ظاهری، صدرسعه ی، دارامانتجوانمردی، 

 فروتنی و تواضع  و رضایت الهی، نشاط ذهنی هو  و ذکاوت،

 هایویژگی

 شغلی

 پیشگامی  جدیت،  و پریری، پشت اریی و مسئولیت گرافهیوظ، یریگم یو تصم یتی ری مد یهاییتوانا

 ی، اعتمادآفرینی،ساالرستهی شاخودمختاری،   و خدمت، استقالل ۀپریری، انگیزدر عمل، انعطاف 

 های سازمانیتوجه به ارز   و ابتدایی سمدار تدریس در  ۀسابقنگر  مثبت به شغل معلمی،  

های ویژگی

 هیجانی
 بودن جراب و شادکامیی، آورتاب هو  هیجانی، 

جنب
 ۀ

درون
سازمان

 ی

و   تی ری دم

 ی رهبر

 یهاو خواسته ازیبه ن ییگوپاسخمتخصصان، ت ریم کارکنان،  و نخبگان با هم اران، روابط بین روابط

 کنترل و نظارت   و رانی مد ییالگو نقشی، قدرشناس، هیپادا  و تنب ستمیسزمان،  ، مدیریتکارکنان

  هایراهبرد

 اخالق 

 یمدیران، اجرا یاعتقاد ظرفیت الق سازمانی، ارتقاء ارتبا ی، اخ پژوهشی، اخالق موزشی، اخالقآ اخالق

 قانون مداری و یداورشیپ، پرهیز از یاحرفه اخالق یمعیارها خصوص در یو بازآموز آموزشی یهادوره

 یهای توانمند

 ی احرفه

 ارکت  لبی، بودن، مشکارایی، مولد و کار، کارآمدی  در  بیداری و هوشیاری

 احترام به حریم خصوصی  و کارمیتقسنگری، شایستگی، آینده

امل  وع

 یافهیوظ

 بودن، ات ا قابل شغلی،  کار، تعالی به یبستگدل تعهد،  و انضباط، وفاداری و نظم

 عمومی  هایدارایی  از حمایت و گوییمشتری مداری، پاسخ 

جنب
 ۀ

برون
سازمان

عوامل   ی

 اجتماعی

 ها، مقررات ی به ارز  بندی پاح، صالذی  مراجع با هنجارگرایی، هم اری دیگران، به  احترام

 یدوستنوع و تبعیض، تعادل اجتماعی، مسئولیت اجتماعیانصاف، عدم و ها، عدالترویه و 

عوامل  

 فرهنگی

 اخالقی،  یی، دانشگراقانوناسرار،   ، حفظو تال باور به فرهنگ کار 

 شهروندگرایی و ی و محلی، توجه به فرهنگ بومهماهنگ یابیارزش 

 

عد شاخص است. بُ 81مؤلفه و  9عد، بُ 3دارای  از دیدگاه خبرگانی احرفهاخالق  دهند کهمی نشان( 4) جدولنتای  

 و مدیریت  ۀمؤلف 4ی دارای سازماندرون عد بُ. باشدمیهای شغلی، هیجانی و فردی یژگیو مؤلفّ 3فردی دارای 

  ۀ مؤلف  2ی دارای سازمانبرونعد بُ. درنهایت ای است وظیفه ای و عواملحرفه هایاخالق، توانمندی رهبری، راهبردهای

 باشد.میاجتماعی و فرهنگی  عوامل
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 دور ت نیک دلفی در سهکندال  یتوافق  ی ضر :5  جدول

 سطح معناداری درجه آزادی دو ی خ کندال آماری ۀ جامع مراحل دلفی

 003/0 52 26/183 18/0 16 اول  ۀمرحل

 000/0 63 9/266 35/0 16 دوم  ۀمرحل

 000/0 57 96/474 61/0 16 سوم  ۀمرحل

 

 به عبارت ؛قبولی برخوردار است ( از سطح قابل0/ 61) سوم ۀکه ضری  کندال در مرحل دندهیم( نشان 5) نتای  جدول

 ی برخوردار هستند.احرفهی اخالق هامؤلفهزیادی در انتخاب  نظراتفاقخبرگان پانل از  دیگر

 

 گیرینتیجه و بحث

 تحقق در مهمی نقشرای دا وپرور آموز ازمان س مانند آموزشی هایمانساز در مدارس مدیران ایحرفه اخالق

 نشان هایافته باشد.می ابتدایی دوره مدیران برای ایحرفه اخالق الگو  ارائه حاضر پژوهش هدف. ی است سازمان اهداف

 شاخص 81 و مؤلفه 9 در سازمانیبرون و مانیسازدرون  شخصی،  سطح یا عدبُ 3 دارای ایحرفه اخالق الگو  ند کهداد

 .است 

 سلیمی (،2019) اسدییزدانستا و  (،2019) رهالگو و هم اران هایپژوهش نتای  برخی با حاضر پژوهش هاییافته

جی و ان.تیی، (2016) مورفی (،2018) هارنس (،2018) و هم اران پورحسن(، 2019) قنبرپور و هم اران (،2017)

 .باشندمی سازگار و همسو  (2013) تلو و هم ارانمیلیو ( 2014چان )

 از سطح این اهمیت  به توجه با. باشدمی برخوردار بیشتری اهمیت  از ایحرفه اخالق ابعاد بین در سازمانیدرون سطح

 یعنی) خود ۀرمجموعیز و مدرسه در بتوانند باید وپرور آموز  سازمان ابتدایی ۀدوررس مدا مدیران اخالق،

 مدیریت  در کار اخالق به نداشتن توجه. باشند ورداربرخ یمطلوبح سط در ایحرفه اخالق از (آموزاندانش و هم اران

  موظف  مدیران لرا ؛کند ایجاد هاسازمان برای را کالنی مش الت و هاچالش دتوانمی هاشرکت  و هاسازمان رهبری و

 یف وظا شدن محقق و سازمان در رفتارها هدایت  برای اخالقی ایهارز  بندیاولویت  و تبیین ضمن ابتدا تا هستند

 باید اندوزیتجربه و آموز  انندم مقوالتی راستا این در. بپردازند نیز اخالقی راهبردهای ایجاد به ،آن در اخالقی

 شدن متعهد نیعی) مسئولیت داشتن و وظیفهانجام ۀپای بر سازمان درون در یاحرفه اخالق همچنین. ندگیر قرار مدنظر

 توسعه  یبرا فرد و گروه درونی استعداد و قوا اخر جهت  در جمعی ۀدیا به گروه یا فرد فیزی ی و روانی ذهنی، یانرژ

 رفتار قبال در فرد مسئولیت از ذاتی  وربه یاحرفه اخالق برای شدهمطرح ایوظیفه عوامل ؛ لراسازمان( است  آن در

 یا انسازم مسئولیت  از دراصل هاآن .کندنمی بحث  شغلی رفتار قبال در فرد ئولیت مس حتی و انسانی فرد عنوانبه خود

 .کندمی بحث  سازمان خارجی و داخلی محیط عناصر تمام قبال در حقوقی واحد یک عنوانبه بنگاه

 در  عامل مؤثرترین کار در انصاف و عدالت  عنصر باشد.می ایحرفه اخالق دیگر توجهقابل سطح ،سازمانیبرون عدبُ

 یبرون و یدرون عناصر یسر کی از هاسازمان که کرد بیان چنین توانمی یافته این تبیین در. هستند سازمانیبرون سطح

 از ایزیرمجموعه و سازمانیبرون دی ررو براساس سازمان یرکا دعمل ر. باشندمی ریرپریتأث مستمر و مداوم ش لی به
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 سازمان خالقیا رفتار بازخوردهای به ایحرفه قخالا سازمانیبرون دی ررو دیگر عبارت به ؛است  ایحرفه قخالا

 عناصر و هاسازمان سایر و یسیاس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد هایمؤلفه. پردازدمی سازمان از خارج منابع توسط

 با  هاآن از توانمی و شتهاد قرار سازمان از خارج که هستند ایحرفه اخالق بر مؤثر عوامل ازجمله ها،آن بین یرقابت

 پریریمسئولیت  راستای در الزاماتی دارای مدیریتی ۀو یش  رفی از. (2008 1)مقیمی، کرد یاد نیسازمابرون سطح عنوان

 با مطابقت  تصدیق و ممیزی سازمانی،برون هایارتباط اجرا، و ریزی رح کنندگان،تأمین کنترل مانند ؛است  اجتماعی

 .آورد حساببه ایحرفه اخالق مانیسازبرون الزامات از نیز را هاآن توانمی که ایهحرف اخالق الزامات

 و هاخوبی از ایمجموعه ۀرندیدربرگ  اخالق فردی هایویژگی. رددا قرار ایحرفه اخالق سوم سطح در فردی عدبُ

 و کار در فرد اخالقی مسیر ۀکنندمیترس دنتوانمی که است  شخص خو  قبول مورد ناپسندهای و پسندها یا هابدی

 وظایف انجام  در شخص هر که اخالقی اصول از ایمجموعه مدیران تا شودمی سب   موضوع این. باشد وی شغل

 .نمایند رعایت  و داده قرار مدنظر را کند مراعات باید ا شغلی

 ایحرفه اخالق جایگاه تقاءار سب   که شغلی  و فردی هایویژگیه ک  گفت  باید ایحرفه اخالق فردی عدبُ تبیین در

 احساسات و اخالقی هایداوری مدیران ین دلیلبد. نددگرمی سب   نیز را اخالقی هایهیجان شود؛می  مدیران بین در

 عقاید از فردی هایویژگی که داشت  توجه باید دیگر سوی از. دهندمی قرار توجه مورد را دیگران منافع و خوشبختی

 ش ل  درسهم رد سپس و خانواده در ازپیشبیش اخالق فردی هایویژگی. باشندمی پریرتأثیر جامعه هنجارهای و

. هستند تأثیرگراری دارای (ابتداییۀ دورآموزان شدان ویژهبه) آموزاندانش  بر مدیران که گفت  توانمی  لرا ؛گیرندمی

 ۀمثاببه خود مدیر و معلم به دیگر یتحصیل هایدوره از تربیش دوره این در کودکان رکور بدین دیل است کهم لۀمسئ

 .کنندمی تقلید را هاآن رفتارهای و نگرندمی الگو 

 عقاید و هاارز  از متأثر و پیچیده ایسازه اخالق از بعد این که گفت  توانمی ایحرفه اخالق شخصی عدبُ مورد در

 ۀمرتب در. گیرندمی ش ل فرد در مدرسه و هخانواد در ابتدا اخالقی هنجارهای. گیردمی ش ل هازبق آن و است  جوامع

 سطح در ابتدایی مدارس یرانمد لرا ؛باشد تأثیرگرار اخالقی هنجارهای تعدیل و ت میل در تواندمی نیز سازمان بعدی

 حقوق رعایت  تقویت  ،انسان شخصیت  ۀجانبهمه  ش وفاییند از اعبارت که باشندمی وپرور آموز   سازمان هدف

 کند،می دعوت اخالقی یهاآموزه کس   به را خود شاگرد که معلمی و مدیر الر ؛اخالق و اساسی یاهآزادیو  بشر

 نخواهد  بخشنتیجه شاگردان، بر او تعلیم ،رتصو  این غیر در که توجه است قابل. باشد هانی ی به متخلق باید نیز خود

 خود رسالت  به ،دهد آموز  ک کود به را فت باشرا و اخالقی زندگی درست  یهامهارت نتواند که معلمی لرا ؛بود

 (2011 2هود،ر)ف است ن رده عمل

  رفی زا. است  نتای  پریریتعمیم محدودیت  دچار اند،هنشد انجام تریکالن سطح در که حاضر بدین جهت  پژوهش

 محدودیت . اشت ند  را مدیران ایحرفه اخالق میزان دقیق سنجش ام ان معتبری، و موثق ابزار نداشتندلیل به محقق

 و  گرفته قرار مطالعه مورد ابتدایی ۀدور  مدارس مدیرانبرای  تنها ،مرکور هایدیدگاه که باشدبدیم صورت می دیگر

 تأملقابل تواندمی فمختل تحصیلی هایدوره مدیران هایدیدگاه تطبیق اما دند؛نبو  مدنظر متوسطه ۀدور مدارس مدیران

  نظام  اندرکاراندست  برای ایحرفه اخالق مهم متغیرهای از ترکیبی با پیشنهادی گو ال با توجه به مطال  فوق،. باشد

 
1 Moghimi 
2 Farhud, 
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 به  آینده در محققان که شودمی پیشنهاد ین راستاا در .است  توجهقابل وپرور آموز  نظام مدیریت  و ریزیبرنامه

 سازمانیدرون اخالق عدبُ اهمیت  هب توجه با. بپردازند ایحرفه اخالق تطبیقی ۀمقایس و مدیران ایحرفه اخالق سنجش

نین همچ. شود برگزار کارکنان برای ایحرفه هایمهارت توانمندسازی و خدمت  ضمن هایدوره که شودمی پیشنهاد

 هایبرنامه در آموزاندانش و معلمان ۀوسیلبه آن گوناگون هایشاخص و ابعاد ،ایحرفه اخالق ارزیابیخوب است که 

 توجه بعد  این به مدیران انتصاب در باید اخالق، فردی عدبُ اهمیت  به توجه با از  رفی. گیرد رراق مدیران ارزیابی

 .شود تریبیش
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