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چکیده
ریتۀ بسیاری از رفکارها د فعالیت های مگیران د معلمان را بایدگ در اخد ق د
ارز های اخ ری جستدجو کرد درایهبدیه ،توجده بده اخد ق حرفدهای د
پیامگهای ون از اساسیتریه موضدوعهای پژدهتدی در حوزههدای سدازمانی
است هگف پژدهش حاضر ارزیدابی اخد ق حرفدهای د مؤلفدههای ون میدان
معلمان مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شهر تهران است رد

پژدهش ازنظر

هگف ،کاربردی د از نظر شیو یردودری دادهها ،توصدیفی از ندوع همبسدکگی
است جامعۀ وماری را تمامی معلمان در مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شدهر
تهران تتدیل میدهنگ که 7هزار د  848نفرنگ با اسکفاده از فرموی نموندهییری
*دانتجوی کارشناسیارشگ مگیریت وموزشی دانتگاه تهران
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کوکران تعگاد  366نفر بهعنوان نمونه انکواب شگنگ رد

نمونهییدری در ایده

پژدهش ،خوشهای چنگمرحلهای د طبقهای است بدرای یدردودری دادههدا از
پرسشنامۀ محقبساخکۀ اخ ق حرفهای د برای تعیدیه ردایدی پرسدشنامه از
ردایی محکوا د سازه اسکفاده شگ همچنیه ،پایدایی پرسدشنامه بدا اسدکفاده از
ضریب ولفای کردنباخ ،اخ ق حرفهای « »0/94ارزیابی شگ یافکهها نتان داد:
 1دضعیت اخ ق حرفهای د تمامی مؤلفههای ون ،بهغیراز مؤلفۀ عگالت که
در حگ مکوسط میانگیه فرضی پدژدهش ردرار دارد ،در تمدامی ابعداد بدیش از
میانگیه فرضی پژدهش است؛
 2معلمان زن د مرد میزان اخ ق حرفهای یدسانی دارنگ د دضعیت اخ ق
حرفهای معلمان براساس رشکۀ تحصیلی ،مگرو تحصیلی ،سه د سابقۀ خگمت
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با یدگیگر تفادت معناداری نگارد؛ اما براساس منحقه تفادت معناداری دارد
واژگان کلیدی
اخ ق حرفهای ،معلمان مگارس ابکگایی پسرانه ،ارزیابی
طرح مسئله
اخ ق حرفهای 1یدی از موضوعات مرتبط با اخ ق د مسئولیت اجکمداعی در
مگیریت است که در دهه های اخیر ،اهمیکدی ردزافدزدن یافکده د سدازمانها د
مگیران به ون توجه کردهانگ از ررنها پدیش ،بده شدغلهایی مانندگ پزشددی د
رضادت ،بهعنوان شغلهای خاص توجه میشگ د طبیبدان د راضدیان داندش د
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1.Professional Ethics.

مهارت خاصی داشکنگ د کسی غیر از ونها نمیتوانست به طبابت یدا رضدادت
بپردازد ردیهورفکه در یذشکه ،در دیگر حرفهها راعدگه د معیارهدای معیندی
برای دیژیی های شاغ ن دجود نگاشت درداردع ،افدراد میتوانسدکنگ فقدط بدا
یدیدد ررن اخیر که مگرسهها د هنرسکانها رسمیت د ردنب بیتدکری یافکندگ،
توصصیشگن شغلها شدل تازهای یافت د بهنوعی رشکهایشگن متاغل رایج
شگ (میرکمالی)344 :1392 ،
ایر در سازمانی ارز های اخ ری رعایت شود ،نیردی انسانی ون سازمان
به ارز های سازمانی دفادار میمانگ د به ادامۀ عضویکش در سازمان مکمایدل
میشود د با تمام توان میکوشگ که فراتر از دضعیت تعییهشدگه در چدارچوب
شرد شغل فعالیت کنگ ازجمله وثار بسیار مهو اخ ق حرفهای عبارت است از:
افزایش بهرهدری 1د کارویی 2،بهبود کیفیت ،س مت سدازمانی د جلدوییری از
فساد (عرفانیخواه )1393 ،بنابرایه ،سدازمانها بدا نهادیندهکردن اخد ق بده
تعهگسازمانی د رضایت شغلی د ردحیۀ تیمی سرشاری دست مییابنگ (کدونمی
د همداران )2010 3،دربار کارکرد وموزشدی مدگارس بایدگ یفدت ،رعایدت
اخ ق وموزشی تضمیهکننگ س مت فراینگ یاددهییادییری است درحقیقدت،
رانونها د ارز های اخ ری مرتبط با وموز

د یادییری به رعایدت حقدوق

دانشوموزان در برخورداری از بهکریه وموز ها د شدأن یدادییری د ارتقدای
1.Efficiency.
2.Performance.
3.Konmee & et al.
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کاردرزی د شایردی د براساس تجربه ،بیتکر حرفهها را برعهگه بگیرنگ اما از
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جایگدداه علددو د علوومددوزی کمددک میکنددگ (وراسددکه د جاهددگ1390،؛
ایمانیپور)1391 ،
ازجمله متد ت اساسدی مدگارس در نظدام وموزشدی مدا عبدارت اسدت
از :کو تددوجهی بدده موضددوعاتی همچددون تعیددیه ارز هددای اساسددی د
هدگف های متدکرو ،برردراری ردابددط انسدانی محلدوب در مگرسده ،بررسددی
همهجانبدددۀ تصدددمیوها د درنظریدددرفکه مندددافع د مصدددالح جامعددده در
تصددددمیوییریها د فعالیت هددددای وموزشددددی د پردرشددددی ،اصدددد د
فرهنگ سددازمانی ،یعنددی فرهنددگ مگرسدده در رالددب مبدداحثی چددون مراسددو،
هنجارهددای رفکدداری ،ارز هددای متددکرو ،تعهددگهای سددازمانی د ماننددگ ون
کدده سددبب تقویددت رفکارهددای محلددوب مگرسدده میشددود ،اجددرای عددگالت د
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پرهیددز از تبعددیض ،مددث ً دادن فرصددت برابددر بدده افددراد ،رددراردادن نیردهددای
مناسددب در جایگدداه مناسددب ،ارزشددیابی درسددت د دادن پددادا

مناسددب،

حبشناسدددی د راسدددتیویی ،ازخودیذشدددکگی ،احکدددرام بددده ردددانون د
ارز های سازمان د جامعده ،رازداری ،تسدلط بده محکدوا ،تسدلط بده اصدوی
ومددوز  ،ویدداهی از اصددوی د شددرایط ک د سداری براسدداس اصددوی اخ د ق
معلمددی ،بددگرفکاری معلمددان د افسددردیی دانشومددوزان ،لددذتنبردن از زنددگیی
شددغلی ،خسددکه د فرسودهشددگن معلمددان ،تددرجیح منددافع فددردی بددر منددافع
اجکمدداعی ،زیرپایذاشددکه حقددوق دانشومددوزان یددا معلددو ،ردحیددۀ ضددعیف د
انگیز کو د َدرکُل ،رعایتندردن کامل اصوی اخ ق حرفهای.
اینده چه افراد د یردههایی وموز دپردر
اخ ری مهمی اسدت سدازمان ومدوز دپردر

جامعه را اداره کننگ ،موضدوع
بایدگ توسدط افدراد صدالح،

مکوصص د باتجربه د کسانی اداره شدود کده صد حیت وموزشدی د پردرشدی
دارنگ رگرت یافکه افدراد دابسدکه بده یدرده سیاسدی خداص در سدازمانهای
وموزشی د اداره شگن ایه سازمان توسط کسانی که ص حیتهای الزم اخ ری
(میرکمالی ) 1382 ،بسیاری از مگیران در نظام وموزشی اط عاتی دربار معندا
د ابزار مگیریت اخ ق در نهادهای خود نگارنگ وموز
اخ ری ،خحوط اخ ری د

اخ ردی ،کارشناسدان

برای بسیاری از مگیران شناخکهشگه نیست فساد

ممده است نکیجۀ درو ضعیف از اجرای مگیریت اخ ق باشگ (پیو د ادیارکا،

1

 )2015یدی از علتهای کاهش اثربوتی د کارویی مگرسدهها در سدایهای
اخیر ،توجه کافینگاشکه مگارس به معیارهای اخ ق حرفهای است باتوجهبده
اهمیت وموز دپردر

د پاییهبودن سحح اخ ق حرفهای در بعضی مدگارس،

پژدهتگر بهدنبای ایه است که اخ ق حرفهای د مؤلفدههای ون را در معلمدان
مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شهر تهران ارزیابی کنگ
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
علو اخ ق از ررنها پیش از می د مسیح ،در حرفدههای یوندایون دارد شدگه
است ادلیه رانون تگدیهشگه در زمینۀ اخ ق حرفهای به سدوینگنامۀ پزشددی
بقراط در یونان باسکان برمییردد در ایه سوینگنامه دظیفهها د مسئولیتهای
اخ ری پزشدان متوص شگه بدود (حسدینیان )12 :1385 ،نوسدکیه دظیفدۀ
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د علمی د تجربی را نگارنگ ،کاری غیراخ ری د بدرای جامعده زیانبدار اسدت

اخ ق حرفه ای ،رشگ د توسعۀ روانیه برپایدۀ اخد ق در شدغل مدگنظر اسدت
1.Puiu & Ogarca.
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اغلب ،علو اخ ق به اسکانگاردهای تعییه سحح مناسب د محلوب اشاره میکنگ
(کومر )2014 1،اخ ق حرفهای یدی از دیژیدیهدای سدرمایههای انسدانی د
معنوی هر جامعه یا سازمان د نوعی تعهگ اخ ری د دجگان کاری در هدر ندوع
کار د مسئولیت است اصح د اخ ق حرفدهای از ردرن  18د  19مدی دی در
ادبیات سیاسی د ارکصادی د اجکماعی نویسنگیان غربی رایج شدگ بدر همدیه
اساس ،صگارت در رفکار د یفکار در هر شغلی بهصورت مدکدوب د الدزامودر د
در رالب مرامنامه ،منتور ،میثاق اخ ق حرفهای د

درومگ (عزیدزی)1389 ،

اخ ق حرفه ای مجموعه روانیه اخ ری است که در دهلۀ ادی از ماهیدت شدغل
بهدست ومگه است اخ ق حرفهای مسئولیت اخ ری فرد از حیم شدغل اسدت
(رراملدی)172 :1388 ،
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براساس حوزههای یونایون پژدهتی میتوان اخ ق را به سه بوش تقسیو کرد:
 .1اخالق توصیفی :در ایه اخ ق به توصیف د معرفی اخ ق افراد د یردهها
د جامعههای یونایون پرداخکه میشود در پژدهشهای توصیفی ،فقط در پدی
توصیف د یزار دهی اخ ق هسکیو ایه حوزه پژدهشهای تجربیتوصیفی د
علمددی د تدداریوی انسانشناسددان د جامعهشناسددان در زمینددههای اخ رددی را
دربرمیییددرد د بدده نوعی بدده فلسددفۀ دجددودی د بادرمنگانددۀ افددراد در جوامددع
می پردازد ایه نوع از اخ ق ممده است به معلومکردن عادت خوبی که ما بایگ
بهدست ودریو ،دظایفی که بایگ انجام دهیو یا بررسی وثار د پیامگهای رفکار مدا
بر دیگران نیز بپردازد (بایرلو د هرمانگس)2011 2،؛
1.Kumar.
2.Baguerio & Hermandes.

 .2اخالق هنجاری :در ایه اخ ق به بررسی افعای اخکیاری انسان د صدفات
حاصلشگه از ون ها از جنبۀ خوبی یا بدگی د بایسدکگی د نبایسدکگی پرداخکده
میشود (شالباف1388 ،؛ طاهری د همداران)1394 ،؛
هگف بیان توصیههای مفیگ دربار مورعیتهای یوندایون اخ ردی پایهیدذاری
شددگه اسددت اخ د ق کدداربردی موضددوعات خدداص د مهددو نظددری ،مسددالل
زیستمحیحی ،نسلکتدی د جنگافزارهدای کتدکارجمعی را بررسدی میکندگ
(الگنبارگ)2013 1،
در ادامه برخی پژدهشهای مهو انجامشگه دربار اخ ق حرفهای د س مت
سازمانی در داخل د خار از کتور بررسی میشود:
حسینی ( )1393در پایاننامۀ خود تحت عندوان «بررسدی رابحدۀ اخد ق
حرفهای د کیفیت زنگیی کاری اعضای هیئتعلمی دانتدگاه تهدران» ازطریدب
نمونهییری طبقدهای 306 ،نفدر را بدهعنوان نمونده انکوداب کدرد دی در ایده
پژدهش از ابزار پرسش نامۀ مرتبط با مکغیرهای پژدهش اسکفاده کرد د به ایده
نکیجهها دسدتیافت :اخد ق حرفدهای اعضدای هیئدتعلمی دانتدگاه تهدران
محلوبتر از حگ مکوسط د میانگیه نظری است؛ کیفیت زنگیی کاری اعضدای
هیئتعلمی دانتگاه تهران محلوبتر از حگ مکوسط د میدانگیه نظدری اسدت؛
میان شاخص کلی اخ ق حرفهای د کیفیت زنگیی کاری اعضدای هیئدتعلمی
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 .3اخالق کاربردی :ایه اخ ق زیرشاخهای از اخ ق هنجاری است کده بدا

دانتگاه تهران رابحۀ مثبت د معناداری دجود دارد
1.Oldenburg.
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فرمهینی فراهانی د بهنام جام ( )1391در پژدهتی با هگف «بررسی میزان
رعایت مؤلفههای اخ ق حرفهای ومدوز

در اعضدای هیئدتعلمی دانتدگاه

شاهگ»  361نمونه را ازطریب جگدی کرجسی د موریان انکواب کردندگ ونهدا
برای یردودری دادها از ابزار پرسشنامۀ محقبساخکه اسکفاده کردنگ د به ایده
نکیجه دست یافکنگ که از نظر دانتجویان رعایت اخ ق حرفهای در کار وموز
اهمیت دارد از دیگیاه دانتجویان بهطورکلی ،مؤلفههای اخ ری رعایتشگه از
جانب اعضای هیئتعلمی عبارتانگ از :رعایت ادب در برابر دانتجویان ،حفظ
اسرار دانتجویان ،تأمیهندردن منافع مادی در ربای نمرهدادن بده دانتدجویان،
جلب اعکماد د احکرام دانتدجویان ،داشدکه ردحیدۀ بردبداری در برخدورد بدا
دانتجویان ،توجه اسکادان به وراسدکگی ظداهر د پوشدش مناسدب ،پرهیدز از
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شوخی د طنزیوییهای ناشایست د اسکفادهندردن از امدانات دانتدگاه بدرای
کارهای شوصی
پژدهش دیگری تحت عنوان «اخ ق حرفهای در وموز عالی؛ تأملی بدر
راهبردهای بهبود اسکانگاردهای اخ ری در وموز هدای دانتدگاهی» توسدط
عزیزی ( ) 1389انجام شگ نکیجۀ ایه پدژدهش حداکی از ون بدود کده از نظدر
اسکادان د دانتجویان ،در حای حاضر ،اخ ق حرفهای در حدوز فعالیتهدای
وموزشی پاییهتر از حگ مکوسط است ایه در حالی است که پاسخیویان توجه
به ایه اسکانگاردها را در وموز های دانتگاهی بسدیار ضدردری میدانسدکنگ
مقایسددۀ نظددرات اسددکادان د دانتددجویان د لحددا کردن سددایر دیژیددیهددای
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جمعیتشناخکی یرده نمونه در تحلیلهای ثانوی ،مبیّه نوعی همگونی نظدرات
ونان دربار دضعیت کنونی د محلوب ایه اسکانگاردهاست

پژدهتی را رحیمی د ورابابدایی ( )1392تحدت عندوان «رابحدۀ فرهندگ
سازمانی د اخ ق حرفهای اعضای هیئتعلمی دانتگاه کاشان» انجدام دادندگ
یافکهها حاکی از ون است که میانگیه مؤلفههای فرهنگ سازمانی باالتر از حدگ
تیویرایی میتوانسکنگ اخ ق حرفهای اعضای هیئتعلمی را پدیشبیندی کنندگ
نکیجه ایه بود که فرهنگ سازمانی بر رفکار فردی ،عملدرد سازمانی ،انگیدز
شغلی ،نوودری ،تعهگ د اخ ق حرفهای تأثیر مییذارد
ی چ مانوا )2015( 1در مقالدها

بده اهمیدت اخد ق در حرفدۀ معلمدی

پرداخت د در ون یفت ،صحبت دربار حرفۀ معلمدی د درنظریدرفکه اخ ردی
جهان معاصر در وموز دپژدهش ضردری است همچنیه ،فرصکی است بدرای
دانشوموزان که برخی موضوعات اخ ری ضردری در وموز دپرد
کننگ وموز دپردر

را نقدگ

اخ ری در بسکر مگرسه د بدا حمایدت از سیاسدتها د

برنامهها د شدیوههای مگرسده بده دانشومدوزان کمدک میکندگ کده داندش د
ویاهیشان از خود د دیگر فرهنگ ها را توسعه دهندگ ادلدیه درس هرمعلمدی
رفکار کریمانه د یدسانش با دانشومدوزان اسدت همچندیه ،چگدونگی انجدام
تعهگات حرفهای تو سط معلمان ،بیانگر توجه وندان بده جایگداه دانشومدوزان
است .معلمان در تمام سحود وموز دپردر

بایگ پیترفت شناخکی د اخ ری

د فدری دانشوموزان خود را تضمیه کننگ د به ونها احکرام یذارنگ د از ونهدا
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مکوسط بود از میان مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،تنها ،مؤلفه ریسدکپدذیری د

بهشدل مناسب ،رگردانی کننگ
1.Gluchmanova.
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ساربا د همدداران )2015( 1بدرای مبدارزه بدا فسداد در کتدور ردمدانی
پژدهتی با عنوان «اهمیت دانسکه د هاعمای رانون اخ ق حرفهای در مدگیریت
مؤسسددات وموزشددی» انجددام دادنددگ ونهددا بدده ایدده نکیجدده رسددیگنگ کدده
وموز دپردر  ،تحتتأثیر دیریونیهای منفی ارکصادی ادلویدت خدود را از
دست میدهگ د در رد پاییهتر ررار میییرد همچنیه ،رد های پیتگیری از
فساد د مبارز با ون عبارتانگ از :دانش رانونهای حرفهای د اخد ق در نظدام
وموزشی اشاره به دد عنصر تجزیهدتحلیل اخ ق د رانون حرفدهای ،دد اصدل
فعالیتهای مگیریکی را متوص میکنگ ایه دد اصل به ایه ررار است 1 :اصل
بهرهدری از مگیریت ،براساس اسکفاده از رد های پیتگیری از فساد؛  2اصل
مگیریت پویا ،براساس سبک مدؤثر د محدابب بدا برخدی راعدگههای رفکداری،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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همچون مسئولیت ،اعکبار ،ارکگار ،نظو ،انگیزه ،انگیز اخ ری د مدالی ،رضدایت
حرفهای د

همۀ ایه رد ها ،راهکاری برای مبارزه با فساد است بندابرایه،

معلمان در سیسکو وموزشی بایگ اخ ق حرفهای را رعایدت کنندگ تدا فسداد در
وموز

کورنگتر شود
پیو د ادیارکا ) 2015( 2در پژدهتی مدگیریت اخد ق در نظدام ومدوز

ردمانی را بررسی کردنگ ونها ابزار پرسشنامه د  76مدگیر را بدهعنوان نمونده
انکواب د دیگیاه مگیران را دربار اخ ق د اجرای ون بررسی کردنگ ونها بده
ایه نکیجه رسیگنگ که تمام مگیران بدا مفهدوم مدگیریت اخد ق وشدنا نیسدکنگ
بسیاری از مگیران معکقگ بودنگ اسکادان د مدگیران در دانتدگاهها نقدش بسدیار
1.Sârbu & et al.
2.Puiu & Ogarca.

مهمی در ایجاد د توسعه د حفظ جوی اخ ری دارندگ بسدیاری از مدگیران در
نظام وموز عالی اط عاتی دربار معنا د ابزار مدگیریت اخد ق در نهادهدای
خود نگارنگ برای بسیاری از مگیران ومدوز

اخ ردی ،کارشناسدان اخ ردی،

بنابرایه ،دضعیت فساد در ردمانی ممده است نکیجدۀ درو ضدعیف از اجدرای
مگیریت اخ ق باشگ
ترایوانو ) 2015( 1پژدهتی انجام داد با هدگف تدگدیه مفهدومی جدامع از
کگهای اخ ق حرفهای برای حسابگاران که ونها را به ویاهی الهی هگایت کنگ
اد در ایه پژدهش اصوی کلی صگارت د عتب د اراد الهی را از کگهای اخ ق
حرفه ای دانست همچنیه ،ایه محالعه نتدان داد کده اسدکفاده از ردیدردهدای
نویه ،باعم ایجاد اخد ق حرفدهای در حسدابگارن میشدود براسداس مدگی
ارالهشگه اصوی کگهای اخد ق حرفدهای شدامل یسدکر

صدگارت ،عینیدت،

ص حیت حرفهای د مراربت به علت ،محرمانهبودن ،رفکدار حرفدهای ،عتدب د
اراد الهی است دسکیابی به ویاهی الهی کلیگ بیگاری دجدگان دردندی بدهعنوان
کیفیت کار حسابگاران اخ ری است
پرسشهای پژوهش
 1دضعیت اخ ق حرفهای د مؤلفههای ون میان معلمدان مدگارس ابکدگایی
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خحوط اخ ری یدا رد هدای محافظدت از افتدایران شناخکهشدگه نیسدت

پسرانۀ ددلکی در شهر تهران چگونه است
1.Triyuwono.

141

 2از میان عوامل بالقو فردی مدؤثر بدر اخد ق حرفدهای ،یعندی جدنس،
سه ،مرتبۀ علمدی د سدابقۀ خدگمت ،کدگامیک بدر اخد ق حرفدهای معلمدان
تأثیر مییذارد
 3باتوجهبه دضعیت اخ ق حرفه ه
ای معلمان ،راهدارهدای ارتقدای اخد ق
حرفهای ونها چیست
روش پژوهش
ایه پژدهش از ندوع توصیفی پیمایتدی اسدت د دادهدای ون بدا رد

محالعدۀ

میدگانی بهدسدت ومدگه اسددت همچندیه ،در طبقهبندگی پژدهشهدا براسدداس
هگف ،ایه پژدهش از ندوع کداربردی اسدت جامعدۀ ومداری مدگنظر در ایده
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

پژدهش را تمامی معلمان در مگارس ابکدگایی پسدرانۀ ددلکدی در شدهر تهدران
تتدیل می دهنگ تعگاد ایه معلمان براساس وخریه ومار د اط عات موجدود 7
هزار د  848نفدر 6 ،هدزار د  984زن د  864مدرد هسدکنگ براسداس فرمدوی
نمونهییری کوکران  366نفر بهعنوان حجو نمونده تعیدیه شدگنگ همچندیه ،بدا
اسکفاده از رد

نمونهییری خوشهای چنگمرحلهای د طبقهای مکناسب از بدیه

مناطب  19یانۀ شهر تهران ،پنج منحقه به ایه صورت انکواب شگنگ :منحقدۀ  3از
شمای شهر ،منحقۀ  16از جنوب شدهر ،منحقدۀ  8از شدرق شدهر ،منحقدۀ  10از
غرب شهر د منحقدۀ  6از مرکدز شدهر در مرحلدۀ بعدگ ،از بدیه هدر منحقده6 ،
مگرسه بهصورت تصادفی انکواب د سدپس  366پرسدشنامه در بدیه معلمدان
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مگارس توزیع شگ

ابزار اندازهگیری
پرسشنامۀ اخالق حرفهای :ایه پرسشنامه براساس پدژدهش هدای پیتدیه د
فرادانی بیتکریه د منحقیتریه مؤلفههای موجود در ایه پژدهشها تنظیو شگه
است پرسدشنامه دارای  7مؤلفده د  30یویده دارد :پرسدشهای  2،3، 1د 4
دربار صگارت ،پرسشهای  8 ،7 ،6 ،5د  9دربار عدگالت ،پرسدشهای ،10
 12 ،11د  13دربدددار احکدددرام ،پرسدددشهای  18 ،17 ،16 ،15 ،14د 19
دربددار مسددئولیتپذیری ،پرسددشهای  21د  22د  23دربددار رانونمددگاری،
پرسشهای  24د 25د  26دربدار دفداداری ،پرسدشهای  29 ،28 ،27د 30
دربددار حفددظ کرامددت انسددانی شددیو نمرهدهددی از یددک تددا چهددار د
کمکریه د بیتکریه نمره برای پرسشهای پرسشنامه از  30تا  120اسدت در
ایه پرسشنامه صدگارت بدهمعنی فضدیلت اخ ردی اککسدابی د دارای مراتبدی
است که در ارتباط فرد با خدود ،خدگا ،افدراد دیگدر جامعده د محدیط تجلدی
مییابگ عگالت یعنی طرفگار حببودن د در رضادتهای خود تعصب نگاشکه د
میددان طبقددههای اجکمدداعی یونددایون تبعیضنگذاشددکه احکددرام بددهمعنی
محکرمدانسددکه نظددر د حقددوق دیگددران د ارز هددای اجکمدداعی اسددت
مسئولیتپذیری یعنی ربوی نکیجۀ تصمیوها د پیامگهای ونهدا د پاسدخیوبودن
در برابر ونها رانونمدگاری ،یعندی در دی محیدع ردانونبودن د در عمدل نیدز
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است همچنیه ،ایه پرسشنامه براساس مصاحبههای انجامشدگه سداخکه شدگه

مقررات ون را به کاربسکه دفاداری ،یعنی رازدار د معکمگ دیگران بودن د حفدظ
کرامت انسانی ،یعنی احکرامنهادن به همنوعان د انسانیت انسدانها (میرکمدالی،
)349 :1392
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ویژگیهای ابزار پژوهش
روایی( 1اعتبار) :در ایه پژدهش برای تعیدیه ردایدی وزمدون ،ع دهبدر ردایدی
محکوایی از ردایی سازه نیز بهره یرفکه شگ بنابرایه ،برای متوصکردن ایندده
ویا مکغیرهای اصلی پژدهش ،بهدرسکی توسط عوامل فرعی (مؤلفهها) سدنجیگه
میشونگ ،از تحلیل عاملی مرتبۀ ادی اسدکفاده شدگ کده نکیجدههای ون در زیدر
یزار شگه است:
متغیر اخالق حرفهای
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1.Validity.

باتوجهبه شددل  1متدوص میشدود کده مکغیرهدای متاهگهشدگه ،بدهخوبی
می تواننددگ مکغیددر پنهددان را تبیددیه کننددگ ازونجاکدده بددار عدداملی تمددام
مکغیرهای متاهگهشگه ،مؤلفهها ،بزرگتر از 0/3است ،رابحۀ محلوبی بدا مکغیدر
شاخصهای رابلاراله در نرمافزار لیزری اسکفاده شدگه کده ایده شداخصها در
جگدی  1ومگه است:
جدول  :1شاخصهای برازش الگوی اخالق حرفهای
شاخص برازندگی

دامنۀ پذیرفتهشده

میزان بهدستآمده

خیدد ()χ2

-

18/27

نسبت خیدد به درجۀ وزادی

کمکر از 3

1/82

RMSEA

کمکر از 0/08

0/048

SRMR

کمکر از 0/08

0/013

NFI

نزدیک به 1

0/97

CFI

نزدیک به 1

0/98

IFI

نزدیک به 1

0/98

RFI

نزدیک به 1

0/96

GFI

نزدیک به 1

0/94

AGFI

نزدیک به 1

0/89
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پنهان ،یعنی اخ ق حرفهای دارنگ برای متوصکردن میدزان بدراز

مدگی از

براساس نکیجههای جگدی  1د همچنیه شدل  1عاملهای فرعدی شددلدهنگ
اخ ق حرفهای معلمان ،عاملهای مناسبی هسکنگ؛ زیرا شداخصهای بدراز
الگو در تحلیل عاملی تأییگی مرتبۀ ددم ،براز

الگو را تأییگ میکننگ پدس از
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حذف خحاهای کوداریانس ،بررسی شاخصهای برازنگیی نتان میدهندگ کده
مگی ،براز

نسبک ًا خوبی دارد نسبت خدیدد بدر درجدۀ وزادی  1/82اسدت

مقگار جذر میانگیه مجذدرات خحای تقریب ) 1(RMSEAبرابر بدا  0/048د
نیز ریتۀ میانگیه مجدذدر باریماندگه ( 2(SRMRبرابدر بدا  0/013اسدت کده
میزانی پذیرفکهشگه در براز

الگو تلقی میشود سایر شاخصهای برازندگیی

ماننددگ  5IFI 4،CFI 3،NFIد  6RFIنیددز بددا مقددادیر بددیشاز  0/9بددهعنوان
شدداخصهای محلددوب برازنددگیی الگددو تلقددی میشددونگ همچنددیه ،شدداخص
نیدویی براز

) 7(GFIبا میزان 0/94د شاخص نیددویی برازندگیی تحبیقدی

) 8(AGFIنیز با میزان  ،0/89الگدوی اخد ق حرفدهای را تأییدگ میکندگ در
الگوی حاضر مؤلفههای اخد ق حرفدهای ،یعندی صدگارت ،عدگالت ،احکدرام،
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مسددئولیتپذیری ،رانون پددذیری ،حفددظ کرامددت انسددانی د دفدداداری بددهعنوان
مکغیرهای متاهگهشگه 9د مکغیدر اخد ق حرفدهای بدهعنوان مکغیدر مدندون

10

درنظر یرفکه شگه است همچنیه ،برای بررسی معناداربودن ردابط میان مکغیرها
از وماره وزمون  tیا همان  t-valueاسکفاده شگ که نکیجدههای ون در جدگدی 2
یزار

شگه است
1.Root Mean Square Error of Approximation.
2.Standardized Root Mean Square Residual.
3.Normed Fit Index.
4.Comparative Fit Index.
5.Incremental Fit Index.
6.Relative Fit Index.
7.Goodness of Fit Index.
8.Adjusted Goodness of Fit Index.
9.Observe Variables.
10.Latent Variables.

جدول  :2مقادیر  t-valueمحاسبهشده در مدل ساختاری اخالق حرفهای
مؤلفهها
متغیرها

حفظ
صداقت

عدالت

احترام

مسئولیتپذیری

قانونمداری

*13/43

*7

*17/60

*19/78

*17/52

کرامت

وفاداری

انسانی

اخ ق

* معنیداری در سحح 0/05
ازونجاکه معناداری در سحح خحای  0/05بررسیشدگه اسدت ،ایدر میدزان
مقادیر بهدست ومگه با وزمدون  t-valueاز  ±1/96کوچدکتر محاسدبه شدود،
رابحه معنادار نیست همانطورکه در جدگدی  2متدوص شدگه اسدت ،مقدادیر
وزمون  tبرای تمامی ارتباطهای اصلی مگی ،معندادار اسدت باتوجهبده ایندده
مقگار ومار  tبهدستومگه از  ±1/96بزرگتر است ،همبسکگی متاهگهشگه بیه
مکغیرهای متاهگهشگه ،مؤلفه ها د مکغیر پنهان پژدهش ،یعنی اخ ق حرفدهای،
کام ً معنادار است
پایایی( 1قابلیت اعتماد) :در ایه پژدهش ،پس از جمعودری دادهها از نمونۀ
نوسکیه ،دادهها دارد نرمافزار  SPSS 22د ضریب ولفای کردنباخ محاسبه شگ
ایه ضریب برای پرسشنامۀ اخ ق حرفهای « »0/94بهدست ومگ
روش تجزیه وتحلیل دادهها
رد

وماری به کاررفکه در ایه پژدهش ،ومار توصیفی ،شامل فرادانی ،درصدگ،
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حرفهای

*20/12

*17/93

میانگیه د انحراف معیار د نیز ومدار اسدکنباطی ،باتوجهبده نرمدایبودن توزیدع
1.Reliability.
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مکغیرها د وزمون  tمسکقل است برای مقایسدۀ میدانگیه فرضدی پدژدهش بدا
میانگیه دادههای جمعودریشدگ اخد ق حرفدهای از وزمدون  tتکنموندهای
اسکفاده شگ همچنیه ،برای میدزان رابلیدت اعکمداد ولفدای کردنبداخ د وزمدون
نرمایبودن مکغیرها از وزمون کولمویردف اسمیرنوف اسدکفاده شدگ همچندیه،
داده های پدژدهش بدا اسدکفاده از نرمافزارهدای ومداری  SPSS22د lisrel8.8

تحلیل د تفسیر شگنگ
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در ایه بوش ،نوست ،دیژییهای جمعیتشدناخکی نموندۀ ومداری را بررسدی
میکنیو براساس تجزیهدتحلیلهای توصدیفی پدژدهش از  366نفدر اعضدای
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

نمونۀ بررسیشگه 40 ،نفر ،یعنی 12/26درصگ افراد نمونه مرد د  326نفر ،یعنی
87/74درصگ ونها زن هسکنگ ازنظر سه پاسخیویان ،بیتکریه فرادانی مربوط
به  41تا  45سای ،با فراداندی  117نفدر ،یعندی 32درصدگ اسدت پدس از ون،
بهترتیب یرده سنی بیش از  51سای با فرادانی  87نفر ،یعنی 23/8درصدگ36 ،
تا  40سای با فرادانی  74نفر ،یعنی 20/2درصگ 46 ،تا  50سای با فراداندی 37
نفر ،یعنی 10/1درصگ 31 ،تا  35سای با فرادانی  28نفر ،یعنی 7/7درصدگ26 ،
تا  30سای با فرادانی  18نفر ،یعنی 4/9درصگ د کمکر از  25سای با فراداندی 5
نفر ،یعنی 1/4درصگ ررار دارد یافکههای توصیفی مربوط بده رشدکۀ تحصدیلی
جامعۀ بررسیشگه نتان میدهگ که  325نفر88/8 ،درصگ ،علوم انسدانی د 23
نفر6/30 ،درصگ ،علوم تجربی د  18نفر4/9 ،درصگ ،ریاضیفیزیک هسکنگ
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یافکههای مربوط بده مدگرو تحصدیلی نتدان داد کده بیتدکریه فراداندی،
48/6درصگ ،مربوط به مگرو کارشناسی ،یعنی  178نفدر اسدت د پدس از ون،

بهترتیب ،مگرو فوقدیپلو با  134نفر د 36/6درصگ ،مدگرو کارشناسیارشدگ
با  30نفر د 8/2درصگ ،مگرو دیپلو با  21نفر د 5/7درصگ د مگرو دککری با
 3نفر د 0/8درصگ ررار دارنگ یافکههای توصدیفی مربدوط بده سدابقۀ خدگمت
دارای سابقۀ بیش از  20سای با فرادانی  222نفر ،یعنی 60/7درصدگ د پدس از
ون ،به ترتیب 16 ،تا  20سای سابقۀ خگمت با فراداندی  77نفدر0/21 ،درصدگ،
 11تا  15سای سابقۀ خگمت با فراداندی  28نفدر7/7 ،درصدگ 6 ،تدا  10سدای
سددابقۀ خددگمت بددا فرادانددی  24نفددر6/6 ،درصددگ د کمکددر از  5سددای سددابقۀ
خگمت با فرادانی  15نفدر ،یعندی 4/1درصدگ همچندیه ،در ادامده یافکدههای
بهدسدتومگه از وزمون هددای ومدداری پدژدهش حاضددر در رالددب پرسددشهای
محردشگه بررسی میشود
توصیف آماری پرسشنامۀ اخالق حرفهای
پرسشنامۀ اخ ق حرفهای از هفت مؤلفه د سی پرسش تتدیلشگه اسدت کده
فرادانی د درصگ د میانگیه هریک از پرسشها د میانگیه مربوط به هر مؤلفده
در ادامه ومگه است بهمنظور محاسبۀ میانگیه پرسشها ،نوست ارز

عدگدی

هرکگام از یزینهها ،خیلی زیداد= 4؛ زیداد = 3؛ کدو = 2؛ خیلدی کدو =  ،1در
تمامی نمونهها جمع زده د سپس بر تعگاد پرسشها تقسیو شدگه اسدت بدرای
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معلمان جامعۀ بررسی شگه نتان داد ،بیتکریه فرادانی ،مربوط اسدت بده افدراد

رضادت دربار محلوببودن مؤلفهها ،باتوجهبه اینده میانگیهها براساس طیدف
لیدرت از  1تا  4یزار
( )1386عمل شگه است

شدگه اسدت ،براسداس طیدف بازریدان د همدداران
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جدول  :3طیف بازرگان و همکاران (بهنقل از :چوپانی)1390،

استاندارد

 1تا 2

 2تا 3

 3تا 4

نامحلوب

نسبکاً محلوب

محلوب

مقایسۀ توصیفی وضعیت مؤلفه های اخالق حرفیه ای مییان معلمیان
ابتدایی در مدارس پسرانۀ دولتی در شهر تهران
باتوجهبه امکیازهای بهدستومگه برای هریک از مؤلفههای اخد ق حرفدهای د
توصیف دضعیت ونها در پیوسکار ارزیابی ،یعنی نامحلوب د نسدبک ًا محلدوب د
محلوب ،اینک در صگد هسکیو که ازطریب رسدو جدگدی ،دضدعیت هرکدگام از
مؤلفههای اخ ق حرفهای معلمان را توصیف کنیو سپس ونها را باهو مقایسده
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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کنیو تا متوص شود که دضعیت کگامیک از مؤلفههای اخ ق حرفدهای نسدبک ًا
محلوب است د بگیهدسیله مسدئوالن د دسدتانگرکاران ومدوز دپردر

در

صگد بهبود د ارتقای دضعیت ون ها بروینگ همچنیه متوص شود که دضدعیت
کگامیک از مؤلفههای اخ ق حرفهای در سحح ندامحلوب اسدت تدا مسدئوالن
وموز دپردر

با اردگامات الزم د بدهمورع ،ضدعفها را اصد د کنندگ د در

برنامددهها د تصمیوییری هایتددان راهدارهددای الزم د سددودمنگ را بددرای رفددع
متد ت بینگیتنگ

جدول  :4وضعیت اخالق حرفهای و مؤلفههای آن میان معلمان مدارس پسرانۀ ابتدایی دولتی در شهر تهران

اخالق حرفهای و مؤلفههای آن

میانگین هر مؤلفه

وضعیت هریک از مؤلفهها
مطلوب

*

عگالت

2/49

احکرام

3/28

*

مسئولیتپذیری

3/07

*

رانونپذیری

3/16

*

دفاداری

3/15

*

حفظ کرامت انسانی

3/17

*

اخ ق حرفهای

3/16

*

*

دضعیت اخ ق حرفهای د مؤلفههای ون میان معلمان در مدگارس ابکدگایی
پسرانۀ ددلکی در شهر تهران چگونه است
بهمنظور بررسی دضعیت هریک از پارامکرهای مربوط به مؤلفههای اخد ق
حرفهای د نمر کل اخ ق حرفهای معلمان ،از وزمدون  tتکنموندهای اسدکفاده
شگه د نکیجههای ون در جگدی  5ومگه است باتوجهبه نکیجههای بهدسدتومگه،
دضعیت اخ ق حرفهای تفادت معناداری با میانگیه فرضی پژدهش دارد د ایه
نکیجهها یویای ایه است که اخد ق حرفدهای ،بداالتر از حدگ مکوسدط اسدت
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صگارت

3/01

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

همچنیه ،نکایج جگدی نتان میدهدگ کده دضدعیت تمدامی مؤلفدههای اخد ق
حرفهای بهغیراز مؤلفۀ عگالت که در حگ مکوسط میانگیه فرضی پژدهش ردرار
دارد ،در تمامی ابعاد ،باالتر از میانگیه فرضی پژدهش است
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جدول  :5تعیین وضعیت اخالق حرفه ای معلمان و مؤلفههای آن (میانگین فرضی = *)2.5
تفاوت

درجۀ

سطح

میانگینها

آزادی

معنیداری

شاخصها

صگارت

3/01

0/63

15/62

0/51

365

0/00

عگالت

2/49

0/39

-0/241

-0/004

365

0/81

احکرام

3/28

0/56

26/89

0/78

365

0/00

مسئولیتپذیری

3/07

0/58

18/55

0/57

365

0/00

رانونمگاری

3/16

0/63

19/79

0/66

365

0/00

دفاداری

3/15

0/69

17/89

0/65

365

0/00

حفظ کرامت انسانی

3/17

0/64

19/98

0/67

365

0/00

اخ ق حرفهای

3/16

0/59

21/44

0/66

365

0/00

مؤلفهها

میانگین

انحراف
استاندارد

مقدار t

ذکر ایه ندکه الزم است که در ایده بررسدی باتوجهبده دامندۀ نمرهیدذاری
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پرسشهای  1تا  4د محاسبۀ نمر کلی ایه بُعگ برحسب ایده دامنده ،میدانگیه
فرضی جامعه 2/5 ،درنظر یرفکه شگه است
ه
فردی مؤثر بر اخ ق حرفهای ،ماننگ جنس ،سه ،مدگرو
از میان عوامل بالقو
تحصیلی د سابقۀ خگمت ،کگامیک بر اخ ق حرفهای معلمان تأثیر مییذارد
بهمنظور مقایسۀ اخ ق حرفهای معلمان در مگارس ابکگایی پسرانۀ ددلکی در
شهر تهران از وزمون  tمسکقل اسکفاده شگ
جدول  :6مقایسۀ نمرههای اخالق حرفهای معلمان زن و مرد

متغیر
152
اخ ق حرفهای

جنس

میانگین

مرد

3/06

زن

3/18

تفاوت دو
میانگین
-0/11

df
364

t
-1/36

sig
0/17

باتوجهبه جگدی  6متاهگه می شود که تفادت دد نموندۀ مدرد د زن در کدل
اخ ق حرفهای ،تفادت معناداری نگارد د باتوجهبه دادههدای جدگدی میتدوان
نکیجه یرفت که معلمان زن د مرد میزان اخ ق حرفهای یدسانی دارنگ؛ بنابرایه

تفاوت وضعیت اخالق حرفه ای معلمیان برحسیب رشیتۀ تحصییلی،
مدرک تحصیلی ،سابقۀ خدمت ،سن و منطقه
بهمنظور مقایسۀ دضعیت اخ ق حرفدهای معلمدان ،ازلحدا رشدکۀ تحصدیلی،
مگرو تحصیلی ،سابقۀ خگمت ،سه د منحقه از وزمون داریدانس یکراهده ()F
اسکفاده شگ
جدول  :7آزمون تحلیل واریانس تکراهه برای بررسی وضعیت دادههای دموگرافیک اخالق حرفهای

اخالق حرفهای معلمان

بیه یردهها

SS

MS

df

1/209

2

126/036

363

جمع کل

127/ 244

365

بیه یردهها

1/755

4

0/439

125/489

361

0/348

جمع کل

127/244

365

بیه یردهها

3/750

4

رشکۀ

دردن

تحصیلی

یردهها

مگرو

دردن

تحصیلی

یردهها

0/604

F

1/741

Sig

0/177

0/347

1/262

0/284
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جنس در میزان رعایت اخ ق حرفهای د مؤلفههای ون تأثیری نگارد
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0/938

2/741

0/059

اخالق حرفهای معلمان

سابقۀ

دردن

خگمت

یردهها

سه

123/494

جمع کل

127/244

365

بیه یردهها

2/642

6

0/440

124/603

359

0/347

جمع کل

127/244

365

بیه یردهها

2/438

4

0/610

77/300

361

0/214

79/738

365

دردن

دردن
یردهها
جمع کل
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df

361

یردهها

منحقه

SS

MS

F

Sig

0/342

1/269

2/847

0/271

0/024

باتوجهبه جگدی  7متاهگه میشود ،دضعیت اخد ق حرفدهای معلمدان در
مگارس پسرانۀ ابکگایی ددلکی در شهر تهران براساس رشدکۀ تحصدیلی ،مدگرو
تحصیلی ،سه د سابقۀ خگمت با یدگیگر تفادت معناداری نگارنگ؛ اما برحسدب
منحقه در سحح  0/05معنادار است برای اینده متوص شود بدیه کدگامیک از
منحقه ها تفادت معناداری دجود دارد از وزمون تعقیبی توکی 1اسکفاده شگ

1. Tukey

جدول  :8آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ اخالق حرفهای معلمان برحسب منطقه

منطقه

منطقه

تفاوت

خطای استاندارد

سطح معنیداری

میانگینها

منحقه 6

0/18760

0/09082

0/237

منحقه 8

0/20969

0/06420

0/010

منحقه 16

0/11902

0/07401

0/493

باتوجهبه نکیجههای جگدی  8بیه منحقۀ  2د  8تفادت معناداری میان اخ ق
حرفهای معلمان دجود دارد؛ اما بیه دیگر منحقهها نه
نتیجه
یافکهها یویای ون است که دضعیت معلمان ازنظر مؤلفههای صدگارت ،عدگالت،
مسئولیتپذیری ،احکدرام ،ردانونیرایدی ،حفدظ کرامدت انسدانی ،دفداداری د
بهطورکلی مکغیر اخ ق حرفهای در دامنۀ  1تا  ،4بیش از  2/5د بدیش از حدگ
مکوسط د میانگیه فرضی است بیتکریه حگ مؤلفدۀ اخد ق حرفدهای معلمدان
ه
کمکریه ون مربوط به مؤلفۀ عگالت است بدهطورکلی،
مربوط به مؤلفۀ احکرام د
دضعیت ایه معلمان ازنظر اخ ق حرفدهای در دضدعیت مناسدبی ردرار دارد د
بیش از حگ مکوسط د میانگیه فرضی است ایه یافکۀ پدژدهش بدا نکیجدههای
پژدهش حسینی ( )1393در مؤلفدههای صدگارت ،عدگالت ،مسدئولیتپذیری،
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منحقه 2

منحقه 3

0/10914

0/08695

0/719

احکرام ،رانون یرایی ،حفظ کرامت انسانی ،ارتباطات اجکماعی د همگردی د بدا
یافکددههای پددژدهش رحیمددی د ورابابددایی ( )1391در مؤلفددههای احکددرام د
مسئولیت پذیری همسوست همچنیه ،ایه یافکه با نکیجههای پدژدهش عزیدزی
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( )1390در مؤلفههای احکرام ،مسئولیتپذیری د رانون پذیری د بدا یافکدههای
پژدهش فرمهینی فراهدانی ( )1391در مؤلفدههای عدگالت ،صدگارت ،احکدرام،
دفاداری محابقت دارد
رعایت اخ ق حرفهای در سازمان بسدیار ضدردری اسدت تدا سدازمان از
یک سو ،جامعه را دچار تعارض ندنگ د از سوی دیگر ،بدا یدرفکه تصدمیوهای
منحقی د خردمنگا نه منافع بلنگمگت خود را تضدمیه کندگ ونچده در مواجده بدا
مفهوم اخ ق حرفهای بایگ مگنظر مگیران ررار ییرد ایه است که:
 1اخ ق حرفهای دربرییرنگ اخ ق فردی د اخ ق شغلی است د حکی از
هردد فراتر رفکه د به سازمان بهعنوان مجموعهای حقوری ناظر است؛
 2امردزه ،ردیدرد راهبردی به اخ ق حرفهای در سازمانها موجب ایجاد
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امکیازهای راهبردی میشود؛
 3برای پرداخکه به اخ ق حرفهای در سازمان ،نیازمنگ نگدر

سیسدکمی

هسکیو؛ زیرا ایه ردیدرد از معضد ت اخ ردی سدازمانی یرهیتدایی میکندگ
غفلت از ایه عوامل در مقام تبییه د تحلیل متد ت اخ ری ،مدا را از تصدمیو
دارعبینانه ددر خواهگ کرد
معلمان در عرصۀ وموز

د پژدهش ،باالتریه جایگاه را در نظام وموزشی

دارنگ بادر دردنی ونان به اصوی د ارز های اخد ق حرفدهای ،هدو از منظدر
توسعۀ فرهنگ سازمانی مبکنی بر اخ ریات در مگارس د هو از منظر انکقای ایه
دیژیی برجسکۀ انسانی به دانشومدوزان د همدداران د درنکیجده اشداعۀ ون در
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جامعه ،بسیار اهمیت دارد رعایت اصوی اخ ری از سوی معلمدان د مدگیران د
حکی دانشوموزان ،باعم می شود جدو مدگارس ازنظدر وموزشدی د پژدهتدی

مناسب شود د کارایی د اثربوتدی ومدوز

د پدژدهش ارتقدا یابدگ درداردع،

رعایت اصوی اخ ق حرفهای از سوی معلمان د بررسی دضعیت اسکانگاردهای
اخد ق حرفددهای در نظددام وموزشددی کتددور بدده سیاسددتیذاران د مددگیران د
کاهش شداف بیه دضع موجود د دضع محلوب در ایه زمینده د ارتقدای ایده
اسکانگاردهای دست یابنگ
ارزیابی اخ ق حرفهای معلمان در مگارس پسرانۀ ابکدگایی در شدهر تهدران
نتان داد که ایه معلمان در بیتکر مؤلفههای ذکرشگه اخ ق حرفدهای مناسدبی
دارنگ د تنها ،مؤلفۀ عگالت در حگ مکوسدط اسدت محقبشدگن عدگالت در هدر
جامعه ارتباط تنگاتنگی با فرهندگ د ومدوز

ون کتدور دارد پیتدرفتهای

امردز جامعۀ ما نیز به تحقب عگالت وموزشی دابسکه اسدت ایدر در ومدوز

د

فرهنگ کتوری تبعیض ،فساد ،خیانت د حبکُتی دجود نگاشکه باشگ د مدردم
به حب د عگالت یرایش داشکه باشنگ ،میتوان به نوعی تعادی در وموز
که همان عگالت فرهنگی د وموزشی اسدت ومدوز

رسیگ

بدهعنوان رکده پیتدرفت

کتددور ،درصددورتی فراییددر خواهددگ شددگ کدده عددگالت وموزشددی در سیسددکو
وموز دپردر

د نهادهای وموزشی دیگر حاکو شود

عگالت وموزشی بنیان فدر د فرهنگ جامعه است درکی عگالت وموزشی در
سیسکو وموزشی حاکو باشگ ،فرهنگ ون جامعه مکوازن د پایدگار خواهدگ بدود
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برنامهریزان نظام وموز

کتور کمک میکنگ تا به راهبردهدای مناسدبی بدرای

عگالت وموزشی که جزلی از عگالت فرهنگی اسدت زمیندۀ برخدورداری افدراد
جامعه از همۀ امدانات برابر وموزشی را فراهو میودرد عگالت وموزشدی بدیه
اعضای جامعه همسدویی ایجداد میکندگ د جامعده را بهسدمت علمینگدری د
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حرمتنههی به علو پیش میبرد د بدرای رسدیگن بده سدربلنگی ،از دشدوارتریه
مسیرها عبور می دهگ بنابرایه ،ارتقای شناخت د بادر د پایبندگی معلمدان بده
اصوی د اسکانگاردهای اخ ق حرفهای در فراینگهای وموزشی ،رسدالکی اسدت
که نیازمنگ ایجاد شرایط د بسکر مناسب د انجام پژدهشهای مکعگد است
درنهایت ،میتوان یفت که یسکر

ارز های حداکو بدر رفکدار علمدی د

حرفهای معلمان در مگرسه ممده است ایه نکیجهها را موجدب شدود :افدزایش
الکددزام اجکمدداعی معلمددان ،مسددئولیتپددذیری ونهددا در ربددای فعالیددتهددای
وموزشی د پژدهتی ،رعایت اصوی د روانیه مگرسه ،ارتباطهای مناسب علمی
د پژدهتی با دانش وموزان د همدداران د مسدئوالن مگرسده د اعکمداد بیتدکر
جامعه به نظام وموزشی
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بررسی میزان تفدادتهدای معلمدان در اخد ق حرفدهای برحسدب رشدکۀ
تحصیلی ،مگرو تحصیلی ،سابقۀ خگمت ،سه د منحقه نتدان دادندگ :دضدعیت
اخ ق حرفه ای معلمان در مدگارس پسدرانۀ ابکدگایی ددلکدی در شدهر تهدران،
براساس رشکۀ تحصیلی ،مگرو تحصیلی ،سده د سدابقۀ خدگمت بدا یددگیگر
تفادت معناداری نگارد؛ اما برحسب منحقه در سدحح  0/05تفدادت معنداداری
دجود دارد برای تعییه میزان تفادت بیه مناطب از وزمون تعقیبی توکی اسکفاده
شگ که باتوجهبه نکایج وزمون ،میان منحقۀ  2د منحقۀ  8تفادت معناداری دجدود
دارد؛ امددا بددیه دیگرمندداطب تفددادتی دجددود نددگارد بنددابرایه ،مسددئوالن
وموز دپردر

منحقۀ  8برای بهمحلوبرسانگن اخ ق حرفدهای تدگبیرهایی

انگیتیگنگ د باعم رشگ د بالنگیی هرچه بیتکر مگرسه شگنگ
در پاسخ به پرسش سوم پژدهش راهدارهایی برای بهبود اخ ق حرفدهای
معلمان به شرد زیر بیان میشود:

 1تگدیه منتورهای اخ ری متوص برای رسیگن به اهگاف د بدهطورکلی
افزایش کارایی د اثربوتی مگرسه باتوجهبه اهمیدت نقدش اصدوی اخ ردی در
مگرسه د اخ ق حرفهای میان معلمان؛
محیحی برای تولیگ د اشاعۀ دانش؛
 3بریزاری کاریاههای وموزشی اخ ق حرفدهای در مگرسده د دعدوت از
اسکادان دانتگاه د بیان راهدارهایی برای بهبود دضعیت اخ ری در مگرسه؛
 4ویاهی رهبران وموزشی از پیامگهای اخد ق حرفدهای بدهمنظور تد
برای ارتقای اخ ق حرفهای معلمان د حمایت همهجانبه د رگرتمنگ از فرهنگ
خگمتیزاری د فرهنگ مبکنیبر ارز

در مگارس؛

 5راهانگازی مرکز سنجش اخ ق حرفهای معلمدان د تهیدۀ اسدکانگاردهای
اخ ق حرفهای معلمان؛
 6بریزاری کاریاه های وموزشی د علمی با ردیدرد عملی (کاربردی)؛
 8بریزاری مسکمر ددره های وموزشی توصصی در ضمه خدگمت توسدط
وموز دپردر

د دادن جزدههدای وموزشدیکاربردی بده معلمدان ،بدهمنظور

افزایش کارایی ونها؛
 9انجام ارزشیابی ساالنه بهدسیلۀ همداران بهمنظور پیبدردن معلمدان بده
نقاط روت د ضعفتان

اخالق * ارزیابی اخالق حرفهای و مؤلفه های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانة دولتی در شهر تهران

ه
ررابکی سالو میان معلمان د ارتقای جایگاه مگرسه ،بهعنوان
 2ایجاد فضای

ازجمله محگددیتهای بسیار مهو ایه پژدهش نیز عبارت است از:
 1نبود محالعه د پیتینۀ پژدهتی کافی در زمینۀ اخد ق حرفدهای معلمدان
مگارس ابکگایی؛

159

 2نبود اسکانگارد ،درخصوص اخ ق حرفهای معلمان؛
 3محگددیت تعمیوپذیری نظری یافکده هدای پدژدهش د نارسدایی نکدایج
پژدهش حاضر بهدلیل اتدای ون بر دیگیاهها د تجربههای معلمان در مدگارس
ابکگایی پسرانۀ ددلکی در شهر تهران؛
 4دردتییربودن جمدعودری دادههدا بدهدلیل پراکندگیی د چرختددیبودن
تعگادی از مگارس د متدلبودن رفتدومگ
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