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چکیده
هــدف از پژوهــش حاضــر ،بــرریس رابطــۀ اخــاق حرفـهای و اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیــران
حتقیــق شــامل  359نفــر از معلمــان و کارکنــان اداری مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر
مشــهد ،در ســال حتصیــی  1394-1395بــود کــه ایــن افــراد بهوســیلۀ منونهگیــری تصــادیف
خوشـهای انتخــاب شــدند .روش پژوهــش حاضــر ،توصیــی و از نــوع مهبســتگی بــود .بــرای
گــردآوری دادههــا از دو پرســشنامۀ حمققســاخته کــه یکــی اخــاق حرفــهای و دیگــری

اثر بخ ــی را اندازهگیــری میکــرد ،اســتفاده شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد:

 .1اخــاق حرف ـهای در مدیــران آمــوزیش مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر مشــهد ،در
ســطح بــاالیی قــرار دارد؛

 .2رابطۀ مهۀ مؤلفههای اخالق حرفهای و اثر بخ یش ،مثبت و معیندار است؛

 . 1کارشناسارشد مدیر یت آموزیش و آموزگار آموزشگاههای منطقه تسوج.

 . 2کارشناسارشد برنامهر یزی آموزیش و آموزگار آموزشگاههای منطقه تسوج .tseyedi.63@gmail.com
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آمــوزیش در مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر مشــهد بــود .منونــۀ مطالعهشــده در ایــن
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 .3میان سطح اخالق حرفهای و اثر بخ یش آنان رابطۀ مثبت و معینداری وجود دارد؛

 .4از بـ ن
ـ� مؤلفههــای اخــاق حرف ـهای مؤلفــۀ عملکــرد ،بیــش از دو مؤلفــه دیگــر ،یعــی
منــش و دانــش ،مؤلفههــای اثر بخ ــی را پیشبیــی میکنــد؛
ً
 .5اخــاق حرف ـهای در مــدارس نقــش مهمــی دارد و اساســا مدرســه هنــادی اخــایق و

مســتلزم برخــورداری از مدیر یــت اخــایق اســت.

واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،مدیر یت آموزیش ،اثر بخ یش.

مقدمه
در صحبتهــای روزمــره مفهــوم اخــاق فــراوان بـهکار بــرده میشــود ،بــدون اینکــه منظــور از
ً
آن کامــا روشــن شــود .ایــن مفهــوم پیچیــده اســت و بــه روشنســازی بیشــتری نیــاز دارد.
علــم اخــاق بــا مطالعــۀ علمــی در ارتبــاط اســت کــه بیشــتر ،اصــول و ارزشهــا و هنجارهــا را
بــرای زندگــی و عمــل انســان مدنظــر قــرار میدهــد (نوربــرگ و جانســون ،2007 1،ص .)279
در ن
متهــای اســامی ،دانشــمندان اخــاق ایــن واژه را در معــاین متعــددی بـهکار بردهانــد.
یکــی از معــاین بســیار رایجتــر ایــن اســت کــه «صفــات یــا ملــکات نفســاین کــه در نفــس
انســان رســوخ کــرده و پایــدار شــده باشــد و باعــث میشــود ،کارهــای متناســب بــا آن صفــات
بهطــور خودجــوش و بــدون نیــاز بــه تفکــر و تأمــل از انســان صــادر شــود» (ابنمســکو یه،
 ،1371ص .)23بهعبارتدیگــر ،مهانطورکــه صاحبــان صنعتهــا و حرفههــا بــ ه آســاین
انــام میدهنــد ،صاحبــان ملــکات فاضلــه و رذیلــه هــم بــه ســهولت کار خــوب یــا
کار خــود را ج
بــد میکننــد (جــوادی آمــی ،1387 ،ص .)73اخــاق کــه جمموعـهای از بایدهــا و نبایدهــا
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و جــزو فطر یــات و بدهییــات عقــی بشــر اســت ،یکــی از مهمتر یــن هدفهــای پیامبــران در
نظــر قــرآن اســت؛ ز یــرا اعتــاء و ســعادت انســان در گــرو پایبنــدی و آراســتگی بــه اخــاق
اهلــی اســت ،تــا جــایی کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ هــدف از بعثــت خــود را تمکیــل کرامتهــای

اخــایق بیــان فرمودهانــد (مشـ خ
ـاییپور ،1390 ،ص.)38

«دیــن بهطــورکیل و اســام بهطــور خــاص از مجــع ســه عنصــر عقیــده ،اخــاق و احــکام
1 . Norberg & Johansson.

تشــکیل میشــود کــه ُبعــد اخــایق فراگیرتر یــن و کارســازتر ین بخ ــش آن میباشــد؛ ز یــرا
بخ ــش عقیــدیت ،خــود بــا فلســفۀ اخــاق ارتبــاط دارد و بــرای تربیــت انســانهای اخــایق،

ارزش واالیی قائــل اســت .شــاید بــه مهـ ن
ـ� علــت باشــد کــه پیامبــر اســام؟لص؟ تصر یــح
ً
میکنــد کــه مــن اصــوال بــرای پایــداری مــکارم اخــایق مبعــوث شــدهام« :امنــا بعثــت ال متــم
مــکارم االخــاق»؛ یعــی بعثــت کــه یکــی از ارکان اعتقــادات دیــی اســت ،خــود ،ابــزار حتقــق

اهــداف اخــایق واقــع شــده اســت .البتــه پیونــد مســتحکم عقایــد دیــی و اخــاق در مـ ن
ـ�
فلســفۀ دیــن میباشــد و طبــق مطالعــات حــوزۀ فــوق ،دغدغههــای عقیــده بــه خداونــد و
قیامــت نیــز پیونــد اخــایق دارد .بدهیــی اســت درصور یتکــه امــور اخــایق پشــتوانۀ عقیــدیت
و دیــی داشــته باشــند ،نوعــی مرکــز انــرژیزا بــرای کارآمدسـ ن
ـاخت آنهــا حاصــل خواهــد شــد.

ایــاد میکنــد؛ لــذا مهراهــی دیــن بــا
التــزام بــه یــک عقیــدۀ خــاص ،نوعــی وظیفــه و تعهــد ج
اخــاق یــک پتانســیل جدیــد [بــه آن] میافزایــد( ».دادگــر ،1385 ،ص)103
ً
«مبنــای اخــاق کار در اســام را کال بایــد در خصیصــۀ اخــایق گر یزناپذیــر مهــۀ
ن
مهچنــ� در رابطــه بــا خــود کار کــه بایــد قــدری کــه عامــل
بــه کارفرمــا یــا کارگــر ،بلکــه
انــام
یــا کارگــر توانــایی دارد،
انــام دهــد ،جســتوجو کــرد .مســئولیت ج
درهنایــت کمــال ج
ِ

ن
مهچنــ� باال تــر از مهــه در برابــر خداونــد کــه شــاهد و ناظــر بــر مهــۀ اعمــال انســان
کار

اســت ،وجــود دارد .ایــن حــس مســئولیت در برابــر خــدا نســبت بــه مهــۀ اعمــال و لــذا
نســبت ب ـ ه کار ،بهمعنــای اقتصــادی و حمدودتــر آن ،حــی فراتــر از گــور م ـیرود و مربــوط
بــه کمالیافتگــی یــا تکامــل هنــایی بشــر ،بهعنــوان موجــودی فناپذیــر میشــود .در اســام
نیــز ماننــد ســنتهای مســیحیهیودی ،انســان در برابــر پیامدهــا و نتایــج اخــایق اعمالــش
در روز رســتاخیز و داوری مهچنــانکــه در ســورههای آخــر قــرآن مــورد تأ کیــد قــرار گرفتــه،
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اعمــال بشــر و مســئولییت کــه یــک موجــود انســاین در مقابــل اعمــال خــودش دارد ،نهتهنــا

مســئولیت دارد( ».موتــی ،1378 ،ص« )16هــدف غــایی تعلمیوتربیــت ایــن اســت کــه
زمینــۀ رشــد و شــکوفایی دانشآمــوزان را درجهــت رســیدن بــه مراتــب کمــال فراهــم کنــد.
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عمــل تربیــت بــه اعــاء درجــه واجــد خصوصیــات اخــایق اســت ،از قبیــل عدالــت ،ایثــار،
مهــکاری ،احتــرام و حقــوق شــاگردان( ».شــکوهی ،1378 ،ص )102بنابرایــن« ،توجــه
بــه عوامــل انگیــزیش در انطبــاق رفتــار مدیــر آمــوزیش بــا معیارهــای اخــاق اســامی مؤثــر
اســت» (شــفیعپور مطلــق ،1381 ،ص.)70
«ســازمان آمــوزیش خصوصیــایت دارد کــه آن را از دیگــر ســازمانهای متمایــز میســازد؛
درنتیجــه مدیر یــت آن از حساســیت خــایص برخــوردار اســت .مدیر یــت در اســام یــک
تــاش منظــم و مرتــب بــرای ادارهکــردن جمموع ـهای از مــردم بــا رعایــت اصــول اســامی

میباشــد .میــزان موفقیــت مدیــر بســتگی بــه قــدرت امیــان ،مهــارت و تخ صــص او دارد و
ً
انــام مســئولیت خــود موفقتــر اســت کــه در جهــت اهــداف
مســلما مدیــری در حیطــۀ ج
مکتــب اســام کــه مهانــا رشــد و تعــایل انســان اســت ،گام بــردارد .درواقــع ،وجــه متایــز
مدیر یــت اســام بــا دیگــر مکاتــب مدیر یــی ایــن اســت کــه اصــول و ارزشهــای بیانشــده
در اســام ،تغییرناپذیــر و در متــام دورههــا و مکانهــا دارای ارزش مســتمر و دامئــی اســت .در
فرهنــگ اســامی مدیــر کــی اســت کــه از گمراهــی افــراد جلوگیریکــرده ،آنــان را بــه ســوی
حقیقــت ســیر دهــد» (شــفیعپور مطلــق ،1381 ،ص)70؛ ازای ـنرو بایــد در گز ینــش مدیــر
آمــوزیش دقتکــرده و او را از جوانــب گوناگــون ارز یــایب کــرد .در ســایۀ ارزشــیایب صحیــح
میتــوان بــه نظر یههــا و الگوهــای رفتــاری مدیــر یپ بــرد و توجــه وی را بــه معیارهــای
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اخــایق در مدیر یــت اســامی جلــب کــرد .اگــر مدیــر بــه اخــاق اســامی معتقــد باشــد و
مطابــق کتــاب و ســنت پیامبــر؟لص؟ و امامــان معصــوم؟امهع؟ و علــوم و فنــون و جتربههــای
بشــری عمــل کنــد ،میتوانــد موجبــات رشــد انســان بــه ســوی اهلل را فراهــم ســازد.

مبانی نظری پژوهش
«انســان از آن جهــت کــه دارای شــأن ،شــغل و موقعیــت خــایص در جامعــه میباشــد ،بایــد
در احــراز پــارهای از فضائــل و نیــز دوری از پــارهای از رذائــل اخــایق ،بیشــتر بکوشــد کــه

ایــن معنــا را در اصطــاح ،اخــاق تخ صــی مینامــم .اخــاق مدیر یــت عبــارت اســت

از ملــکات نفســاین انســان از آن جهــت کــه ادارۀ امــور مجعــی از انســانها را بــرای نیــل بــه
هدفهــای معـ ّ ن
ـ� عهــدهدار اســت .اخــاق مدیر یــت بــر آن اســت تــا نیازهــا و آســیبهای
اخــایق و معنــوی رؤســا و زمامــداران را بازشناســد و راههــای تأمـ ن
ـ� نیازهــا و مصونیــت از
آســیبها را بهدســت دهــد( ».واثــی ،1384 ،ص« )175اخــاق حرفـهای از شــاخههای

مهــم اخــاق کاربــردی اســت .در تعر یــف اخــاق کاربــردی گفتهانــد ،بخ ــی از اخــاق

کــه بــه مباحــث و معضــات عمــی ،بهحنــو خــاص و مســتقمی عطــف توجــه میکنــد».
(قراملکــی ،1387 ،ص )156اخــاق حرفـهای شــامل ارزشهــا و باورهــای بنیادیــی اســت
کــه گروهــی از متخصصــان را درخصــوص تعامــل بــا مراجــع و مشــتری و مهــکاران راهنمــایی
میکنــد کــه ناظــر بــر عمــل اشــخاص یــا اعضــای حرفــه اســت (کومنــی ،2010 1،ص.)22
حــوزۀ مدیر یــت ،بهعنــوان نوعــی مســئولیت اخــایق ،اشــکال متنــوع ز یــادی بــه خــود
میگیــرد؛ باوجودایــن ،در مرکــز آن ایــدهای بنیــادی وجــود دارد .علــم جدیــد مدیر یــت،
علمــی مبتینبــر ارزشهــا و دربــارۀ ارزشهــا خواهــد بــود .رهبــری اخــایق نشــان میدهــد
کــه ارزشهــا و داوریهــای ارزیش ،عناصــر اســایس در گز ینــش و گســترش و فهــم هــدف
آمــوزیش هســتند (مــوریف ،2002 2،ص .)178بســیاری از افــراد بــر ایــن باورنــد کــه اگــر کــی
قانــوین را نقــض نکنــد ،در آن صــورت اصــول اخــایق را رعایــت کــرده اســت؛ ویل دامنــۀ
آنــا کشــیده منیشــود کــه جنبــۀ قانــوین بــه خــود بگیــرد .بســیاری از
اصــول اخــایق بــه ج
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میکنــد (فیدلــر ،2009 ،ص .)163ایــن جنبــه از اخــاق بــه قانو نهــا یــا معیارهــایی اشــاره

1 . Koonmee.
2 . Murphy.
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رفتارهــا جنبــۀ قانــوین پیــدا نکردهانــد و مدیــران در زمینــۀ پیدایــش هنجارهــا و ارزشهــا
ایــاد
بایــد حساســیت بیشــتری از خــود نشــان دهنــد .بدیــن معنــا کــه مدیــر نقــی مهــم در ج
و حفــظ ضوابــط و اصــول اخــایق در ســازمان دارد؛ چراکــه بســیاری از رفتارهــا در قانــون
حبــث نشــدهاند؛ امــا ازحلــاظ انســاین و اخــایق امهیــت یافتهانــد .اصــول اخــایق در
مدیر یــت مهــان اصــویل اســت کــه مدیــران را بــه هنــگام تصممیگیــری و رفتــار ،درخصــوص
درســت یــا نادرســتبودن آنهــا ،از نظــر اخــایق هدایــت و راهنمــایی میکنــد (دفــت،

1

 ،1388ص.)649
دراینمیــان مدیر یــت در عرصــۀ یادگیــری و تربیــت ،باتوجهبــه هــدف غــایی آن کــه
فراهمکــردن زمینــۀ رشــد و شــکوفایی دانشآمــوزان ،بهمنظــور رســیدن بــه مراتــب کمــال
اســت ،بهوجــود و رعایــت اخالقیــات و فضائــل اخــایق نیــاز بیشــتری دارد .مهانطورکــه
شــکوهی ( )1383در کتــاب اصــول و مبــاین آموزشو پــرورش بیــان میکنــد« ،عمــل تربیــت
بــه اعــا درجــه واجــد خصوصیــات اخــایق اســت ،از قبیــل عدالــت ،ایثــار ،مهــکاری،
احتــرام و حقــوق شــاگردان» (شــکوهی ،1383 ،ص .)102پژوهشهــای اخیــر در زمینــۀ
مدیر یــت ،آن را مســئولییت اخــایق مینگرنــد؛ امــا تأ کیــد اســام بــر وجــود فضائــل اخــایق
در رهبــری و مدیر یــت افــراد مربــوط بــه  14قــرن پیــش اســت ،از آن مجلــه امامصــادق؟ع؟
میفرمایــد ،خداونــد پــس از آنکــه پیامبــر خــود را بــه آداب اهلــی آراســت و او را در ســایۀ
عنایــات خو یــش تربیــت کــرد ،سیاســت و ادارۀ امــور بنــدگان را بــدو واگــذار کــرد (نــک:
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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ن
درنظرگرفــ� ارزشهــای
واثــی ،1384 ،ص .)179در آموزههــای اســامی هــر عمــی بــا

انــام میشــود؛ بنابرایــن مبنــای اخــاق حرفــهای در اســام را بایــد در و یژگــی
اخــایق ج
اخال یقبــودن مهــۀ اعمــال بشــر و مســئولییت کــه انســان در برابــر اعمــال خــود ،نســبت بــه
ز یردســتان و باالدســتان و حــی نســبت بــه خــود کار دارد ،جس ـتوجو کــرد.
رهبــری آمــوزیش بهعنــوان مســئولییت اخــایق ،یعــی توجــه بــه جنبههــای اخــایق
1 . Daft.

هــزاران تصمیمــی اســت کــه روزانــه مدیــر مدرســه میگیــرد .بــه شــکل مشــهود و قابلفهمتــر،
رهبــری آمــوزیش بهمعنــای بنــای مدرســهای اخــایق اســت و آنهــا بــا ایــن ضــرورت
اخــایق روبــهرو میشــوند تــا فرصتهــای یادگیــری واقعــی را بــرای مهــۀ دانشآمــوزان
فراهــم کننــد (مــوریف ،2002 ،ص« .)180مدیــران آمــوزیش در جوامــع اســامی پیــش از
آنکــه از نظر یههــای اخــایق در عمــل مدیر یــت پیــروی کننــد ،در متامــی تالشهــای
خــود ،بــر اســاس ارزشهــای دیــی کــه مهــان پیــروی از کتــاب ،ســنت و ســیره اســت،
عمــل میکننــد .میــزان موفقیــت مدیــر بســتگی بــه قــدرت امیــان ،مهــارت و تخ صــص او
ً
انــام مســئولیت خــود موفقتــر اســت کــه در جهــت
دارد و مســلما مدیــری در حیطــۀ ج
هــدف مکتــب اســام کــه مهانــا رشــد و تعــایل انســان اســت گام بــردارد .درواقــع ،وجــه متایــز
مدیر یــت اســام بــا دیگــر مکاتــب مدیر یــی ایــن اســت کــه اصــول و ارزشهــای بیانشــده
در اســام تغییرناپذیــر و در متــام دورههــا و مکانهــا دارای ارزش مســتمر و دامئــی اســت».
(شفیعپور مطلق ،1381 ،ص)70
مدیر یــت مــدارس را از مدیر یــت در دیگــر بافتهــا متفــاوت میســازد .مــدارس جوامعــی
ایــاد گون ـهای متمایــز در رهبــری ،بــر اســاس اختیــار معنــوی نیــاز
معنــوی هســتند کــه بــه ج
دارنــد (فورمــن ،2004 1،ص)299؛ بدیــن معــی کــه در ســازمانهای جتــاری و بنگاههــای
ً
اقتصــادی ،مدیــر بــا کاالهــا و حســابهای روزانــه و مســتقیما بــا نیــروی انســاین ســروکار
دارد و هــدف هنــایی بــه سودرســیدن و پیشــگیری از ز یــان اســت .امــا مدیــران آمــوزیش
عالوهبــر کارکنــان کــه عوامــل اســایس حتقــق اهــداف ســازمان هســتند ،بــا گروههــای انســاین
دیگــر ،یعــی دانشآمــوزان و والدیــن و معلمــان تعامــل و یــژهای دارنــد و بیــش از اینکــه بــه
ســود و ز یــان خــود بیندیشــند ،مســئول یادگیــری و تربیــت دانشآمــوزان هســتند و ایــن
موضــوع وظیفــۀ مدرســه و مدیــران آمــوزیش را از ســایر ســازمانها متمایــز میکنــد؛ چراکــه
1 . Furman.
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ابعــاد معنــوی رهبــری و مدیر یــت آمــوزیش وضعیــت و یــژهای را شــکل میدهــد کــه
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تربیــت کاری اســت کــه سراســر حیــات فــرد را حتتتأثیــر قــرار میدهــد .ایــن موضــوع در
مــدارس متوســطه کــه دانشآمــوزان ،بهدلیــل بلــوغ جســمی و فکــری ،نیازهــای خــایص
دارنــد ،پررنگتــر و نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت .درواقــع ،رهبــران آمــوزیش بایــد بتواننــد
در تنگناهــای اخــایق کــه مقــدار آنهــا نســبت بــه ســازمانهای جتــاری بیشــتر اســت،

مناس ـبتر ین گز ینــه را برگز یننــد .در مهـ ن
ـ� راســتا بایــد معیارهــایی بــرای عدالــت ،برابــری،
ف شــود کــه بــا اهــداف و بافــت مدرســه مهاهنــگ
آزادی و توجــه بــه حقــوق انســان تعر یـ 
باشــد (بکنــر ،2004 1،ص.)7

«اندیشــمندان مدیر یــت در تعر یــف اثر بخ ــی ،دیدگاههــای متفــاویت اتخ ــاذ منودهانــد و

درنتیجــه تعار یــف متعــددی ارائــه دادهانــد؛ هرچنــد بیشــتر آنهــا در مفهــوم کیل اثر بخ ــی،
دســتریس بــه اهــداف ســازماین ،همعقیــده هســتند« .توتــو» اثر بخ ــی را تهنــا بــه حتقــق

هــدف حمــدود منیکنــد؛ بلکــه معتقــد اســت کــه اثر بخ ــی ســازماین فراینــدی چرخــی و
مــداوم اســت کــه از طــرح برنامــه شــروع میشــود و شــامل متــام فعالیتهــایی اســت کــه هــم

در جهــت دســتیایب بــه اهــداف ســازمان اســت و هــم تعیـ ن
انــام آنهــا تــا چــه
ـ� میکنــد کــه ج
انــدازه خــوب و مطلــوب صــورت گرفتــه اســت» (واعظــی و مهــکاران ،1388 ،ص.)17

رهبــری آمــوزیش اثر بخ ــش اینگونــه مفهومســازی شــده اســت« :اعمــال و فعالیتهــای
مدیــر کــه بــا اهــداف اصــی مدرســه در ارتبــاط اســت ».اثر بخ ــی مدیــر آمــوزیش بــا رفتارهایی
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نظیــر بــروز عالقهمنــدی ،دردســترسبودن ،تشــو یق معلمــان ،برانگیخـ ن
ـ� تأمــل معلمــان،

توامنندســازی معلمــان ،تعامــل بــا روشهــای غیرهتدیدکننــده ،توجــه و عالقــۀ حقیــی پیونــد
میخــورد (ر یــن کینــگ ،2007 2،ص.)3

پرســش اندازهگیــری اثر بخ ــی مــدارس ،پژوهشــگران و دولتمــردان را در متــام دنیــا بــه

خــود مشــغول ســاخته اســت .حمققــان پیشـ ن
ـ� متغیرهــای وابســته ،مهچــون تواناییهــا و
1 . Beckner.
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2 . Rein king.

عملکــرد دانشآمــوزان و جایــگاه اجتماعیاقتصــادی آنــان را باهــم در ابتــدای ورود بــه
مدرســه بــا متغیرهــای بــرو نداد ،ماننــد عملکــرد دانشآمــوزان بــر حســب نتایــج آزمو نهــای
عمومــی ،آزمو نهــای اســتعداد حتصیــی ،عملکــرد دانشآمــوز در رقابتهــای علمــی ،ورود
به دانشــگاه ،ارزش افزوده و از این دســت متغیرها مقایســه میکردند ( گیل و مور یســون،
 ،2006ص .)50رونــد پژوهشهــای اثر بخ ــی و بــرریس رابطــۀ آن بــا مؤلفههــایی ،مهچــون
1

تصممیگیــری مشــارکیت ،روابــط ســازنده مدیــر بــا کارکنــان ،رضایــت شــغیل کارکنــان وجــود
مهبســتگی و رابطــۀ مثبــت را میــان ایــن عوامــل و اثر بخ ــی تأییــد کــرده اســت .بنابرایــن،

ن
تعییکننــدۀ اثر بخ ــی مدیــران
بهمــرور زمــان مؤلفههــای یادشــده جــزیئ از معیارهــای
درنظــر گرفتــه شــدند .بهعبــاریت میتــوان گفــت ،ایــن عوامــل جــزیئ از اهــداف ســازمانها
بهحســاب میآینــد و دســتیایب بــه آنهــا نیــز معیــار رســیدن بــه اثر بخ ــی مدیر یــت اســت.
«مطالعــات نشــان میدهــد کــه اثر بخ ــی تابــع عملکــرد ،ســاختار و فراینــد ســازماین
اســت .عوامــل مؤثــر در اثر بخ ــی ســازمان را میتــوان بــه عوامــل حتمیــی و غیرقابلکنتــرل

بــرریس ســاختار نظامهــای آمــوزیش میتــوان آنهــا را بــه متمرکــز و غیرمتمرکــز تقســمبندی
ً
کــرد .در نظامهــای آمــوزیش متمرکــز ســازمان از خــارج کنتــرل میشــود کــه قاعدتــا بــر
عملکــرد مدرســه نیــز تأثیرگــذار اســت .نظــام آمــوزیش ایــران نیــز ســاختاری متمرکــز و متکــی

ن
چنــ� ســاختاری مدیــران بایــد باوجــود
بــر بروکــرایس و رعایــت سلســلهمراتب دارد .در
ـود متأثــر از کنتــرل دولــی ،بهمنظــور اثر بخ ــی ســازمان آمــوزیش خــود،
حمدودیتهــای موجـ ِ
متــام امکانــات موجــود و عوامــل قابلکنتــرل را ب ـهکار گیرنــد.
«حتصیــات دورۀ متوســطه بــا ســن شــروع کار و مرحلــۀ احســاس نیــاز نوجــوان
و جوانــان بــه اســتقالل و موجودیــت و عالقهمنــدی بــه کارهــای تولیــدی و اقتصــادی

ن
مهــ� دلیــل جامعــۀ مطالعهشــده در
مقــارن اســت» (صــایف ،1379 ،ص)147؛ بــه
1 . Kgail & Morrison.
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و عوامــل مــوردی و قابلکنتــرل تقســم کــرد( ».واعظــی و مهــکاران ،1388 ،ص )17در
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پژوهــش حاضــر ،مــدارس متوســطه اســت .غیــر از پژوهشهــایی کــه پیشازایــن مطــرح
انــام شــده اســت کــه بــه منونههــایی از
شــد ،پژوهشهــایی در زمینــۀ اخــاق و اثر بخ ــی ج
آنهــا اشــاره میشــود :شــر یف و مهــکاران ( )1385رابطــۀ اثر بخ ــی مدیــران بــا عاملهــای

سـهگانۀ موقعیــت در الگــوی رهبــری فیدلــر را مطالعــه کردنــد و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد
کــه روابــط رهبرعضــو بــا اثر بخ ــی مدیــران معنــادار اســت و ایــن مهبســتگی نســبت بــه دو
مؤلفــۀ دیگــر ،بســیار قویتــر اســت .رشــیدی ( )1383رابطــۀ ن
بــ� اخــاق اســامی کار

و تعهــد ســازماین و نگــرش نســبت بــه تغییــر ســازماین میــان مدیــران دبیرســتانهای شــهر
شــیراز را بــرریس کــرده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ،بـ ن
ـ� میــزان محایــت مدیــران از
اخــاق اســامی کار و تعهــد عاطــی آنهــا رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .مهچنـ ن
ـ�،

ن
بــ� میــزان محایــت مدیــران از اخــاق اســامی کار و نگــرش شــناخیت و رفتــاری آنهــا
نســبت بــه تغییــر ســازماین رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و ن
بــ� میــزان محایــت

مدیــران از اخــاق اســامی کار و نگــرش آنهــا نســبت بــه تغییــر ســازماین نیــز ،بهطــورکل
رابط ـهای مثبــت و معنــادار و جــود دارد.

برانــو و الی )2008( 1ارزشهــای شــخیص و اثر بخ ــی رهبــری را مطالعــه کردهانــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان دادنــد ،اثر بخ ــی رهبــری مدیــران در ســطح مناســی قــرار
دارد و رابطــۀ مثبــت ز یــادی ن
بــ� تــوازن ارزشهــای شــخیص و اثر بخ ــی رهبــری وجــود

دارد .نوربــرگ و جانســون )2007( 2از بــرریس تعارضهــای اخــایق رهبــران مــدارس
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ســوئد ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه ارزشهــای شــخیص در ادراک تعارضهــای
انــام رهبــری تأثیــر میگذارنــد .النــگ لو یــس
اخــایق نقــش مهمــی دارنــد و بــر چگونگــی ج
و الپو ینــت )2007( 3بــا مطالعــۀ رهبــری آمــوزیش در ســازمانهای آمــوزیش کانــادا ،در یافتنــد
کــه ســطح اخــاق حرفــهای مدیــران بــا نگــرش آنــان نســبت بــه روش آمــوزش زبــان
1 . Bruno & Lay.
2 . Norberg & Johasson.
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3 . Langlois & Lapointe.

دوم بــه دانشآمــوزان رابطــۀ معــیداری دارد .ر یــن کینــگ ( )2007ادراک معلمــان از
اثر بخ ــی رهبــری از طر یــق منایــش شایســتگی ارتبــاط غیرکالمــی را پژوهیــد و بــه ایــن نتیجــه

دســت یافــت کــه بـ ن
ـ� توانــایی ارتبــاط غیرکالمــی مدیــران و اثر بخ ــی آنــان رابطــۀ مثبــت و
معــیداری وجــود دارد.
باتوجهبــه مطالــب بیانشــده ایــن پژوهــش در یپ پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه

رابطــۀ اخــاق حرفـهای بــا اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیــران چگونــه اســت؟ بــر اســاس ایــن
پرســش ،دیگــر پرســشهای ایــن پژوهــش عبارتانــد از:
سطح اخالق حرفهای مدیران آموزیش چگونه است؟

آیا ن
بی سطح اخالق حرفهای و اثر بخ یش مدیران آموزیش رابطه جود دارد؟

ســطوح گوناگــون اخــاق حرفــهای چــه میــزان از اثر بخ ــی مدیــران آمــوزیش را

پیشبیــی میکنــد؟

روش بهکاررفتــه در ایــن پژوهــش توصییفمهبســتگی اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش
شــامل 5هــزار و  530دبیــر و کارمنــد مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر مشــهد اســت کــه
از میــان آنهــا  359نفــر بــا روش منونهگیــری تصــادیف خوش ـهای ،بهعنــوان منونــه انتخــاب
شــدهاند .بــرای ســنجش اخــاق حرفـهای از پرسـشنامۀ حمققســاختهای اســتفاده شــده
کــه ضر یــب آلفــای کرونبــاخ آن پــس از اجــرای پیشآزمــون بــر منونـهای  30نفــری از معلمــان
 0/93بهدســت آمــده اســت .مؤلفههــای اخــاق حرفــهای در ایــن پرســشنامه دانــش
(ســه ســؤال) ،منــش (دوازده ســؤال) و عملکــرد (دوازده ســؤال) اســت .بــرای اندازهگیــری

اثر بخ ــی نیــز پرس ـشنامۀ حمققســاختهای کــه توســط شــر یف و مهــکاران ( )1385هتیــه
شــده بــود؛ ب ـهکار گرفتــه شــده اســت .شــر یف و مهــکاران ،ضر یــب آلفــای کرونبــاخ ایــن
پرس ـشنامه را  0/97اعــام کردهانــد .ایــن پرس ـشنامه  21ســؤال دارد کــه بــه مؤلفههــای
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روششناسی
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رهبــری دبیــران ،یاریرســاندن بــه دانشآمــوزان ،روابــط ســازنده بــا اولیــای دانشآمــوزان،
برخــورد شایســته بــا معلمــان (هر یــک چهــار ســؤال) ،مهــارت در ارزشــیایب (دو ســؤال) و
ادارۀ مدرســه (ســه ســؤال) را میســنجد .بــرای جتز یهوحتلیــل دادههــای بهدســتآمده از

پرسـشنامهها از آمــار توصیــی ،یعــی جــدول ،منــودار ،درصــد ،میانگـ ن
ـ� ،احنــراف اســتاندارد
و ضر یــب مهبســتگی پیرســون و نیــز از آمــار اســتنباطی ،یعــی آزمــون  tتکمنونـهای و حتلیــل
رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــده اســت.
یافتههای پژوهش
جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سطح اخالق حرفهای و اثربخشی مدیران آموزشی (نتیجۀ
آزمون سؤال کلی پژوهش)
متغیرها

شاخص آماری

تعداد

اخالق حرفهای و اثر بخ یش

R

346

ضر یب مهبستگی

سطح معناداری
0/01

0/891

مهانطورکــه در جــدول مالحظــه میشــود ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری در ســطح آلفــای

 0/01بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای و اثر بخ ــی مدیــران وجــود دارد.
شاخص آماری متغیر
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اخالق حرفهای

df

ن
میانگی

t

ن
میانگی
تفاوت

سطح معناداری

347

4/34

30/18

1/34

0/001

جدول  .2نتایج آزمون  tتکنمونهای برای بررسی سطح اخالق حرفهای مدیران
(نتیجۀ آزمون سؤال اول پژوهش)

آنــه در جــدول مشــارۀ  2دیــده میشــود ،مقــدار آمــاره  tبــا درجــۀ آزادی 347
بــر اســاس چ

برابــر بــا  30/18اســت کــه در ســطح  0/001معــیدار اســت .باتوجهبــه باال تربــودن میانگـ ن
ـ�

ـ� نظــری کــه در اینجــا برابــر  3اســت ،چنـ ن
منرههــا از میانگـ ن
ـ� نتیجــه میگیــرمی کــه اخــاق

حرفـهای مدیــران آمــوزیش در ســطح بــاالیی قــرار دارد.
جدول  . 3ماتریس همبستگی بین مؤلفههای اخالق حرفهای و مؤلفههای اثربخشی
(نتیجۀ بررسی سؤال دوم پژوهش)
2

متغیرها

1

دانش

1

منش

**768. 0

عملکرد

**0.825 **0.766

1

رهبری دبیران **0.511 **0.425
یاریرساین

3

4

5

6

7

1
**0.586

1

**0.510 **0.803 **0.786 **0.692

1

برخورد شایسته **0.547 **0.831 **0.761 **0.727

**0776

**0.722

**0.472 **0.826 **0.735 **0.714

**0.794

**0.844 **0.724

**0.520 **0.717 **0.663 **0.611

**0.736 **0.635 **0.657

ارزشیایب

ادارۀ مدرسه

1

1

**0.655

1

* معینداری در سطح  0/05و ** معینداری در سطح 0/01
مهانطورکــه مشــاهده میشــود ،متامــی ضرایــب مهبســتگی میــان مؤلفههــای اخــاق

حرف ـهای و مؤلفههــای اثر بخ ــی مثبــت و در ســطح  0/01معــیدار اســت.
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روابط سازنده **0.515 **0.774 **0.750 **0.635

**0.815

1

مهارت در

8

9
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جدول .4تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی رهبری دبیران ،یاریرساندن به دانشآموزان ،روابط
سازنده ،برخورد شایسته ،مهارت در ارزشیابی و ادارۀ کارها از طریق مؤلفههای اخالق حرفهای (نتیجۀ
بررسی سؤال سوم پژوهش)
مؤلفه

ضرایب استاندارد نشده
مدل

رهبری دبیران

یاریرساندن
به
دانشآموزان

1

1
2
1

روابط سازنده
2
1
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برخورد

2

شایسته
3

ضرایب استاندارد شده

B

خطای استاندارد

ثابت

-1/176

1/866

عملکرد

0/531

0/035

ثابت

1/096

0/890

عملکرد

0/315

0/017

ثابت

-0/194

0/852

Beta

t
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در جدول مشارۀ  4مشاهده میشود:

از بـ ن
ـ� مؤلفههــای مربــوط بــه اخــاق حرفـهای ،فقــط ُبعــد عملکــرد توانســته اســت بــه

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و منــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ یاریرســاندن بــه دانشآمــوزان را پیشبیــی میکنــد.

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و منــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ روابــط ســازنده بــا اولیــاء را پیشبیــی میکنــد.
متامــی ســطوح اخــاق حرفــهای ،یعــی مؤلفههــای عملکــرد و منــش و دانــش ،بــه
شــکل معــیداری مؤلفــۀ برخــورد شایســته بــا معلمــان را پیشبیــی میکنــد.

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و دانــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ مهــارت در ارزشــیایب را پیشبیــی میکنــد.

از بـ ن
ـ� ســطوح اخــاق حرفـهای ،مؤلفههــای عملکــرد و منــش ،بــه شــکل معــیداری

مؤلفــۀ ادارۀ مدرســه را پیشبیــی میکنــد.

اخالق حرفهای در اسالم و رابطۀ آن با اثربخشی فعالیتهای مدیران آموزشی

شــکل معــیداری متغیــر رهبــری دبیــران را پیشبیــی کنــد.
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نتیجه
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای مدیــران آمــوزیش و اثر بخ ــی آنهــا رابطــۀ
مثبــت و معــیداری وجــود دارد .ایــن نتایــج مشــابه و مؤ یــد پژوهشهــای پیشــیین اســت
انــام شــده اســت .مهانطورکــه در یافتههــای پژوهــش مشــاهده
کــه در موضوعــات مرتبــط ج
شــد ،اخــاق حرفــهای مدیــران مــدارس متوســطۀ دخترانــه در شــهر مشــهد ،در ســطح

بــاالیی قــرار دارد .نتیجــۀ پژوهــش رشــیدی ( )1383مبینبــر «در اولو یــت قرارگرفـ ن
ـ� اخــاق
اســامی کار در تغییــر ســازماین توســط مدیــران» بــا نتیجــۀ پژوهــش حاضــر مهاهنگــی دارد.
انــام وظایــف
بنابرایــن ،میتــوان گفــت ،مدیــران اصــول اخــایق را مهــم میداننــد و در ج
خــود آنهــا را بـهکار میبندنــد .بــرریس ســؤال دوم پژوهــش مبینبــر ارتبــاط بـ ن
ـ� مؤلفههــای

اخــاق حرفــهای و مؤلفههــای اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیــران آمــوزیش نشــاندهندۀ

ارتبــاط مثبــت و معــیدار بـ ن
ـ� متــام مؤلفههــای اخــاق حرف ـهای و اثر بخ ــی اســت .بــه

ایــن معــی کــه هرچــه ســطح اخــاق حرفــهای مدیــران باال تــر باشــد ،میــزان اثر بخ ــی
فعالیتهــای آنهــا بیشــتر خواهــد شــد.

ســؤال ســوم پژوهــش میــزان پیشبیــی مؤلفههــای اثر بخ ــی توســط مؤلفههــای

اخــاق حرفــهای را بــرریس کــرد .دادههــای بهدســتآمده نشــان دادنــد ،ابتــدا مؤلفــۀ

عملکــرد ،بیــش از مؤلفــۀ دانــش و منــش در مؤلفههــای اثر بخ ــی نقــش دارد ،ســپس
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مؤلفــۀ منــش ،بیــش از مؤلفــۀ دانــش بــا مؤلفههــای اثر بخ ــی رابطــه دارد .بــه ایــن معنــا
آنــه در گفتــار و رفتــار مدیــران دیــده میشــود ،تأثیــر و نقــش بیشــتری بــر مؤلفههــای
کــه چ
ً
اثر بخ ــی دارد .وجــود یــا نبــود دانــش ،قطعــا بــر رفتــار افــراد تأثیــر میگــذارد؛ یعــی معلمــان
و کارکنــان ،بهعنــوان ز یردســتان مدیــر ،از دانســتههای مدیــر تــا زمــاین کــه ســخین نگفتــه،
انــام نــداده اســت ،آ گاه نیســتند .بهعبــار یت مؤلفــۀ دانــش بــا
یــا رفتــاری در راســتای آن ج
مؤلفــۀ عملکــرد و منــش آمیختــه اســت .هرچنــد در ایــن پژوهــش و حتلیلهــای حاصــل از
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آن ،آنهــا جداگانــه بــرریس شــدهاند ،در عمــل ،جداکــردن آنهــا بهراحــی ممکــن نیســت.

حتلیــل ســؤال کیل پژوهــش نشــان میدهــد کــه ن
بــ� اخــاق حرفــهای و اثر بخ ــی
فعالیتهــای مدیــران آمــوزیش شــهر مشــهد رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .نتایــج
پژوهــش رشــیدی ( )1383بــا اســتفاده از ضر یــب مهبســتگی پیرســون ،رابطــۀ مثبــت و
معنــاداری ن
بــ� محایــت مدیــران از اخــاق اســامی کار ،بهعنــوان گونــهای اســتاندارد و

کــد اخــایق ،و تعهــد عاطــی آنهــا ،بهعنــوان مؤلف ـهای از اثر بخ ــی ،نشــان داده اســت

کــه بــا نتیجــۀ پژوهــش حاضــر مهاهنگــی دارد .مهچنـ ن
ـ� ،در پژوهــش عطار یــان ()1386
رابطــۀ میــان محایــت مدیر یــت عــایل ســازمان از رفتــار اخــایق و رضایــت شــغیل ،یکــی از
مؤلفههــای اثر بخ ــی ،مدیــران بــا اســتفاده از ضر یــب مهبســتگی پیرســون معــیدار اســت

کــه بــا نتیجــۀ بهدســتآمده در حتقیــق حاضــر مطابقــت دارد .در مطالعــۀ هــوگ ()2008

رابطــۀ میــان رهبــری اخــایق و اثر بخ ــی تــم مدیر یــت عــایل مثبــت بــوده اســت کــه ایــن
رابطــه نیــز بــا دســتاوردهای پژوهــش حاضــر همخــواین دارد.
انامشــده در زمینــۀ اخــاق بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه در
بــا نگاهــی بــه پژوهشهــای ج
نقــش بســزایی دارد و رابطــۀ آن بــا متغیرهــای مرتبــط بــا مدیر یــت مثبــت و معــیدار اســت؛
بهگونهایکــه میتــوان اخــاق را ،راهحــل مناســی بــرای مشــکالت ســازمانها در دنیــای
انامشــده در ایــن پژوهــش میتــوان
پیچیــده و فناورانــۀ امــروز دانســت .از مطالعههــای ج
ً
ن
چنــ� نتیجــه گرفــت کــه حبــث تصممیگیــری اخــایق در مدیر یــت آمــوزیش ،غالبــا در
جوامعــی بــا نظــام آمــوزیش غیرمتمرکــز ،بهصــورت ملموستــری حتقــق مییابــد .بهعبــار یت
زمــاین کــه مســئولیت مــدارس بــه مدیــران آنهــا واگــذار میشــود ،تصممیگیــری در مهــۀ
زمینههــا بــه عهــدۀ آنهــا خواهــد بــود کــه دراینمیــان ،تعارضهــای اخــایق کــه نیــاز بــه
بــرریس و تصممیگیــری اخــایق دارنــد ،بســیار ز یــاد هســتند.

اخالق حرفهای در اسالم و رابطۀ آن با اثربخشی فعالیتهای مدیران آموزشی

بیشــتر آنهــا ،اخــاق و ارزشهــای اخــایق در عرصههــای گوناگــون مدیر یــت و ســازمان،

یبشــک ،جمهزشــدن مدیــران بــه آ گاهیهــای اخــایق و آشــنایی بــا موقعیتهــای
اخــایق و تصممیگیریهــای متناســب بــا آن ضــروری اســت .البتــه ایــن مطلــب بهمعــی
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یبنیــازی مدیــران کشــور مــا از آ گاهــی اخــایق نیســت؛ بلکــه هــدف از بهمیــانآوردن

ایــن موضــوع ایــن اســت کــه شــاید هبتــر باشــد بــرای اثر بخ شتــر و اخال یقترشــدن نظــام

آمــوزیش ،ادارۀ مــدارس بــه مدیــران ســپرده شــود تــا بــه نیازهــای گروههــای گوناگــون

ن
مهچنــ� ،اســتانداردهای اخــایق بــه
دانشآمــوزان و کارکنــان عادالنــه توجــه شــود.
شــکل واقعــی آن در مــدارس کشــور پیــاده شــود تــا درهنایــت ،هــدف اولیــه و اســایس
آمــوزش ،یعــی یادگیــری بــه هبتر یــن شــکل بــرای مهــۀ دانشآمــوزان حمقــق شــود.
باوجودایــن ،آراســتهبودن مدیــران آمــوزیش بــه فضائــل اخــایق و اســامی و بهکارگیــری
باورهــای دیــی توانســته اســت ،آنهــا را بــه مدیــران اثر بخ ــش تبدیــل کنــد کــه باوجــود

ـ� و مقــررات نظــام آمــوزیش متمرکــز ،موفــق بــه دسـت ن
حمدودیتهــای نــایش از قوانـ ن
یافت
بــه ایــن مهــم ،بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش شــدهاند.
پیشنهادهای پژوهش

یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد ،بـ ن
ـ� اخــاق حرفـهای و اثر بخ ــی فعالیتهــای مدیران
ـ� ،میانگـ ن
آمــوزیش مــدارس رابطـهای مثبــت و معنــادار وجــود دارد .مهچنـ ن
ـ� بهدسـتآمده
از پرســشنامههای اخــاق و اثر بخ ــی نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه اخــاق حرفــهای

ن
میانگــ� قــرار دارد و میــان مؤلفههــای اخــاق حرفــهای و
مدیــران در ســطح باال تــر از
اثر بخ ــی فعالیتهــای آنهــا مهبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .بنابرایــن ،توجــه
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بــه ایــن نکتههــا ممکــن اســت بــه اثر بخ ــی بیشــتر فرایندهــای آمــوزیش منجــر شــود:

تدو یــن اســتانداردها و کدهــای اخــایق توســط متولیــان آمــوزیش کشــور بــرای مدیــران
و ســایر کارگــزاران آمــوزیش؛
آ گاهسازی مدیران از چارچوبهای اخالیق حرفه خود؛
ی اخالیق در سرفصلهای دورههای آموزیش مدیران.
قراردادن فرایندهای تصممیگیر 

محدودیتهای پژوهش
وجود ترس در بیشتر کارکنان از اینکه نظر واقعی خود را دربارۀ مدیر خود بیان کنند؛
احتمــال کمدقــی کارکنــان در تمکیــل پرســشنامهها و پاســخگویی بــه پرســشها در

زمــان کوتــاه اســتراحت بـ ن
ـ� کار؛

ارتباط اندک برخی معلمان با مدیر مدرسه و درگیربودن با مسائل تدر یس.
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