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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ساخت و تع یی ن ویژگیهای روانسنجی (پای یایی و روایییی) و س اتخا ررر ماع للل ی تأیی یدی مق سای
اخالق حرفهای مدیران آموزشی بوده است .بدین منظور یک گروه نمونه از اساتید و دانشجویان دکت دم یار یریت   
آموزشی جهت ارزیابی گویه های استخراج شده از نظریهها و تحقیقات پیشین با روش هدفمن یدرگ باختنا د دند    .
اط عال ات گردآوری شده از این طریق مقیاسی  ۱۱۴گویه ای در غالب  ۱۲مؤلفه اخالق حرفهای بر پایه طیف لیکرت
 ۵درجهای نمره گذاری شده به وجود آورد .برای ت لیلح عاملی پرسشنامه تعداد  ۳۷۵نفر مع طقم مل عع ععع ابتداایی ش ره
کرمانشاه با روش نمونه برداری تصادفی ساده و با توجه به محاسبه نسبت حجم نمونه به تعداد متغیرهای اندازه یگ ری
انتخاب گردیدند .اعتبار مقیاس اولیه با اجرای آزمایشی به صورت پیش طرح با روش آلفای کرونباخ به دست آمد.
روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با نظر اساتید گروه آموزشی تأیید گردیددد .ب ار ییی روایییی س زا ههه از روش ت یلح للل

مؤلفههای اصلی ( )pcو با روش متمایل صورت گرفت .همچنین از نمودار اسکری برای رسی تخاس هب ند ا هداس ر     
عوامل استفاده شد .نتایج ت لیلح عاملی نشان داد که هشت عامل استخراج شده ،حدود  ۶۶ / ۱۴درصد کل سنایراو   
متغیرها را تب یی ن مینمایند .و عامل اول به تنه یا ی ودح  د     ۱۸ /۰۹درص ر اهریغتم سنایراو د ا دومن هیجوت  ...... .....در ایننن
پژوهش بار عاملی با ضرایب  ۰/۴۰و باالتر به عنوان بار عاملی قابل قبول انتخاب گردید .مجموع گویه هایی که با
یک عامل همبسته بوده (  ۶۳گویه) و تشک لی یک خرده آزمون میدادند ،با عناوین :اخالق عدالت م قالخا ،روح
س ،اخ اقترا قال ءء ءءء و توسعههه،
حمایت محور ،اخالق فکری و بینشی ،اخالق فای روحم هد  ،،، ،،اخالققق آم زو ششش و ت یرد س س
اخالق وظیفه مداری و اخالق حقوق محوری نامگذاری گردیدند.
کلید واژهها :ویژگیهای روانسنجی ،پایایی ،روایی ،اخالق حرفهای ،مدیران آموزشی.
دریافت مقاله59 13 /5/52 :

پذیرش مقاله59 13 /01/2 :

 .١استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات و لع وم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .٢دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)

Amirvashani57@yahoo.com
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مقدمه

1

یکی از مسائل مهمی که امروزه در نظام حرفهای مطرححح استتت ،بحثثث اخالققق و مؤلفهههها ای

اخالقی 2است .امروزه اخالق به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در موفقیت سازمانها ا ش تخان ههه

شده است و حاکمیت اخالق حرفهای 3قادر است به میزان بسیار چشمگیری س امزا ننن را جهتتت
شها و تو یف ق در تحقق اهداف یاری رساند و لذا داشتن اخالق حرفهای در سازمانها
کاهش تن 
به منزله یک مزیت رقابتی مطرح میباشد (صالحی .) ۱۳۸۹ ،با توجه به اینکه جامعه ،ی هفرح ک   
را براساس اعمال اعضای آن مورد سنجش قرار میدهد ،حرفهها نیازمند به داشتن اصول اخالقی
مدوناند (لطیفی ۱۳۸۷ ،؛ به نقل از صدرایی .) ۱۳۹ ۰ ،تقریب ًاًا تمامی حرفهها ای ش نییآ هدش هتخان
نامه اخالقی خاص خود را دارند که شامل مجموعهای از اصول و استانداردهای خاص است که
وظایف و مسئولیتهای اخالقی صاحبان حرفه را بیان میکند (اله ویسی.) ۱۳۸۹ ،
پیچیدهتر شدن روز ا و اهنامزاس نوزف ازفا ی ک نازیم ش ا غ یاهر ی ریغ و ینوناقریغ ،یقالخا ر   
مسئوالنه در م یح طهای کاری ،توجه مدیران و صاحب نظران را به ب قالخا ثح

  

ریدم و راک یت     

اخالق معطوف ساخته است‹‹ .مدیریت اخالق ››4شناسایی و اولویت بندی ارزشها ب تیاده یار   
رفتارها در سازمان است .سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخالق میتوانند اخالق تای
م یح ط کار مدیریت کنند .برنامههای اخالق به سازمانها ی یرا

رد ار

م ممیرس نا نددد ت ،هتفشآ طیارش رد ا    

عملکرد اخالقی خود را حفظ کنند .امروزه مدیریت اخالق یکی از زمینههای لع می مدیریت به
شمار میرود که دارای رویکردی برنامهای و ابزارهای عملی است .این ن دم عو یری طیحم رد ت
کار منافع اخالقی و منافع عملک دایز رایسب یدر ی  یارب  ر ناریدم و ناربه        دارد (ن و یرذآ زای
همکاران .) ۴۲۲ : ۱۳ ۹۳ ،اخالق حرفهای یکی از مسائل اساسی همۀ جوامع بشری است .در حال
حاضر ،متأسفانه در جامعۀ ما در م یح ط کار کمتر به اخالق حرفهای توجه م ممیشوددد .در ح لا ییی
که در غرب ،در دانشهای مربوط به مدیریت و سازمان ،ش خا هههای با ا عن او ننن اخ قال

حرفهههای

وجود دارد ،ولی در جامع ۀۀۀ ما ا در م تیرید  ، ،بههه اخالققق توجههه ک فا ییی نشدهه اس  ت ( (قراملکییی،
 .) ۱۳۸۳امروزه یکی از مباحث اساسی مطرح در مدیریت این است که در اصل مدیریت بدون
1
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مسائل ارزشی و بدون عنایت به مسائل اخالقی در سازمان معنی ندارد .یعنی نمیتوان مدیریت
را بدون این مفاهیم اساسی در نظر گر  تف ((س ،فابلاش و یدمر

    .)۲ ۰۰ ۷اخ ادج ءزج قال یی    

ناپذیر در موفقیت حرفه مدیریت است چون مدیریت اخالق مدار ،باعث رشد حرفهای کارکنان،
روشنی اهداف سازمان ،ایجاد  داجیا ،نامزاس رد تلادع ا شزیگن اک رد ر نک ا  و ن ا سح داجی    

   

مسئولیت اجتماعی در سازمان میشود (شعبانی مشکول و همک ،نارا  ۱۳ ۹۴؛ ب سوم زا لقن ه و ،ی    
وشنی و سعیدی پور .) ۱۳۹۵ ،از اخالق حرفهای تعاریف متعددی صورت گرفته است:
اخالق حرفهای عبارتست از بیان اصول ،قواعد و قوانین اخالقی که هر فرد به مقتضای شغلی که
دارد باید آنها را رعایت کند (عنابستانی و سعیدی کیا .) ۳۵ : ۱۳۹۳ ،اخالق حرفهای ،متعهد شدن
انرژی ذهنی و روانی و یف زیکی فرد یا گروه به ایده جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی
گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است (کادوزیر .)۲ ۰۰ ۲ ،1اخالق حرفهای ،به منزلۀ شاخهای

از دانش اخالق ،به بررسی تکالیف اخالقی در یک حرفه و مسائل اخالقی آن میپردازد و در
تعریف حرفه ،آن را فعالیت معینی میدانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تع یی ن شده همراه
با اخالق خاص است (قراملکی .) ۱۳۸۲ ،اخالق حرفهای یکی از شاخههای جدید اخالق استتت
یکوشد به مسائل اخالقی حرفههای گوناگون پاسخ دهد و برای آن اصولی خاص متصور
که م 

ن
ک شغ للل و حرفةةة معین ن
ی کههه بایددد در یک ک
است (هارتوگ و وینستانلی .)۲ ۰۰ ۷ ،2کدهای رفت را ی ی
یشود و این قوانین خاص انسانهای مش وغ للل در
رعایت شود به عنوان اخالق حرفهای شناخته م 

یدهد (کوکورادی .)۲ ۰۰ ۹ ،3هرکدام از حرفهها به
آن حرفهها را در سراسر جهان به هم پیوند م 

شهای حرفهای نیاز دارد و اخالق حرفهای مربوط به خودش را تولید م ممیکنددد (دمیرت و سا
ارز 
ارسوزلو.)۲ ۰۰ ۷ ،4

اخالق حرفهای را میتوان با ابزارهایی به نام ک راتفر یاهدرادناتسا و اهد ی رد 

ج نامزاس ا یر      

نمود .این کدها غالب ًاًا بیان رسمی ارزشهای سازمانی درباره موضوعات اخالقی و اجتماعی معین
میباشند .ک هراتفر یتسرد رایعم اهد ای      حرفهههای در موقعیتتتهاییی مخت نایب ار فل    م ممیکننددد
(قراملکی .) ۱۳۸۵ ،به نظر میرسد مدیریت آموزشی زاین هزورما زین  دناتسا تیاعر هب ا هدر ای        
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اخالق حرفهای دارد و این کدها و استانداردها در دسترس مدیران م ممیباشددد .اخ قال
نظ و لوکشم ینابعش ر     

حرفهههای از

همکراا  ن (( (  ) ۱۳۹۴متش زا لک    مؤلفههههااای اخخخالق خودمداران قالخا ،ه   

خیراندیشی و پایبندی به اصول اخالقی است.
اخالق حرفهای از نظر صاحب نظران حوزه اخالق دارای مؤلفهها ای بسی یعونتم و را

اما تسا     

آنچه که امروزه بیشتر مورد بحث و نوشتار اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است را میت او ننن در
چند مؤلفه :اخالق فایده محور ،اخالق فرد محور ،اخالق وظیفه محور ،اخ  روحم تلادع قال و
یهاییی ا ارف ددد دارای اخالققق
اخالق حقوق محور خالصه نمود (قراملکی .) ۱۳۸۸ ،میتوان ویژگ 
حرفهای را این چنین بیان کرد :فرد پاسخگو استتت و مس وئ للیت تصمممیمها ا و پیام هد اای آن را
میپذیرد ،سرمشق دیگران است ،حساس و اخالق مند است ، ،بههه درستتکاری و خوش ان ممی در
کارش اهمیت میدهد ،برای ادای تمام مسئولیتهای خویش کوشاست و مس وئ للیتی را ک ککه بررر
عهده می یگ رد ،با تمام توان و خلوص نیت انجام میدهد (امیری و همک ،نارا

 .)۲۰ ۱۱ک ریزودا

یه ههای ا ارف دددی کههه اخالققق حرفهههای
( )۲ ۰۰ ۲به نقل از مبینی و همکاران (  ،) ۱۳۸۹دربارة ویژگ 
دارند موارد زیر را بیان میکند :مسئولیت پذیری ،ص دا ققق ب دو ننن ،احت ار ممم بههه دیگ ار ننن ،رعای یت و
احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،عدالت و انصاف ،وفاداری و همدردی با دیگران.
مترین سازمانها ای گذش و یزورما ،هت
در این میان مدارس و مؤسسات آموزشی به عنوان مه 
آینده بیش از سایرین نیازمند پرداختن به اصول اخالقی در حوزه حرفه و رسالت خود هس .دنت
مدیریت آموزشی و مدیریت مدرسه به عنوان مسئول تشخیص سیاستهای آموزشی دولتتت و
اهداف عمومی و ویژه میباشند که جهت نیل به این اهداف تعیییین م ممیش نو ددد و بای ید بههه طوررر
شایستهای رفتار نمایند و رفتار شایسته آنها نه فقط در قوانین و سیاستتتهاستتت بلک ککه ،بایید در
شها ای جهاننی و همگاننی تأکی ید
نقش خود دارای اخالق حرفهههای باشنددد ک ککه در آن بررر ارز 
میشود (شاکری.) ۱۳۸۹ ،
با توجه به اینکه حساسیت مسائل اخالقی در همه حرفهها به یک اندازه نیستتت و از آنجا ا کههه
ی بههه
م یح طهای آموزشی وظیفه خطیر آموزش و تربیت نیروهای انسانی بههه منظوررر پاسخخخ یوگ ی ی
نیازهای جامعه و کمک به توسعه همه جانبه کشور را به عهدههه داشتههه و در ایننن م ای ننن م نارید
ش ش ایا ننن ت هجو ییی در ایفا ای رس لا تتت
آموزشی به عنوان ارکان اصلییی مؤسسا تتت آموزشییی نقش ش
آموزشی به عهده دارند .لذا اخالق حرفهای یکی از مؤلفههای مهم در ارتقای کیفیت آموزش
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و سطح لع مییی و ت صصخ ییی ا ارف ددد محسو ببب م ممی درگ ددد .م ارید ننن آموزشی نیرتمهم ناونع هب      
ش بررر
ش اصلییی را در اداره و ه یاد تتت امررر آم زو ش ش
گروههای ت یثأ رگذار بر کارکرد آموزشی نقش ش
عهده دارند .پایبندی مدیران آموزشی به اصول و ارزشها یا اخالق حرفهای ،هم از منظر توسعه
فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالق و هم ازمنظر انتقال صفات ممیزه و ویژ یگ های برجسته انسانی
به دانش آموزان ،معلمان و سایر افراد در م یح ط آموزشی و در نت جی ه اشاعه آنها در جامعه ،بسیار
حائز اهمیت است .بنابراین پایبندی مدیران آموزشی بههه اصوللل و ارزشهاای اخالققق حرفهههای و
رعایت آن تضمین کننده روابط انسانی سالم و تس یه للل کنندههه فرآینددد ی دا د یه

 -ی یگدا ررری در

ت بههه نیازها ای دانش
ش تعهددد پاس یوگخ ییی نسبت ت
مدارس و آموزشگاهها ا ب دو ههه و موج ببب ا یازف ش ش
آموزان ،والدین ،معلمان و همچنین توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالقیات خواهد شد.
مدددیران آموزش ششی از جها تتت مختلففف با ا مس لئ ههه اخالققق و اخالققق حرفهههای سروووکار دارن .د
تصمیمات روزمره مدیران مانند تقسیم کار و س امزا ننن ده ههی ،تدررریس ،اس دافت ههه از فننن آوری،
قضاوت دربارة رفتار افراد و تشویق و تنبیه بر افکار ،ش صخ یت و رفتار همکاران ت ثأ یر مثبت ی یا
منفی میگذارد (میرکمالی .) ۱۳۸۲ ،مدیران باید یک سیستم ارزش اخالق حرفهههای را جهتتت
ت بههه
موفقیت در مدیریت مدرسههه ات اخ ذذذ نماینددد .زییر ا تغیی یرات در آم زو ششش و پ رور ششش نسبت ت
دهههای پیش سریعتر و وسیعتررر شدهه استتت .و مس ئا للل اخالق ققی بههه تن وا ببب در مدددیریت روی
میدهند ،به طور معمول رفتارهای غیر اخالق ققی در مدددیریت ش ما للل  :تبع ععیض ،ارتش ءا  ،،تهدی ید،
ت و فش را  ،،پرخاشگررری ،جنبةةة
مسامحه ،تجاوز به حقوق دیگران ،فس دا  ، ،خودخ او هههی ،خش نو ت ت
سیاسی دادن به موضوعات ،کژکاری حرفهای ،آزار و اذیت جنسی و فیزیکی ،شایعه پراکنی،
اختالس ،تع بص

و شکنجه روحی میباشد .بنابراین نیاز به ایجاد یک محیط سازمانی اخالق ققی

احساس میشود (اوین.) ۱۱ ۰:۲ ۰۰ ۷ ،
در سازمانهای آموزشی ،اخالق حرفهای مجموعهای از ویژ یگ ه هک تسا یراتفر یا

هب رجنم       

رعایت حقوق مشترک همکاران و مشتریان میگردد و در موضوعاتی چون خیرخواهی ،رعایت
حدود قانونی ،عدم سوء استفاده از حرفه و قاب یل ت اعتماد ت لج ی پیدا میکنددد (میرکم ،یلا

.) ۱۳۸۹

شاکری (  ) ۱۳۸۹اخالق حرفهههای در م هیلک ار یشزومآ تیرید    جنبهههها ای اخ تیلوئسم و قال
اجتم یشزومآ ناریدم هلیسوب تیریدم هفرح رد یعا        م ممیدانددد .اخ قال

حرفهههای در م تیرید

آموزشی سبب میشود که این اخ دوخ قال    ب فا رگید هب دوخ ه ر د دا ر نو نامزاس ای هسردم        
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آموزشی انتقال یابد و آنها نیز ،وی را الگوی خویش س شر رد و دنزا دد ددد و تع نورد رد ،دوخ یلا   
خود و در م یح ط کار و شغل تالش نمایند و همچنین من حطس رد و هسردم ءاقترا هب رج
سازمان آموزشی و از آن باالتر جامعه میشود (نظ یر

و همک ،نارا

رتالاب       

 ۱۳۹۲؛ ب لوسر زا لقن ه ی و 

نیک پی.) ۱۳۹۴ ،
اخالق حرفهای مدتی است که در اکثر کشورهای جهان و در حرفهههها ای مخت هجوت دروم فل    
ویژه قرار گرفته است و تالش شده است در آن حرفه اس ر یپ یقالخا یاهدرادنات ی دوش یز و    
کارکن اهراتفر نآ ،نامزاس و هسسوم نآ نا ی ا قالخ ی ر  اا اااااااا ا رعایت   

کنن  د (( (ش و لوکشم ینابع   

همکاران ۱۳۹۴ ،؛ به نقل از موسوی و همکاران .) ۱۳۹۵ ،مدیریت آموزشی نیز ک شقن هزورما ه    
ویژهای به خصوص در تربیت ایفا میکند نیاز به رعایت استانداردهای اخالق حرفهای دارد .اکثر
تحقیقات صورت گرفته در خصوص اخالق حرفهای در ایران بر حوزه پزشکی متمرکز است در
حالی که به نظر میرسد اخالق حرفهای در آموزش و پرورش نه تنه مک ا    اهمیتتتتررر از اخ قال
حرفهای در پزشکی نیست بلکه الزم است در بلندمدت به امر پژوهش در حوزه اخالق آموزشی
نیز توجه خاصی شود (فراهانی و فراهانی۲۰ ۱۴ ،؛ به نقل از رسولی و نیک پی.) ۱۳۹ ۴ ،
شهای گوناگونی کههه
اکنون مسأله بسیار مهم این است که لع ی رغم اهمیت موضوع و پژوه 
ی براای ارتقا ای اخالققق حرفهههای م نارید
در این خصوص صورت گرفته هنوز یک مدل ب مو ی ی
آموزشی که برگرفته از فرآیند پژوهش لع می باشد معرفی نشده است و لذا با ا توجههه بههه ایننن
مسأله ،پژوهش حاضر تالشی است نظام مند برای ساخت مقیاسی استاندارد از مؤلفههای اخالق
حرفهای مدیران آموزشی .سعی بر این است که این ابزار وس سس لی های اس رادنات ددد جهتتت س جن ش ش
ش
ی باشددد کههه در زمینههه
اخالق حرفهای مدیران در مدارس ،همچنین ،ابزاری برای پژوهش کس نا ی ی
اخالق حرفهای الع قمند به کار هستند.
سؤاالت تحقیق
 .1آیا بین مجموعه پرسشهایی که به منظور سنجش اخالق حرفهای مدیران آموزشی تهیه شده
است ،هماهنگی درونی کافی وجود دارد؟
 .2آیا مقیاس اخالق حرفهای مدیران آموزشی دارای روایی کافی است؟
 .3محتوای مقیاس اخالق حرفهای مدیران آموزشی از چه عواملی اشباع شده است؟
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روش تحقیق
مبنای پژوهش حاضر بر اساس رویکرد ترکیبی (طرح اکتشافی) اس یبیکرت حرط زا فده .ت    
اکتشافی آن است ک اتن ه ی شور ج   

اول (کیفی یریگ لکش ثعاب ) شور ندش نشور و   

   

دوم

(کمی) شود .این طرح زمانی مفید واقع میشود که به دل لی مهیا نبودن ابزار پژوهشی رگشهوژپ    ،
به تدوین و آزمایش چنین ابزاری نیاز دارد .همچنین این طرح برای زمانی مفید است که متغیرها
ناشناختهاند و باید شناسایی گردن تروص هب ار هعلاطم ناوتب ات د

ماجنا یمک

       داد (کرس و لو

کالرک۲ ۰۰ ۷ ،؛ ترجمه ک یبارس و شنمای  .) ۱۳۹۴ ،،، ،،جامع رامآ ه یی ییی جه یاه هیوگ یبایزرا ت     
استخراج شده از نظریهها و تحقیقات پیشین شامل تعدادی از صاحب نظران ،اساتید و دانش نایوج
ریدم هورگی ندوب هاشنامرک دحاو دازآ هاگشناد یشزومآ ت دددددددددد د ددد د کههه ب ختنا دنمفده شور ا اب     
گردیدند .نمونه یگ ری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت به طوری که دادهها ای جدی رد ید
رابطه با مقوله پدید نیام  و د پپیش دیدج داهن ی ارب  ی یی یییی ای داج طبقهههای دیگ زا ر مؤلفهههها ای اخ قال
حرفهای ایجاد نگردید .جامعه آماری برای ت لیلح

مانشسرپ یلماع هه ههه معلم دتبا عطقم نا ااا اااایی ش ره

کرمانشاه بودند که در سال ت لیصح ی  ۱۳۹۴ - ۹۵مشغول خدمت بودند و تعداد  ۳۷۵معلم ب شور ا
نمونه برداری تصادفی ساده و با توجه به محاسبه نسبت ح هزادنا یاهریغتم دادعت هب هنومن مج       
یگ ری نمونه الزم از بین آنها انتخاب گردید .یکی از مالکهای تع یی ن ح ارب هنومن مج ی ا جن ام     
ت لیلح عاملی محاسبه نسبت حجم نمونه به تعداد متغیرهای اندازه یگ ری شده است (تعداد متغیرها
 ۱۱۴و حجم نمونه  ۳۷۵معلم) .بدین معنا که جهت ت لیلح عاملی حجم نمونه حداقل باید دو برابر
تع رب .دشاب اهریغتم داد اااا ااااای وآدرگ ررری اط اعال تتت اساسییی و دادهها ای الزم ن زی  ،،از دو روش
کتابخانهای و میدانی استفاده گردی  هد ااس .ت

وآدرگ ررری دادهها ای جمععع آوری شدهه از طریق

ش
شهای پیشین ان اج ممم شدهه در زمین ۀۀۀ اخالققق حرفهههای و متوننن و رازگ ش ش
بررسی اسناد و پژوه 
شهای موجود در این زمینه با رویکرد ت لیلح محتوا بررسی شد و در مرحله بعد ،پس از
پژوه 
طراحی سؤالهای پرسشنامه مؤلفههای متنوع اخ قال

حرفهههای ب دم یار ی یحارط یشزومآ نار     

گردید .شکل یگ ری مؤلفهها به این صورت ب د هک دو رر ررر مجموععع دوازده مؤلفههه کههه در بخش ش
ش
ی در زمینههه مؤلفهههها ای اخالققق حرفهههای م نارید
یافتهها توضیح داده خواهد شد بینشی مق تامد ی ی
آموزشی به دست آمد .سپس پرسشنامهای مرکب از  ۱۱۴سؤال تهیه شد که اخالق حرفهای را
در دو حالت وضع موجود و وضع مطلوب در طیفی پنج درجهای از خ لی ی زیاد تا خ لی ییی کممم
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بررسی میکرد .به منظور نمره گذاری این مقیاس  ۱۱۴مادهای برای هریک از پنج گزینه «خ لی ی
زیاد»« ،زیاد»« ،متوسط»« ،کم»« ،خ لی ی کم» به ترت بی

مقادیر ۲ ،۳ ،۴ ،۵و  ۱در نظر گرفته شد .بههه

منظور دستیابی به روایی محتوا و روایی صوری ابزار اندازه یگ ری پیش از اجرا ،نظرکارشناسان
و محققان مربوطه و همچنین افراد ک یل دی و آگاه در دانش اگ ههه (چنددد تننن از ا ارف ددد با ا س قبا ههه از
اعضای هیئت لع می دانش رتکد عطقم نایوجشناد و هاگ یی ییییییی م شزومآ تیرید ییییی کههه در مرحلههه
نخست ،محتوا و سؤالهای پرسشنامه را بررسی کردند) نسبت به معتبر بودن سؤا تال پرسشنامه
ابراز نظر نمودند و در یع ن حال این فرایند تا حدی ادامه یافت تا محقق به روایییی م رو ددد نظررر
دست پیدا کرد .بدین صورت که با عنایت به مبانی نظری و ادبیات پژوهش ،مؤلفههای مربوط ط
ط
به اخالق حرفهای استخراج گردیددد و با ا م ور ررر ادب ای تتت و در ضمننن تع طا ییی اندیشههه با ا اس یتا ددد
بزرگوار و صاحب نظر به پختگی رسید .برای بررسی این موضوع کههه آیا ا مجموعههه س الاؤ ت تت
ی برخ ادرو ررر است ، ،در حیطههه روایییی س زا ههه از ت یلح للل
پرسشنامه محقق ساخته از روایی مناسبی ی
عاملی استفاده میشود و از این طریق ساختار عاملی پرسش مان ههه مشخصصص م ممیشوددد (هوشی ،یرا
شها ای گون نوگا ی ی
ی
 ۱۳۹۱؛ به نقل از میرطاهری و همکاران .) ۱۳۹۴ ،برای تع یی ن روایی سازه رو 
وجود دارد که یکی از آنها روش ت لیلح عاملی است .ت لیلح

یلماع  ،،، ،،اص حالط ییی استتت کههه

برای روا سازی و توسعه ابزارهای روان سنجی ،ت لیلح دادهها به منظور کشف سازههای جدید
و کمک به تدوین تئوری ت لیلح محتوا و مواد مصاحبهها ،سبکهای مدیریتی ،الع ئق شغلی و
 ...به کار م ممیرود (ه ،نمو

 .) ۱۳۸۴بن ارب نیاربا یی ییی بررسییی روایییی از روش ت یلح للل مؤلفهههها ای

اصلی )pc(1استفاده شده است .پس از اجرای ت لیلح مؤلفهها ای اص ارب یل یی ییی بررسییی ایننن کههه
آزمون از چند عامل اشباع شده است ،از چرخش متمایل استفاده گردید .جهت سنجش اعتب را
مقیاس اولیه پس از استخراج مؤلفههای دوازده گانه اخالق حرفهای به عنوان پیش طرح ب یور ر
 ۳۰نفر معلم مقطع ابتدایی اجرا شد و پایایی آن ب نییعت یار

گنهامه ییی یییی درونییی و م ازی ننن اعتباررر

مقیاس از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  ۱آمده است.

). Principicual Components(PC

1
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جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس مقدماتی
اخالق حرفهای

N

تعداد آیتم

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

فایده محور

۳۰

۱۰

۰/ ۹۶۶

۰/ ۹۴ ۰

مشارکتی

۳۰

۱۰

۰/ ۹۵۵

۰/ ۹۵ ۰

وظیفه گرا

۳۰

۹

۰/ ۹۳۵

۰/ ۹۴۵

عدالت محور

۳۰

۱۰

۰/ ۹۵۵

۰/ ۹۴۷

۳۰

۱۰

۰/ ۹۷ ۰

۰/ ۹۷۴

۳۰

۷

۰/ ۹۴۴

۰/ ۹۶ ۰

ارتقاء

۳۰

۱۰

۰/ ۹۶۶

۰/ ۹۷۲

معنوی

۳۰

۱۰

۰/ ۹۶۷

۰/ ۹۳۳

فرهنگی -اجتماعی

۳۰

۱۰

۰/ ۹۸۱

۰/ ۹۶۹

فکری -بینشی

۳۰

۱۰

۰/ ۹۸۳

۰/ ۹۶۵

ارشادی

۳۰

۱۰

۰/ ۹۷۷

۰/ ۹۶۴

آموزش و تدریس

۳۰

۸

کل مقیاس

۳۰

حقوق محور
لع می ت صصخ ی

۱۱۴

۰/ ۹۴ ۰

۰/ ۹۲۸

۰/ ۹۹۶

۰/ ۹۹۸

همانگونه که مالحظه میگردد ،ضرایب همسانی درونی سؤا تال با روش آلفای کرانب رگنایب خا   
پایایی مناسب مقیاس مقدماتی اخالق حرفهای مدیران آموزشی برای اجرای اصلی است ..ب ار ییی
تع یی ن مش صخ ه آماری پاسخ دهن اگد ننن بررر حس ببب متغیرهاییی جمععع آوری شدههه (ج ،نس ،سن   
شها ای مت واد للل آما ار توصی یف  ، ،ماننددد
وضعیت تأهل ،سابقه خدمت و سطح ت صح ی ا )تال ززز رو 
توزیع فراوانی و درصد فراوانی بهره به عمل آمد .و سپس ب ا یگتسبمه سیرتام یبایزرا یار زززز ززززز
شاخص کایزر -مایر و اولکین )KMO( 1برای تع یی ن کفایت نمونه برداری و مقدار معن یرادا

آزمون کرویت بارتلت 2بهره گرفته شد.

از

یافتهها

جه بایشزرا ت ی یگتسبمه سیرتام          از آزم نو     KMOو آزم هدافتسا تلتراب تیورک نو         

میگردد که نتایج این دو آزمون در جدول  ۲آمده است.

). Kaiser- Meyer & Olkin(KMO
. Bartlett

1
2
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جدول  .2مقدار  KMOو نتیجه آزمون کرویت بارتلت برای ارزشیابی ماتریس همبستگی
مؤلفههای اخالق حرفهای

آزم هنومن تیافک نو

        

یگ ری KMO

آزمون کرویت بارتلت
مقدار خی دو

Df

Sig.

اخالق فایده محور

۰/ ۸۹۷

۲۲۵۸ / ۸۹۴

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق مشارکتی

۰/ ۹۱۱

۲۶۸۱ / ۲۴۵

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق وظیفه محور

۰/ ۸۹ ۰

۲۲ ۰۰ / ۴۷۱

۳۶

۰/ ۰۰۰

اخالق عدالت محور

۰/ ۸۷۵

۳۰ ۹۷ / ۹۸۸

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق حقوق محور

۰/ ۸۹۷

۲۸۳۶ / ۹۶۳

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق لع می -ت صصخ ی

۰/ ۸۸۳

۱۴۹۷ / ۶۹۵

۲۱

۰/ ۰۰۰

اخالق ارتقاء سازمانی

۰/ ۸۹۷

۲۹۳۶ /۰ ۷۶

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق معنوی

۰/۹۰۵

۳۷۱۵ / ۲۴۷

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق فرهنگی -اجتماعی

۰/۹۰۲

۳۶۵۵ /۰ ۷۳

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق فکری

۰/ ۹۲۹

۳۴۲۷ / ۵۱۵

۴۵

۰/ ۰۰۰

اخالق ارشادی

۰/ ۹۲ ۰

۲۸۷۲ /۰ ۹۵

۴۵

۰/ ۰۰۰

۰/ ۸۷۴

۱۹۲۴ / ۶۱۹

۲۸

۰/ ۰۰۰

اخالق آموزش و تدریس

همان طور که در جدول  ۲نشان داده ش بایزرا یارب ،هد ی رتام  ی صخاش ود زا یگتسبمه س

کایزر -مایر و اولکین ( )KMOب نییعت یار

ومن تیافک ن گ ه ی نعم رادقم و یر ا نومزآ یراد

کرویت بارتلت استفاده گردید .شاخص کفایت نمونه ب لقادح دیاب یرادر   

     
      

 ۰/۶و ب الا ت نآ زا ر

باشد .نتایج بیانگر اینست که مقدار شاخص  KMOبرای همه  ۱۲مؤلفه اخالق حرفهای ب الا ت زا ر
کاند که اجرای ت لیلح عاملی را برای پ هوژ ششش قاب للل
حد مطلوب  ۰/۶است و مقادیر به  ۱نزدی 
توجیه میسازد .برای بررسی درباره این مط بل

ی دادهها ا در جامعههه
س همبس گت ی ی
که آیا ا م یرتا س س

صفر نیست ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده میشود .هدف از اجرای این آزمون ،رد فرضیه
ی آن « »۱و همههه عناصررر ریغ
صفر مبنی بر درست بودن ماتریس همانی است که عناصررر قطری ی
قطری آن در جامعه «صفر» باشد (ه ،نمو

 .) ۱۳۸۴در پ هوژ ششش حاضررر مق رامآ هصخشم راد ی یی یییی

آزمون بارتلت برای همه مؤلفههای اخالق حرفهای در سطح ( )(p ۰/ ۰۰ ۱معنادار است .بنابراین،
میتوان ادعا کرد که بین متغیرها در جامع جو مزال یگتسبمه ه و راد د د مزال طیارش لقادح و 

   

برای ت لیلح عاملی برقرار و ت لیلح عاملی را تأیید میکند.
سؤال اول تحقیق :مؤلفههای اخالق حرفهای مدیران آموزشی کدامند:
برای پاسخگویی به این س اؤ للل  ۱۲مؤلفههه اخالققق حرفهههای از بررسییی پیشینههه پ هوژ ششش و نظررر
خبرگان استخراج گردیده بود در مقیاسی  ۱۱۴گویه ای برای وضععع موجوددد و وضععع مط ول ببب
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گنجانده شد و یک مقیاس اولیه جهت سنجش اخالق حرفهای مدیران آموزشی میظنت  یدرگ د    
که مؤلفهها و گویه های مربوط به هر مؤلفه به شرح زیر میباشد:
 .۱اخالق فایده محور (گویه های  ۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱و )۱۰
 .۲اخالق مشارکتی (گویه های  ۱۱تا )۲۰
 .۳اخالق وظیفه محور (گویه های  ۲۱تا ) ۲۹
 .۴اخالق عدالت محور (گویه های  ۳۰تا ) ۳۹
 .۵اخالق حقوق محور (گویه های  ۴۰تا ) ۴۹
 .۶اخالق لع می -ت صصخ ی (گویه های  ۵۰تا ) ۵۶
 .۷اخالق ارتقاء سازمانی (گویه های  ۵۷تا ) ۶۶
 .۸اخالق معنوی (گویه های  ۶۷تا ) ۷۶
 .۹اخالق فرهنگی اجتماعی (گویه های  ۷۷تا ) ۸۶
 .۱۰اخالق فکری (گویه های  ۸۷تا ) ۹۶
 . ۱۱اخالق ارشادی (گویه های  ۹۷تا )۱۰۶
 . ۱۲اخالق آموزش و تدریس (گویه های  ۱۰۷تا ) ۱۱۴
پس از تنظیم ،مقیاس اولیه در اختیار  ۳۷۵معلم مقطع ابتدایی قرار گرفت که با توجه به گویه ها
وضعیت اخالق حرفهای مدیران مدارس خود را ارزیابی نماین یروآ عمج زا سپ .د    

رف مممها ا به

س (متعام )د براای
ش واریمکس س
صورت ت لیلح اکتشافی به روش مؤلفهههها ای اصلییی و با ا چ خر ش ش
استخراج عوامل استفاده شد و نتایج برای هر مؤلفه به تفکیک بررسی شد که در جدول  ۳و ۴
آورده شده است .اجرای ت لیلح عاملی مواد مقیاس اخالق حرفهای مدیران آموزشی برای تع یی ن

مقدار عوامل اشباع شده از این مقیاس ،سه شاخص عمده را مورد توجه قرار داده است :ارزش
شهای ویژه(1اسکری).
ویژه ،نسبت واریانس تب یی ن شده توسط هر عامل و نمودار ارز 

. Scree

1
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جدول  .3شاخصهای آماری اولیه با استفاده از تحلیل عاملی
عوامل

ارزش ویژه اولیه
کل

درصد واریانس

مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده
درصد تراکمی

کل

درصد واریانس

درصد تراکمی

۱

۵۱ / ۸۶۴

۵۵ / ۷۶۷

۵۵ / ۷۶۷

۵۱ / ۸۶۴

۵۵ / ۷۶۷

۵۵ / ۷۶۷

۲

۳/ ۵۱۲

۳/ ۷۷۷

۵۹ / ۵۴۴

۳/ ۵۱۲

۳/ ۷۷۷

۵۹ / ۵۴۴

۳

۲/ ۷۹۵

۳/ ۰۰ ۵

۶۲ / ۵۴۹

۲/ ۷۹۵

۳/ ۰۰ ۵

۶۲ / ۵۴۹

۴

۲/ ۱۶۶

۲/ ۳۲۹

۶۴ / ۸۷۸

۲/ ۱۶۶

۲/ ۳۲۹

۶۴ / ۸۷۸

۵

۱/ ۷۹۹

۱/ ۹۳۵

۶۶ / ۸۱۲

۱/ ۷۹۹

۱/ ۹۳۵

۶۶ / ۸۱۲

۶

۱/ ۶۶۹

۱/ ۷۹۵

۶۸ /۶۰۷

۱/ ۶۹۹

۱/ ۷۹۵

۶۸ /۶۰۷

۷

۱/ ۶۱۲

۱/ ۷۳۳

۷۰/ ۳۴۱

۱/ ۶۱۲

۱/ ۷۳۳

۷۰/ ۳۴۱

۸

۱/ ۴۸۴

۱/ ۵۹۵

۷۱ / ۹۳۶

۱/ ۴۸۴

۱/ ۵۹۵

۷۱ / ۹۳۶

۹

۱/ ۲۹۹

۱/ ۳۹۷

۷۳ / ۳۳۳

۱/ ۲۹۹

۱/ ۳۹۷

۷۳ / ۳۳۳

۱۰

۱/ ۲۳۹

۱/ ۳۲۲

۷۴ / ۶۶۵

۱/ ۲۳۹

۱/ ۳۳۲

۷۴ / ۶۶۵

۱۱

۱/ ۱۴۹

۱/ ۲۳۵

۷۵ /۹ ۰۰

۱/ ۱۴۹

۱/ ۲۳۵

۷۵ /۹ ۰۰

۱۲

۱/۰ ۹۷

۱/ ۱۷۹

۷۷ /۰ ۷۹

۱/۰ ۹۷

۱/ ۱۷۹

۷۷ /۰ ۷۹

۱۳

۱/۰ ۱۱

۱/۰ ۸۷

۷۸ / ۱۶۶

۱/۰ ۱۱

۱/۰ ۸۷

۷۸ / ۱۶۶

بر اساس مالک کایزر عوامل دارای ارزش ویژه یک و باالتر از یک میتوانند به عن لماوع ناو
اصلی استخراج گردند .مش صخ ههای آماری اولیه که با اجرای ت لیلح مؤلفههای اص شور اب یل   

( )pcبه دست آمد نشان داد که ارزشهای ویژه  ۱۳عامل بزرگتر از یک است و این  ۱۳عامل بر
روی هم حدود  ۷۸ / ۱۶درصد واریانس کل را تب یی ن مینمایند .عامل اول به تنهایی با ارزش ویژههه
 ۵۵ / ۷۶۷درصد از واریانس متغیرها را توجیه نمود.
نمودار ش بی

دار اسکری ،طرحی از واریانس کل تب یی ن شده به وس لی ه هر متغیر را در ارتباط با

لها ای ب رز گگگ در با الالال و س یا ررر عام لللها ا با ا شیبی ی
ی
سایر متغیرها نشان میدهد .در این طرح عام 

لهای حقیقی
تدریجی در کنار هم نشان داده شده است .تجربه نشان داده که اگر  kتعداد عام 

م عامل
ط ک در  ، ،سهم م
باشد ،اسکری از عامل  kام شروع میشود .از این نمودار م ممیت او ننن اس ابنت ط ط

لها متمایز است ،اما ش بی نمودار
نخست در واریانس کل متغیرها چشمگیر و از سهم بقیه عام 
بعد از عامل سیزدهم از بین میرود و در واقع تالف

نمودار از عامل سیزدهم شروع میشود .با

لها جایی است کههه شی خ ب طط ططط تغ یی ررر م ممیکنددد،
توجه به این که نقطه برش برای چرخش عام 
لهای مناسب برای چرخش با استفاده از این روش  ۱۳عامل است.
بنابراین ،عام 
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ن شدههه و
س ت ب یی ن ن
پس از تع یی ن تعداد عوامل مناسب قابل استخراج با ا توجههه بههه مق اد ررر واری نا س س
ف از ایننن روش،
نمودار اسکری برای رسیدن به ساختار ساده ۱۳ ،عامل چرخش داده شد .هدف ف
رسیدن به ساختار ساده است .بنابراین ،اط عال ات به دست آمده پس از چرخش متمایل برای ۱۳
مؤلفه استخراج شده نشان داد که نتایج پس از چندین چرخش آزمایشی به ساختار ساده رسید.
همانگونه که در جدول  ۴مالحظه میگردد این  ۱۳عامل حدود  ۷۸درصد واریانس کل را تبیین
نمودند.
جدول  .4عوامل اصلی استخراج شده از طریق چرخش متعامد
عوامل

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته
کل

درصد واریانس

درصد تراکمی

۱

۱۶ / ۸۳ ۰

۱۸ /۰ ۹۷

۱۸ /۰ ۹۷

۲

۱۱ / ۳۲۵

۱۲ / ۱۷۷

۳۰/ ۲۷۴

۳

۱۰/ ۳۷۷

۱۱ / ۱۵۸

۴۱ / ۴۳۲

۴

۶/ ۶۷۵

۷/ ۱۷۷

۴۸ /۶۰۹

۵

۴/ ۴۱ ۰

۴/ ۷۴۲

۵۳ / ۳۵۲

۶

۴/ ۱۶ ۰

۴/ ۴۷۳

۵۷ / ۸۲۵

۷

۳/۹۰۸

۴/۲۰۲

۶۲ /۰ ۲۶

۸

۳/ ۸۳۱

۴/ ۱۲ ۰

۶۶ / ۱۴۶

۹

۳/ ۷۱۴

۳/ ۹۹۳

۷۰/ ۱۳۹

۱۰

۲/ ۳۴۴

۲/ ۵۲۱

۷۲ / ۶۶ ۰

۱۱

۲/ ۱۲ ۴

۲/ ۲۸۴

۷۴ / ۹۴۴

۱۲

۱/ ۵۲۶

۱/ ۶۴۱

۷۶ / ۵۸۵

۱۳

۱/ ۴۷۱

۱/ ۵۸۱

۷۸ / ۱۶۶

به دل لی اینکه بر روی عوامل  ۱۲ ، ۱۱ ،۱۰ ،۹و  ۱۳فقط یک یا دو سؤال قرار گرفتن لماوع نیا د   
کنار گذاشته شدند و نهایت ًاًا هشت عامل اصلی مشتمل بر  ۶۳عبارت یا گویه به عن ناو مؤلفهههها ای
اخالق حرفهای مدیران آموزشی شناسایی گردیدند که این هشت عامل ح دود

 ۶۶ / ۱۴درص زا د

واریانس کل را تب یی ن مینمایند .پژوهشگران به منظور بررسی درباره ماهیت روابط بین متغیرها ا
لها ضرایب باالتر از  ۰/۳۰و گاه ب الا ت زا ر  ۰/۴۰را در
و نیز دستیابی به تعریف و نامگذاری عام 
لها مهم و با معنا دانسته و ضرایب کمتر از این ح ود ددد را بههه عن او ننن صفررر (عام للل
تعریف عام 
تصادفی )در نظر گرفتهاند (هومن .) ۱۳۸۴ ،در این پژوهش بار عاملی با ا ض بیار

 ۰/۴۰و ب الا تر

به عنوان بار عاملی قابل قبول انتخاب شد ،در نت جی ه ،اگر بار عاملی س ور یلاو ییی تماممم عوام للل
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ک از عام لللها ا
چرخش یافته کمتر از  ۰/۴۰بود ،از آزمون کنار گذاشته شدند .همچنین هررر یک ک
شهایی که
باید دست کم متعلق به سه سؤال و از اعتبار کافی برخوردار میبودند .مجموعه پرس 
مشترک ًاًا با یک عامل همبسته بوده و تشک لی یک خرده آزمون میدهند ،به شرح زیر نامگذاری
گردیدند:

عامل اول :اخالق عدالت محور
عامل دوم :اخالق حمایت محور
عامل سوم :اخالق فکری
عامل چهارم :اخالق فایده محور
عامل پنجم :اخالق آموزشی
عامل ششم :اخالق ارتقاء سازمانی
عامل هفتم :اخالق وظیفه محوری
عامل هشتم :اخالق حقوق محوری.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف س و یبایرابتعا ،تخا

ییاور     س ایقم یجن سس سسس اخ قال

حرفهههای م نارید

آموزشی صورت گرفت .برای پاسخ به این سؤال که «آیا اب زا هدش هتخاس راز ا ک رابتع ا رب یف       
خوردار است؟» نتایج حاصل از اجرای آزمون نشان میدهد که  ۵۱سؤال از مجم عو

 ۱۱۴س اؤ للل

مقدماتی به دل لی همبستگی ضعیف با کل آزمون و یا به دل لی داشتن بار عاملی ضعیف از مجموع
سؤا تال حذف گردیدند و در نت جی ه ضریب اعتبار آزمون پ نیا فذح زا س     س الاؤ ت تت براب اب ر   
 ۰/ ۹۷۵به دست آمد که اعتبار باالیی است .برای بررسی روایی سازه و پاسخ به ایننن س اؤ للل که
«مقیاس ساخته شده اخالق حرفهای مدیران آموزشی از چند عامل تسا هدش عابشا ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟» از روش
ت لیلح مؤلفههای اصلی ( )pcاستفاده ش زا لبق .تسا هد ا رج ا افک ،یلماع لیلحت ی یت هنومن

      

برداری با استفاده از اندازه  KMOو نیز رد فرض صفر مبنی بر درست بودن ماتریس همسانی در
جامعه به وس لی ه آزمون کرویت بارتلت اجرای ت لیلح عاملی توجیه پذیر شد .ب یش زا هدافتسا ا ووو ووووه
چرخش متمایل تعدادی از سؤا تال به دل لی نداشتن بار عاملی معنادار و همبستگی ضعیف با کل
آزمون از کل مجموعه سؤا تال مقیاس حذف گردیدند .با توجه به مفروضههای ت لیلح عاملی ،و
درصد تب یی ن واریانس و ش بی نمودار در نهایت  ۱۳عامل استخراج گردید.
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ماتریس عاملی نشان داد که عامل اول ،دوم و سوممم ب بیترت ه   

ن باررر ماع للل ی ( ۱۸
دارای بیش یرت ن ن

لها بیشتر است .نتایج ت لیلح عاملی
درصد ۱۲ ،درصد و  ۱۱درصد) و سهم آنها نیز از سایر عام 
مشخص کرد ،این مقیاس از روایی کافی بر خوردار و از  ۸عامل اشباع شده اس ب .ت هه ههه منظوررر
ساده سازی عوامل استخراجی از چرخش متمایل استفاده شد .از یافتههای این پژوهش ک ب ه رر ررر
ی مبتنییی بررر ت یلح للل لماع ییی و روش ت یلح للل
ی و از آزمونننها ای آم را ی ی
ح نمونههه ب رادر ی ی
پای رط ه حح حح
مؤلفههای اصلی است و با بهره مندی از پیشینه پژوهشی در خصوص مبحث اخ قال

حرفهههای

نتایج ذیل حاصل شد:
عامل اول با  ۱۵سؤال همبستگی قوییی دارد و ب قالخا رگنای
معض تال

اخالقی از این دیدگاه ،ممکن است سؤا تال

روحم تلادع ی دهاشم .تسا  هههه ههههههههه

ط بههه حاکمیتتت ق ونا ننن و مف یها م م
م
مربوط ط

نها را ممکن است شامل شود اما ، ،قطع ًاًاًاًا
انتزاعی از قب لی انصاف ،حقوق و عدالت را بپرسد .ای 
ن و سیاستتت
ط بههه لادع تتت و براب یر  ، ،عادالنههه ب دو ننن مقرر تا  ،،ق یناو ن ن
محدود بههه مس ئا للل مربوط ط
نمیشوند .عامل دوم با  ۹سؤال همبستگی قوی دارد و بیانگر اخالق حمایت محور است .این بعد
از اخالق تاکید بر احس تیلوئسم سا

یفطاع تیامح و نارگید لابق رد شناد و نانکراک زا

     

آموزان ،ابراز محبت نسبت به دیگران ،توجه به حفظ کرامت معلمان و دیگر افراد ،احترام متقابل
نسبت به آنها و احترام به فضای فرهنگی غالب میباشد .عامل س اب مو     ۹س اؤ للل همبس وق یگت ی   
دارد و بیانگر اخالق فکری  -بینشی است .داشتن تفکر انتقادی و تفک لح تهج کیژتارتسا ر

  

تعارضات مدرسه و هم اندیشی با دیگران جهت حل تعارضات ،داشتن سواد اط عال اتی ،شناس یا ی
و بکار یگ ری معلمان خالق و تالش در جهت لع می و عملی ساختن دانش ضمنی و تجربی خ دو
مدیر و معلمان و  ...را شامل میشود .عامل اب مراهچ      ۱۳س اؤ للل همبس وق یگت ی و دراد  رگنایب    
اخالق فایده محوری است .در این بعد از اخالق حرفهای ،فرد عملییی را انت اخ ببب م ممیکنددد کههه
بیشترین شادی یا خوشی را برای بیشترین تعداد مردم بههه ارمغاننن م ممیآورد و بههه دنباللل چ زی ی ی
ی
میباشد که برای جامعه بهترین است .فایده گرایی بههه دو روش جداگانههه اخالقییی م ممیپ زادر ددد:
یکی ،تأکید بر استفاده از قوانین و دیگری ،تأکید بر جنبههای عمل است .دیدگاه فایده گرایی
اصول را به عنوان ارزش ابزاری که برای شکل دادن به اقدامات خاص دارند میبیند .در ایننن
نظریه نت جی ه عمل ،اخالق خود را مشخص میکند و شکستن قانون در صورتی مجاز است که
شادی بیشتری را به ارمغان بیاورد .فایده گراها به منظور آوردن حداکثر شادی ب ار ییی ح ثکاد ررر

