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چکیده
پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی دیدگاه معلمان مدارس مقطع متوسطه در م ازیم درو نن ننن رعایتتت اس اهدرادنات ییی
اخالق حرفهای مدیران آموزشی و رابطه آن با اشتیاق شغلی معلمان صورت گرفته است ،بنابراین از لحاظ هدف در
يباشددد .در
گروه پژوهشهای كاربردي ميباشد و از نظر ماهيت و روش ،تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگی م 
این پژوهش  ۱۲۲نفر از معلمان زن و مرد از جامعه آماری معلمان مقطع متوسطه دوم شهر سنقر با روش نمونه گیری
تصادفی و تعیین حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان( )۱ ٩٧ ۰برای اجرای پژوهش انتخاب گردیدند ..در
این پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه اخالق حرفهای بهاگیر( ) ۱۳ ٩۰و پرسشنامه اشتیاق ش و اونالاس یلغ
شائوفلی(  ) ۲۰۰۱استفاده گردید .برای تجزیه اد لیلحت و  د هه هههها ا در س زا یفیصوت رامآ حط ت لوادج و ،یناوارف عیز       
میانگین و انح و رایعم فار مزآ ،نوسریپ یگتسبمه زا یطابنتسا رامآ حطس رد ون         tمس و سنایراو لیلحت ،لقت
رگرسیون استفاده گردید .نتایج نشان داد که :ارتباط معناداری بین میزان رعایت اخالق حرفهای و مولفهههها ای آن با
اشتیاق شغلی معلمان وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر اخالق حرفهای مدیران حدود  ۲۰درصد
شبینی نماید و بیشترین تاثیر را مولفه و روحم هدیاف قالخا    
از تغییرات مربوط به اشتیاق شغلی معلمان را توانست پی 
اخالق وظیفه محور در پیشبینی اشتیاق ش ب نینچمه .دنتشاد ناملعم یلغ ین ر رد ناملعم هاگدید ا تیاعر اب هطب           
استانداردهای اخالق حرفهای مدیران بر حسب متغیر جمعیت شناختی جنسیت تفاوت معناداری مشاهده گردید.
کلید واژهها :اخالق حرفهای ،استانداردهای اخالق حرفهای ،اشتیاق شغلی ،مدیران ،معلمان
دریافت مقاله4931/ 12 /2 :

پذیرش مقاله59 13 /5/ 18 :

 -1استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،ایران
 -2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،ایران(نویسنده مسئول)

Amirvashani57@yahoo.com
 -3کارشناس رشته علوم تربیتی( گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
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مقدمه
پیچیده تر شدن روز افزون س هراک نازیم شیازفا و اهنامزا ا ریغ ی

    

ریغ و ینوناقریغ ،یقالخا

مسئوالنه در محیطهای کاری ،توجه مدیران و صاحب نظران را به بحث اخ و راک قال تیریدم    
اخالق معطوف ساخته است‹‹ .مدیریت اخالق ››1شناسایی و اولویت بندی ارزشها برای ه تیاد

رفتارها در سازمان است .سازمانها با ایجاد کی

برنامه مدیریت اخالق میتوانن رد ار تایقالخا د   

محیط کار مدیریت کنند .برنامههای اخالق به سازمانها یاری م رد ات دنناسر ی شر ،هتفشآ طیا      
عملکرد اخالقی خود را حفظ کنند .امروزه مدیریت اخالق یکی از زمینههای علمی مدیریت به
شمار می رود که دارای رویکردی برنامهای و ابزارهای عملی است .این نوع مدیریت در مح طی
کار منافع اخالقی و منافع عملک  یارب یدایز رایسب یدر ر ررر رررررهب ریدم و نار ا و یرذآ زاین (دراد ن
همکراا ،ن     .) ۴۲۲ : ۱۳ ٩۳اخ ذپان ییادج ءزج قال ی نوچ تسا تیریدم هفرح تیقفوم رد ر       

     

     

مدیریت اخالق مدار ،باعث رشد حرفهای کارکنان ،روشنی اه جیا ،نامزاس فاد ا ع د د رد تلا

  

سازمان ،ایجاد انگیزش در کارکنان و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در سازمان می شود(شعبانی
مشکول و همکاران.) ۱۳ ٩۴ ،
رویکرد جهانی به وضع میثاقها و مقررات گوناگون اخالقی و اهتمام جدی به تاسیس و تقو تی
نهادها و سازمانهای متنوع مدنی و اخالقی در سالهای اخی هب یناسنا عماوج هجوت زا یکاح ر       
جایگاه اخالق و منش انسانی در پویایی مناسبات جمعی و بی یریگ لکش هب ریگارف هدارا رگنا      
روند علمی و توسعه یابنده تالشهای اخالق گرا در سطوح ملی و بین الملل هکنیا هچ .تسا ی     
گرایش انسان و اجتماع عملگرای امروزی به مبانی و موازین اخالقی ،نش گیاج یمهفزاب زا نا اه    
راهب قالخا یاهشزرا و لوصا یدر ی  شقن و عامتجا و نامزاس رد بببببببببببببب بایسته یدمآراک رد نآ      
تها ایی چ  تمالس دوبهب نو م ،یناسنا طیح      
گروههای سازمان مح رورض هب مامتها .دراد رو تتتت تتتت
آموزشی ،فرهنگی و اخالقی ،توجه به تلفیق اخالق و مسئولیت ،تاکید بر حفظ حرمت و کرامت
انسان ،گرایش به عدالت و برابری ،ترویج تلقی از اخالق به مثابه عامل انگیزش ت ،ی قققو ناوت تی   
فردی و پیوند روحیه جمعی و سازمانی ،تاکید بر حقوق مردم در تنظیم مناسبات حرفهای ،توجه
به ض رح و یقالخا یدنبیاپ یاقترا ترور فففف ف ففففففهای در بط ر و لغاشم داهن و ن و  ییامن ا رد نآ ز
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فرهنگ حاکم بر کار و فعالی رح ت فف فففهای ،تما رح قالخا لوصا تیاعر هب لی ففففف ف فففففففهای 1و تولید
رضایت مندی در نیروی انسانی ،از جمله ش خا صصصها ای اهمی ی ت ا رح قالخا شقن یب
مراتب اداری و مدیریت ،اقتصاد و اجتماع ،پیوند رش و یعامتجا د

فففف ف ففففففهای در

اب یداصتقا دشر قالخا و     

توسعه و  رح قالخا جیورت فففففف فففهای در س د راک نامزا ار ق(د ر ،یکلما         .) ۱۲۲ - ۱۲۰ : ۱۳۸۸یک زا ی   
   

عوامل تاثیرگذار بر انتظارات آدمی از نقش خود و دیگران ،اص هک یلوصا ،تسا یقالخا لو
مدیر در تصمیم گیری و رفتارش باید رعایت کند( کاظمی ، ۱۳ ٩۰ ،به نقل از رضاییان.) ۱۳۸ ٥ ،

سازمانها امروز نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند ،کسانی که نسبت به شغل شان اش و قایت
عالقه زیادی دارند .بطور کلی کارکنان مشتاق مجذوب شغلشان می شوند و تکالیف شغلی را به
طرز مطلوبی به انجام می رسانند( حاجلو و همکاران ۱۳ ٩۴ ،؛ به نق و رکیب زا ل تیل ررر رررر .) ۲۰۱۰ ،2در
همه سازمانها و موسسات ،مدیریت مهمترین عامل در رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاس .ت
مدیران با اتکا به سیستمی از ارزشها و باید و نبایدها که اخالق نامیده می شود قادرند ت یمصت ا م   
بگیرند که چه چیز خوب و چه چیز بد است .چه کس یم تسار هار هب ی

دور

   

هار یسک هچ و   

نادرست می پیماید(الوانی .)۱ : ۱۳۸۳ ،امروزه مدیریت اخالق یکی از زمینهها ای علم تیریدم ی   
به شمار می رود که دارای رویکردهای برنامهای و چندین ابزار عملی است .این ابزاره دنترابع ا   
از :کدهای اخالقی ،کدهای رفتار ،خط مشیها و رویهههها ا ،روشه و یقالخا تالضعم لح یا   
آموزش( سلطانی.) ۳۴ : ۱۳۸۲ ،
یکی از مهمترین سازمانها در هر کش م .تسا شرورپ و شزومآ نامزاس ،یرو ه لماع نیرتم
پیشرفت نظام تعلیم و تربیت کی

     

جامعه وجود معلمان با انگیزه و اثربخش می باشد .معلمانی که

یتوانند با داشتن سطح باالیی از انگی و هز
به عنوان اصلی ترین عنصر فرایند یاددهی و یادگیری م 
روحیه ،اثربخشی نظام آموزشی کی

کشور را تضمین نمایند .اما بر اساس واقعیات موجود گاهی

بین انتظارات جامعه و نظام تعلیم و تربیت معلمان از کی

سو و تامین نیازها و خواستههای آنان از

سوی دیگر نوعی عدم تعادل به چشم می خورد .این عدم موازنه و شکاف مو دوج میییتوان رب د   
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روی نگرش معلمان نسبت به شغلشان اثر بگذارد( ح راکمه و ولجا ا ،ن     ۱۳ ٩۴؛ به عیمس زا لقن     

زاده.)۱ ٩٩ ۸ ،1

اشتیاق شغلی 2به عنوان کی

مفهوم شغلی نتیجه تمایل اخی شناور هب ر ن یور رب ،رگن تبثم یسا       

یکن نند( ش کیب و یلفوئا رر ررر: ۲۰۰۴ ،3
نیروهای انسانی ،عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار توجه م 

 .) ۳۱ ٥ -۲٩۳علی رغم دیدگاهها و تعاریف مختلف در م  لماوع یلغش قایتشا درو م اب یددعت       
اشتیاق شغلی میتواند مرتبط باشند .از جمله این عوامل میزان رعایت اخالق حرف ففهای اس هک ت   
مدیران در محیط آموزشی بکار میگیرند و نوع دیدگاهی که معلمان نسبت به رعایت معیارها و
یتواند بر می هنآ یلغش قایتشا ناز اااا ااااا م .دشاب رثو   
اصول اخالق حرفهای از جانب مدیران دارند م 
مديريت آموزشي و مديريت مدرسه به عنوان مسئول تشخيص سياستها اي آموزش ييي دولتتت و
اهداف عمومي و ويژ ه مي باشند كه جهت نيل به اين اهداف تع يي ن م ييي ش نو ددد و بايددد بههه طوررر
شايسته اي رفتار نمايند و رفتار شايسته آنها نه فقط در قوانين و سياستتتهاستتت بلكههه ،بايددد در
شها اي جه نا ييي و همگ نا ييي تأ يك ددد مي
نقش خود داراي اخالق حرفه اي باشند كه در آن بر ارز 
م ارزش اخالققق حرفههه اي را جهتتت موفقيتتت در
شود(شاکری .) ۱۳۸ ٩ ،مديران بايد يك سيستم م
مديريت مدرسه اتخاذ نمايند.
رعایت موازین اخالق حرفهای از طرف مدیران میتواند سایر افراد را در محیط آموزشی تحت
تاثیر قرار دهد .معلمان از جملهاین افرادند که تحت تاثیر رفتارها و تصمیمات مدیران قرار دارند
یتواند میزان اشتیاق و انگیزش به شغل آنها را تحت
و نوع برخورد مدیران در مدارس با معلمان م 
تاثیر قرار دهد.
اخالق حرفه اي كه بايد آن را بايدها و نبا اهدي ييي ارزشییی  -فلسف ييي و مال ككك و مع اي ررر س سسنجش
درستي و نادرستي رفتار شخص نسبت به خود ،ديگران و جامعه و همچنين مسئوليت تعهدي كه
شخص در حرفه خود نسبت به ديگران و جامعه دارد تعريف كرد ،از مباحثي است كه امروزه به
آن توجه زيادي مبذول شده است .اخالق حرفهای عبارتست از مقررات ،استانداردها ،کدها و یا
اصولی که دستورالعملهای الزم را برای رفتار درست اخالقی و وجدانی و همچنین درس یراکت

1
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در شرایط خاص فراهم می س ،نابزرم (دزا     ۱۳۸ ٩؛ به میقم زا لقن  ی .) ۱۳۸ ٧     ،اخ رح قال فف فففهای
عبارتست از بیان اصول ،قواعد و قوانین اخالقی که هر فرد به مقتضای شغلی که دارد باید انها را
رعایت کند(عنابستانی و سعیدی کیا.)۳٥ : ۱۳ ٩۳ ،
در سازمانهای آموزشی ،اخالق حرفهای مجموع ععهای از ویژگیه 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 قابلیت اعتماد تجلی پی اد میییکن نند(میرکمالی: ۱۳۸ ٩ ،
 .) ۲۴ ٥شاکری ( ) ۱۳۸ ٩اخالق حرفهای در مدیریت آموزشی را کلیه جنبههای اخالق و مسئولیت
اجتماعی در حرفه م  .دناد یم یشزومآ ناریدم هلیسوب تیرید ا رح قالخ ففففففف ف فففففففففهای در م تیرید
آموزشی سبب می شود که این اخالق خ هب دوخ هب دو  رگید ا م نورد دارف در هس  ای س مزا ااا ااا ا اا اااااااااان
آموزشی انتقال یابد و آنها نیز ،وی را الگوی خویش سازند و در رشد و تع نورد رد ،دوخ یلا   
خود و در محیط کار و شغل تالش نمایند و همچنین منجر به رد و هسردم ءاقترا  رتالاب حطس      
سازمان آموزشی و از آن باالتر جامعه می شود(رس ،یپ کین و یلو      ۱۳ ٩۴؛ به و یرظن زا لقن 
همکاران.) ۱۳ ٩۲ ،
مديران آموزشي از جهات مختلف با مسئله اخالق و اخالق حرفه اي سروكار دارند .تصميمات
روزمره مديران مانند تقسيم كار و سازمان دهي ،تدريس ،استفاده از فن آوري ،قضاوت درب را ةةة
ت و رفتاررر هم اراك ننن ت يثأ ررر مثبتتت يا ا منف ييي م ممي
رفتار افراد و تشويق و تنبيههه بررر اف راك  ،،شخصيت ت
گذارد(میرکمالی ۲۲ : ۱۳۸۲ ،و  .) ۲۳در س هم ینامزاس حط م هجوتم فعض هطقن نیرت 

م لئاس

      

مدیریتی است زیرا مدیران خود یکی از عوامل افزایش تمایالت و تعهدات سازمانی در کارکنان
به شمار می روند و نبود کی

سیستم اخالق حرفهای کارآمد موجبات کاهش گرایش به و راک 

اشتیاق به کار را در میان کارکنان علی الخصوص معلمان را فراهم می س ب هجوت اب .دزا ه هکنیا      
جامعه ،کی

حرفه را براساس اعمال اعضای آن مورد سنجش قرار میدهد ،حرفهههها ا نیازمن هب د   

داش ،ییاردص(دنا نودم یقالخا لوصا نت             ۱۳ ٩۰؛ به ،یفیطل زا لقن          .) ۱۳۸ ٧تقریب امت ا می     
حرفههای شناخته شده آیین نامه اخالقی خاص خود را دارند که ش ومجم لما عع عععهای از اص و لو
یکند( اله
تهای اخالقی صاحبان حرفه را بیان م 
استانداردهای خاص است که وظایف و مسئولی 
ویسی .) ۱۳۸ ٩ ،به نظر می رسد مدیریت آموزشی نیز که ام یو شقن هزور ژژژ ژژژژهای به رد صوصخ    
یکند نیاز به رعایت استانداردهای اخالق حرفهای دارد .خوشبختانه ام یاهراک زور   
تربیت ایفا م 
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زیادی در تدوین این اصول صورت پذیرفته است و این کدها و استانداردها در دسترس م نارید
می باشد(بهاگیر.) ۱۳ ٩۰ ،
اخالق حرفهای از نظر صاحب نظران حوزه اخالق دارای مولفهها ای بس اما تسا یعونتم و رای     
آنچه که امروزه بیشتر مورد بحث و نوشتار اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است را میتوان در

چند مولفه اخالق فایده محور ،1اخالق فرد محور ،2اخالق عدالت محور ،3اخالق وظیفه محوررر

4

و اخالق حقوق محور 5خالصه نمود( بهاگیر ۱۳ ٩۰ ،؛ به نقل از قراملکی.) ۱۳۸ ٧ ،

اخالق فایده محور :در این دیدگاه ،فرد عملی را انتخاب میکند که بیشترین شادی یا خوشی
را برای بیشترین تعداد مردم به ارمغان می آورد و به دنبال چیزی می باشد که برای جامعه بهترین
نو
است .فایده گرایی به دو روش جداگانه اخالقی میپردازد :یکی ،تأکیددد بررر اس دافت ههه از ق یناو ن ن
دیگری ،تأکید بر جنبههای عمل است .دیدگاه فایده گرایی اصول را به عنوان ارزش ابزاری که
برای شکل دادن به اقدامات خاص دارنددد میبیند ..در ایننن نظریههه نتیجههه عمل ،،اخالققق خوددد را
ی را بههه ارمغاننن بی دروا ..
مشخص میکند و شکستن قانون در صورتی مجاز است که شادی بیش رت ی ی
فایده گراها به منظور آوردن حداکثر شادی برای حداکثر مردم نیاز به دانستن نتایج قبل از عمل
دارند و این به ندرت امکان پذیر است( دوسکا.) ۲۰۰۳ ،6

اخالق فرد محور :وجدان درونی و حس گناه ،راهنمای درستی و نادرستییی اس ب .ت ههههه ب وا ررر

بوبر ،7شخصی استانداردهایی برای تصمیم گیری درباره آن چه باید انجام شود ،ارائه میییده هد.
بوبر عقیده داشت که اگر فرد از وسایل غیر معنوی استفاده کند نتیجه معنوی حاصل نمی ش (دو
لدبتر .) ۲۰۰ ٥ ،8اخالق فردی بر هر نوع اخالق دیگر ،به کی

معنی تقدم دارد زیرا ،اخالق بسییی

ی لزوم ًاًا ًاًا
فراتر از شغل افراد است .انسانها در مشاغل خود باید اخالقی باشنددد اما ا در اخ زرو قال ی ی
محتاج شغل و عنوان نیستند .بنگاهها و سازمانها باید اخالقییی باش دن  ،،اما ا آن میو ةةة دغدغهههها ای
اخالقی افراد است( قراملکی.) ۱۳۸ ٥ ،
1

. Utilitarian- based ethics
. Person – centered ethics
3
. Ethics Justice
4
. Ethics Task Oriented
5
. Rights- based ethics
6
. Duska
7
. Bober
8
. Ledbetter
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ت مجموع ععهای از هنجارهاییی
اخالق وظیفه محور :وظیفه شناسی علمی استتت کههه بههه ه یاد ت ت
تهای حرفهای در زیر نشانههای اخالق و صداقت می پردازد .وظیفه سانش  یی ییی حرف ففهای بههه
فعالی 
طور سیستماتیک شرح و تفصیل آرمانها و هنجارهایی است کههه بایددد فعالیتتتها ای حرف ففهای را

هدایت کند( کاریرا 1و همکاران .) ۱۰۳ -۸٩ : ۲۰۰۸ ،فردی که به عنوان وظیفههه گراا م دشاب ی ،،، ،،

انتخاب درست و عادالنه برای انجام کار را بدون در نظر گرفتن عواقب برای خود و یا دیگران
انجام میدهد .ارزش اخالقی کی

عمل بستگی به این دارد که ،آیا انگیزه آن انجام وظیفههه ب دو ههه

است؟ نظریه وظیفه گرا سؤال مهمی که در رابطه با زندگی کسب و کار می پرسد این است که:
آیا تصمیم گیری اخالقی است که هدف آن از تصمیم گیری این باشد که ،شماا را ب ببه منفعتتت
برساند و یا تصمیم گیری اخالقی است که ،انگیزه از آن تص میم  ،،مناسببب ب دو ننن آن باشد؟؟؟ بههه
گفته کانت مورد دوم تصمیم گیری اخالقی است و اگر انگیزه شما اخالقی نباشد پس آن کی
اقدام اخالقی نخواهد بود( دوسکا و دوسکا.) ۲۰۰۳ ،
اخالق عدالت محور :مشاهده معضالت اخالقی از این دیدگاه ،ممکن است سؤاالت مربوط
به حاکمیت قانون و مفاهیم انتزاعی از قبیل انصاف ،حقوق و ع لاد تتت را بپرسددد .اینه را اا ممکننن
است شامل شود اما ،قطعًاًا محدود به مسائل مربوط به عدالت و برابری ،عادالنه ب دو ننن مقرر تا ،،
قوانین و سیاست نمی شوند .اینکه آیا اصول و قوانین مطلق هستند و اگر استثناء ساخته شده انددد
تحت چه شرایطی هستند؛ ارزشهای اخالقی و معنوی به ارزشهای خوب و بد از عدالت مربوط ط
ط
است .ارزشها توسط کی

مقیاس دو قطبی مخالف تعریف میشوند و میتواند به عنوان معیارهاییی

ذهنی در فرد و یا به عنوان کی

ویژگی از اشیاء ،انسان و شرایط مواجه شود .اخالققق بههه اصوللل

کلی خوب و بد مرتبط است ،در حالی که اصول اخالقی به الگوهای عمل واقعی وظیفه مرتبط
است .اخالقیات ،سیستمی از هنجارها ،اصول و ارزشها هستند که با توجه به روابط متقابل میاننن
افراد یا بین افراد و جامعه تنظیم می شوند .بسیاری از نویسندگان اخالق را به عنوان کی

مطالعه
2

قضاوت اخالقی تعریف کرده اند و آن را به عنوان بازتابی از رفتار اخالقی ما میدانند( کاترین ،
.) ۲۴۸ - ۲۳۶ : ۲۰۰۴

. Carreira
. Kathrine

1
2

04 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره دوم /تابستان 59 13

اخالق حقوق محور :بهاگیر( ) ۱۳ ٩۰بیان میکند که ،رویکرد حقوق اخالقی تأکید میکند که
ی کههه از
انسان آزادیها و حقوقی دارد که با تصمیم هر فرد نمیتواند از بین برود .بنابراین تص میم ی ی
نظر اخالقی درست است ،حقوق افرادی را که از آن متأثر میشوند به بهترین شکل حفظ میکند.
مهای اخالقی نباید در حقوق اساسی دیگران دخالتتت کنن رکلمع .د دد ددد
مدیران برای اتخاذ تصمی 
سیستم حقوقی به عنوان کی

مکانیزم تشویقی برای ترویج رفتار اخالقی در جامعه و شکل دادن

ت اس اظن .ت مم ممم حق قو ییی بایددد بههه روش ین  ، ،ا ارج ییی
به مشوقها از طریق قوانین ،مقررات ،و مج ازا ت ت
افزایش انتظارات جامعه برای رفتار اخالقی در بخش کسب و کار ،و کسانی که از این واقعیتتت
حرفه خود و شرکت خود را در معرض خطر قرار داده اند و همانطور ،توسعه اقتصادی ،تغییرات
تکنولوژی و زمینهای که در آن این ارزشها و تغییرات باید تفسیر ش نو ددد را بیاننن کن نیاربانب .د ،،، ،،
نظام حقوقی در حالی که قدرت کافی برای محافظت از این ارزشهای اساسی داشته باشد باید به

س- ۶۳۱ : ۲۰۰۴ ،1
ت انعط یذپ فا رر ررر باش ویجروج (د سس سس
اندازه کافی برای پاسخ سریع به این تغیی ار ت ت
.) ۶۴ ٧
اکثر تحقیقات صورت گرفته در خصوص اخالق حرفهای در ا زوح رب ناری ه زکرمتم یکشزپ       
است در حالی که به نظر می رسد اخالق حرفهای در آموزش و پرورش نه تنها کم اهمیت ت زا ر
ش در ح قالخا هزو   
اخالق حرفهای در پزشکی نیست بلکه الزم است در بلندمدت به امر پ هوژ ش ش
آموزشی نیز توجه خاصی شود(رسولی و نیک پی ۱۳ ٩۴ ،؛ به نقل از فراهانی و فراهانی.) ۲۰۱۴ ،
اشتياق شغلي به عنوان يك حالت ذهني مثبت نسبت به شغل تعريف مي شود كه با ويژگيهاي
ك حالتتت
شوق داشتن به كار ،وقف كار شدن و جذبه در كار توصيف مي گ در د ب  .ههههه اج ييي يك ك
ك حالتتت روانش تخان ييي مثبتتت و فراگيررر اش را ههه دارد( زارع و
خاص و موقتي ،اشتياق شغلي به يك ك
ش عم مو ييي بههه س تم
همکاران ۱۳۸ ٩ ،؛ به نقل از شائوفلی و همکاران .) ۲۰۰۱ ،هم راستا با گ يار ش ش
روانشناسي مثبت ،اشتياق شغلي به عنوان يك مفهوم در تضاد با فرسودگي ش لغ ييي -كههه پاسخ ييي
ش منف ييي
ن من عبا  ،،نگرش ش
است به استرس طوالني مدت مرتبط با كار كه به صورت از دستتت رفتن ن

نسبت به شغل و كاهش خودكارآمدي شغلي آشكار مي شود  -مطرح شد(هالبرگ 2و شائوفلی،
.) ۱۲ ٧ - ۱۱ ٩ : ۲۰۰۶
. Georgios
. Hallberg

1
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شوق داشتن به کار ،1با سطوح باالي انر يژ و انعطاف پذيري ذهني هنگام كاركردن ،اشتياق
به سرمايه گذاري در كار و مقاومت حتي در رويارو يي با مشكالت كاري ،توصيففف م ييي ش .دو
ش داراي
ت بههه ش لغ ش ش
بنابراين كارمندي كه شوق زيادي نسبت به كار دارد در سطح ب يالا ييي نسبت ت
انگيزه است و به احتمال بيشتري هنگام مواجه با سختيهاي كار مقاومت نشان میدهد .اين مولفه

ت 4و پیرووو: ۲۰۰ ٥ ،5
ش درون ييي  2اس اس (ت الال الالالنوا ،3آگوت ت
از لحاظ مفهومي ش يب ههه بههه مفهوممم انگ زي ش ش
 .) ۱۲۲ ٧انگيزش دروني اشاره به نياز يك فرد براي انجام فعاليتي خاص دارد ،به ايننن علتتت كههه
اين فعاليت به او خشنودي دروني مي دهد و اين پاداش دهي دروني فعاليت ،هيچ هدف بيروني

را در بر نمي گيرد ،مانند حق ی قو ا فرت  یی ی ییییع(زارع و همک ،نارا  ۱۳۸ ٩؛ به ایر و یسد زا لقن  نننن ننننن،6

ت بههه اك ررر و به تخس  ييييي دج اا شدننن از راك ،،
 .)۱٩۸٥جذب در كار ،7با تمركز عميق فرد نسبت ت
ن انجاممم اك ررر توصيففف م ييي ش .دو
گذشت سريع زمان ،فراموش كردن همه چيزهاي اطراف حين ن
بعضي از نويسندگان بيان كرده اند كه تجربه جذبه در كار شبيه به تجربه شور داش ج و نت ار ييييي

س 10و همک ،نارا
بودن است(گونزالس 8و همکاران ۲۰۰۶ ،؛ النگالن 9و همکاران ۲۰۰۶ ،؛ لی نرو س س

 .) ۲۰۰ ٧شور داشتن و جاري بودن به عنوان حالت ذهني ای تعريف شده است كه ط ييي آن فرددد
قويا در شغلش درگير مي شود و هرچيز ديگر ،جز انجام كار ،براي او مهممم بههه نظررر نم ييي رس .د
تجربه شور داشتن و جاري بودن در هر حيطههه زن گد ييي ممكننن استتت رخ دهد ،،ايننن تجربههه در
ك كارمن داعت د لل للل خ بو ييي را بين ن
ن
موقعيت كاري به احتمال زياد هنگامي روي م ييي دهددد كههه يك ك
ش تجربههه كن راکمه و عراز(د ا ،ن     ۱۳۸ ٩؛ به زا لقن    
تها اي حرفههه ايش ش
تقاضاهاي ش لغ ييي و مه را ت ت

سیکرنت میهالی .)۱ ٩٩ ۰ ،11تفاوت اصلي بين مفهوم شور داشتن و جذبه در كار ايننن استتت كههه
تصور مي شود جذبه در كار حالت ذهني پايدارتري است كه به طور ويژه در حيطه راك ييي رخ
1

. Willingness to work
. Intrinsic motivation
3
. Salanova
4
. Agut
5
. Peiro
6
. Deci & Ryan
7
. Absorption in work
8
. Gonzalez
9
. Langelaan
10
. Liorens
11
. Scikszentmihalyi
2
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مي دهد ،در حال كي ه شور داشتن تجربه كوتاه مدتي است كه در هر حيطه زندگي ممكن استتت
رخ دهد(شائوفلی و همکاران .) ۲۰۰۸ ،وقف كار شدن ،1با درك احساس معناداري از انجاممم

كار ،داشتن احساس اشتياق و غرور از انجام كار و احساس چالش انگيز بودن كار توصيف م ييي

شود .از نظر مفهومي شبيه به دلبستگي شغلي 2و تعهد شغلي 3است كه به عنوان درجه اي تعريف
تعريف مي شود كه يك فرد ار لحاظ روانشناختي به خوبي با شغلش ارتباط برقرار كند( زارع و
همکاران ۱۳۸ ٩ ،؛ به نقل از کوپر -هاکیم و وایسوس واران .) ۲۰۰ ٥ ،4اشتياق شغلي كههه از آن با ا

عنوان يك رفتار مثبت سازماني ياد مي شود ،يك حالت روا ن شناختي و نقطه مقابل فرسودگي
شغلي 5است .اشتياق شغلي اشاره به حالت نافذ ،پايدار و مثبت ذهني مرتبط با كار استتت كههه با ا
احساس قدرت ،تعهد و جذب مشخص م ،اونالاس و رکیب ،یلفوئاش (دوش ی        .) ۲۰۰۶براس سا
یافتهههااای ش و یلفوئا

رکیب (((( ( ) ۲۰۰۴؛ به نالیج زا لقن  ا در وووووو و 6و همکراا (ن     ) ۲۰۱۰اش هجیتن قایت     

بازخورد ،حمایت و رهنمودهای سرپرست است و به عنوان نیروی محرکی برای افزایش رضایت
شغلی و کاهش غیبت و فرسودگی کارکنان عمل میکند .قدرت با سطح باالی انرژی و داشتن ن
ن
حالت ارتجاعي ذهني هنگام كار كردن ،ميل به تالش در كار و ثبات در رويارو يي با مش الك ت ت
ت
مشخص مي شود .تعهد به درگير شدن كامل در كار و تجربة يك حس قو ييي معنیییدار ب ندو ،،
ل و مج وذ ببب ب دو ننن در اك ررر كههه
اشتياق ،الهام ،غرور و چالش اشاره دارد .جذب با تمركز كامل ل
براساس آن زمان سريع مي گذرد و فرد مشكالتي در رابطه با جدا كردن خ دو ششش از اك ررر دارد،
مشخص مي شود(حاجلو.) ۶۸ - ۶۱ : ۱۳ ٩۲ ،
عطاریان (  ) ۱۳۸۶در پژوهشی به بررسی رابطه اخالق سازمانی و رضایت ش ن .تخادرپ یلغ تت ت تتتتایج
تحقیق وی نشان داد که بین اخالق سازمانی و رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد .موالنا
( ) ۱۳۸ ٧در پژوهش خود با عنوان‹‹ عوامل موثر بر اخالق حرفهای مدیران›› از میان عواملی کههه
بر اخالق حرفهای مدیران مؤثر است به ویژگیهای فردی مدیر و فرهنگ مدیر اشاره کرده است
ل یافتههه هس نت ددد و غیررر اخالقییی
و بیان نموده که مدیرانی که از جنبه وجدان اخالقی کمتر تکامل ل
1

. Didicated to the work
. Job Involvement
3
. Job Commitment
4
. Cooper-Hakim & Viswesvaran
5
. Job Depreciation
6
. Giallonardo
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ف اخالققق انجاممم دهنددد و ب سکعلا ..
هس نت ددد بیشتررر امکاننن دارد کارهاییی غیرق نونا ییی و خالف ف
کهای رهبری مدیران بر عملکرد دبیران
نیرومند( ) ۱۳ ٧۸در تحقیق خود با عنوان بررسی تاثیر سب 
در دبیرستانهای استان آذربایجان غربی که در آن سبکهای رهبری را از نقطه نظر تاثیر آنه رب ا   
عملکرد دبیران مورد بررسی قرار داده ،یکی از سبکهای رهبری که در این تحقیق به عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفته ش ی ییارگ نامزاس دعب دوب هد ا هفیظو  یاهریغتم زا یکی .دوب یرادم

         

وابستهای که برای عملکرد مدیران در نظر گرفته شد ،میزان رعایت مقررات اداری و آموزشی از
سوی معلمان بود .نتایج نشان داد که بین سبک رهبری وظیفه و رادم  و یرادا تاررقم تیاعر   
آموزشی از جانب دبیران رابطه مس  دوجو یمیقت د ریگاهب .درا ((( (((( ) ۱۳ ٩۰در پژوهشییی با ا عن ناو ‹‹
بررسی رابطه اخالق حرفهای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در مدارس متوسطه ناحیه  ۳اس نات
البرز›› که با استفاده از پرسشنامه اخالق حرفهای محقق ساخته که مؤلفههای اخالق فایده محور،
ق محوررر را می
اخالق فرد محور ،اخالق عدالت مح رو  ،،اخالققق وظیفههه محوررر و اخالققق حقوق ق
ن
سنجید ۲٧۴ ،نفر معلم را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار دارد کهاین نتایج به دستتت آم یب :د نن نن
اخالق حرفهای مدیران با تعهد سازمانی معلمان ارتباط معناداری و وج ددد دارد ،نت یو قیقحت جیا   
نشان داد که ارتباط معناداری بین اخالق فایده محور ،اخالق فرد محور ،اخ  ،روحم هفیظو قال
اخالق عدالت محور و اخالق حقوق محور مدیران با تعهد سازمانی معلمان وجود دارد.
کاظمی( ) ۱۳ ٩۰در تحقیقی به بررسی رابطه بین مولفههای اخالق حرفهای و احساس موفقیت در
عملکرد مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران پرداخت .نتایج تحقیق وی نش نیب هک داد نا    
مولفههای اخالق حرفهای و احساس موفقیت در عملکرد مدیران آموزش ج ی ا  هعم ه هطبار فد     
معناداری وجود دارد .سلیمانی و همکاران( ) ۱۳ ٩۱در تحقیق طبار ناونع اب ی ههه هههههه اخالققق اك ررر با ا
ش فن ييي و حرفه ا  ييي شهررر ته هب نار   
رضايت شغلي و استرس شغلي كاركناننن در س امزا ننن آم زو ش ش
س ش لغ ييي
بررسي رابطه ادراكات كاركنان از ابعاد اخالق حاكم بر كار با رضايت شغلي و اس رت س س
آنان پرداختند ،نتايج پژوهش نشان دادند كه بين ادراكات كاركنان از اخالق حاكم بررر اك ررر با ا
ن ادر ا اك تتت كاركناننن از اخالققق
رضايت شغلي آنان رابطه مثبت و معن ادا ررر و وج ددد دارد ،اما ا بين ن
حاكم بركار با استرس شغلي آنان رابطههه منف ييي معن ادا ررر و وج ددد دارد .نوظه ولناقم رو (( ((( ) ۱۳ ٩۳در
پژوهشی با عنوان رابطه اخالق حرفهای مدیران با نشاط و سالمت س اد ناشن نامزا د هطبار ،هک      
مثبت و معناداری بین متغیر عملکرد اخالق حرفهای مدیران با نش مزاس تمالس و طا ا دوجو ین     
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دارد و با افزایش میزان عملک رح قالخا در فف ف ففففهای م  نازیم نارید ن  طاش ووو وووو س زین ینامزاس تمال    
افزایش می یابد .قاسم زاده و همکاران( ) ۱۳ ٩۳در پژوهشی که بر معلمان زن و مرد شهر جوانرود
انجام دادند دریافتند که اخالق حرفهای به طور مستقیم باعث افزایش سطح مسئولیت اجتماعی و
پاسخگویی در معلمان می شود .نتایج تحقیق شعبانی و همکاران( ) ۱۳ ٩۴نشان داد که بین اخ قال
حرفهای مدیران و عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .و مولفههای اخالق
خیراندیشی و پایبندی به اصول اخالقی رابطه مثبت با عملکرد شغلی معلمان دارند .اما نتایج نشان
داد مولفه اخالق خودمدارانه ریدم  ا یلغش درکلمع اب یفنم هطبار ن

      معلم قالخا رد .دراد نا   

خودمدارانه اساسا بر حداکثر نمودن نفع شخص رب تامیمصت ،دوش یم دیکات ی ا و دوس ساس

    

منفعت شخصی گرفته می شود و افراد به دنبال حداکثر منافع خود ب یراتفر یاهدمایپ هب و هدو     
خود و اینکه ممک یسآ هچ تسا ن بببب بببببها ایی به راکمه  ا و ن

نک دراو دوخ نایفارطا د جوت ههه ه هه هههههههی

نمیکنند(شعبانی و همکاران ۱۳ ٩۴ ،؛ به نقل از ویکتور و کالن.)۱٩ ۸۸ ،1

نتایج تحقیقات رسولی و نیک پی( ) ۱۳ ٩۴نشان داد که رعایت اخ رح قال فف فففهای م دح رد نارید   
باالیی است .کوکاس و کاراکاس ) ۲۰۰ ٩(2در مقالهای مروری روشن ساختند که رفت یقالخا را   

مدیران مدارس به عنوان رهبران و تصمیم گیرندگان اصلی تاثیر مثبتی بر جو و سرنوشت مدرسه
دارند( رسولی و نیک پی .) ۱۱۸ - ٩٧ : ۱۳ ٩۴ ،شفر 3و همکاران( ) ۲۰۰ ٩در تحقیق خود با عنوان ‹‹
شرایط اخالقی ،تعارض حرفهای سازمانی و تعهد سازمانی›› که بر روی حسابرسان چینی انجاممم
داده بود بهاین نتایج دست یافت که ،ابعاد خاصی از درک شرایط اخالقی به میزان قابل توجهی
با تعارض حرفهای سازمانی و تأثیر تعهد سازمانی ارتباط دارد .دمیرتاس و ارس لزو ووو ) ۲۰۰ ٧(4در

تحقیق خود با عنوان کدهای اخالقی مورد انتظار برای مدیران مدارس به بررسییی ارزش راذگ ی ی
ی
کدهای اخالقی مورد استفاده توسط مدیران مدارس ترکیه پرداخت .یافتهههها ا نشاننن داد کههه در
میان چهارده کد اخالقی که پرسیده شده بودند ،باالترین کدهای اخالقی به ثبت رسیده توسططط
مدیران عدالت و صداقت بود و صالحیت حرفهای و بی طرفی به دنبال این دو کد گزارش شده
است.
1

. Victor & Cullen
. Kokabas & Karakose
3
. Schafer
4
. Demirtas & Ersözlü
2
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همانطور که مالحظه میگردد در تحقیقات پیشین ارتب رح قالخا نیب هک یطا

فففف ف ففففففهای م و نارید

اشتیاق شغلی معلمان میتواند وجود داشته باشد مورد بررسی قرار نگرفته است .همچنین مقایسه
دیدگاه معلمان زن و مرد ،سن ،میزان تحصیالت و س رد اهنآ تمدخ هقبا عر نازیم دروم ا تی       
اخالق حرفهای مدیران به گسترش درک آگاهی در این زمینه کمک کرده و همچنین یافتههای
پژوهشمیتواند در ارائه بهترین روش برای بکارگیری اخالق حرفهای برای دست اندرکاران این
حوزه که شامل مدیران آموزش و پرورش و مدیران مدارس استتت کم  .دنک ک بب ب ببببها ییی ن طریققق
یتوان هر چه بیشتر از توانمندیهای مدیران در ارائه خدمات به کارکنان آموزش و پرورش به
م 
ویژه معلمان استفاده کرد و به تبع آن شاهد اشتیاق شغلی معلمان و اثربخشییی عملکردش  نا ووو در
نهایت باعث رشد و پیشرفت مدارس و عملکرد هر چه بهتر مدارس بود.
با توجه به تاثیری که رعایت اخالق حرفهای مدیران در تصمیمات و رفتارشان ب یلغش قایتشا ر    
معلمان میتواند داشته باشد و اینکه رعایت این موازین اخالق هچ ات سرادم ناریدم طسوت ی       
اندازه بر اشتیاق به کار معلمان موثر می باشد و اش ر اهنآ یلغش قایت ا قیقحت ،دشخب یم اقترا       
حاضر با هدف بررسی میزان رعایت استانداردهای اخالق حرفهای مدیران و ارتباط آن با اشتیاق
شغلی معلمان صورت گرفته و در راستای این هدف کلی به مقایسه دیدگاه معلمان زن و م رد در
مورد میزان رعایت اخالق حرفهای مدیران مدارس مقطع متوس و هتخادرپ هط ینچمه ن هب  شقن     
پیشبینی کننده اخالق حرفهای و هرکدام از مولفههای آن در متغی لعم یلغش قایتشا ر م یم نا

   

پردازد و برای رسیدن به اهداف مورد نظر سعی در پاسخ دادن به سواالت زیر می باشد.
سواالت تحقیق
 -1میزان رعایت استانداردهای اخالق حرفهای مدیران مدارس از دیدگاه معلمان و اشتیاق شغلی
معلمان به چه صورت است؟
 -2آیا بین میزان رعایت استانداردهای اخ رح قال فف فففهای م یتشا و نارید اا اااق ش هطبار ناملعم یلغ    
معناداری وجود دارد؟
 -3آیا تفاوت معناداری بین دیدگاه معلمان در رابطه ب دناتسا تیاعر ا ارد  یاه ا رح قالخ

فففف ف ففففففهای

مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی جنس ،سن ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت وجود
دارد؟
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شبینییی
 -4آیا میزان رعایت اخالق حرفهای مدیران در رابطه با اش یپ شقن ناملعم یلغش قایت ش شششش ششششش
کنندهای دارد؟
روش شناسی
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت استانداردهای اخ رح قال فف فففهای م هاگدید زا نارید   
معلمان و رابطه آن با اشتیاق ش یاربانب ،هتفرگ تروص ناملعم یلغ ننننن نننننن از لح فده ظا   

در گ هور

پژوهشهای كاربردي ميباشد و از نظر ماهيت و روش ،تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگی
ميباشد .جامعه آماری این تحقی لاس رد رقنس رهش رد مود هطسوتم عطقم ناملعم هیلک ار ق   
تحصیلی  ٩۴ - ٩٥می باشند که از بین آنها تعداد  ۱۲۲نفر ش لما

    

 ٥۲معل و نز م  ٧۰معل اب درم م    

روش نمونه ریگ  ی س یفداصت  اد دافتسا اب و ه ه ا زززززززززززز ززز مجح نییعت لودج

هنومن و یسجرک

       

مورگان )۱ ٩٧ ۰(1انتخاب گردیدند .برای جم داد یروآ ع هههها ا از دو پرسش مان ههه اخالققق حرف ففهای
بهاگیر( ) ۱۳ ٩۰و پرسشنامه اشتیاق شغلی ساالنوا و ش یلفوئا ( (  ) ۲۰۰۱اس :دیدرگ هدافت    پرسش همان
اشتیاق شغلی :ا مانشسرپ نی هه ههه توس و اونالاس ط رد یلفوئاش

لاس     

 ۲۰۰۱طراح دش ی ه .تسا     

پرسشنامه حاوی  ۱٧سوال و از  ۳مولفه تشکیل شده است .ا یدنمورین لماش داعبا نی (((( ((((( ۶م )،هدا
وقف خود ( ٥ماده) و جذب ( ۶ماده) می باشد .شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف
م›› تا ‹‹ ک الما
خها در تمام مادههای این مقیاس از ‹‹ ک فلاخم الما مم مم
 ٥درجهای لیکرت است .پاس 
موافقم›› درجه بندی شده است .حداقل یا حد پایین امتی م زا م نک     ،۱٧ح زایتما طسوتم د      ٥۱و
حداکثر یا حد باالی امتیاز  ۸٥خواهد بود .نمره بین  ۱٧تا  : ۳۴اشتیاق شغلی پایین است .نمره ب نی
 ۳۴تا  :٥۱اشتیاق شغلی متوسط است .نمره باالتر از  :٥۱اشتیاق شغلی باال است .در تحقی ریزو ق   
پناه ( ) ۱۳ ٩۱روایی پرسش یلغش قایتشا همان      ۰/٧۸و در تحقی و ینیدلاایض ق
پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی به روش آلفای کرونب خا

 ناراکمه ((( (((() ۱۳ ٩۱

 ۰/٩ ۶۲اع دش مال ه نییعت تهج .تسا       

اعتبار شائوفلی و همکاران(  ) ۲۰۰۱ارتباط مقی اب یلغش قایتشا سا ش یگدوسرف سایقم غغغغغغغ غغغغغغغغلی را
سنجیدند و رابطه باال و منفی بین این دو مقی ی سا ا ( لوا هنومن رد .دنتف

 ) r= - ۰/ ۳۸و در نمونه

دوم (  .) r= - ۰/ ۴۲همچنین همه خرده مقیاسهای اشتیاق شغلی با فرسودگی شغلی به طور منفی
رابطه ق  هداز میرک .تشاد یو ((( (((( ) ۱۳۸ ٧در پ یاپ دوخ شهوژ ا مانشسرپ یی ه لآ شور هب ار  ففففف ف فففففففای

. Krejcie & Morgan

1
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کرونباخ  ۰/۸٩و روایی آن را  ۰/۴٥به دست آورد .پایایی این اب رضاح شهوژپ رد راز    

 ۰/ ۸۶از

طریق آلفای کرونباخ به .دمآ تسد      پرسش رح قالخا همان فف ف ففففهای به ریگا ( ( :) ۱۳ ٩۰ا نی
پرسشنامه به منظور سنجش میزان اخالق حرفهای طراحی شده است .این پرسشنامه محقق س هتخا
 ٥در ججج های لیک تر

بوده و دارای  ۳٧گویه می باشد .نمره گذاری این پرسشنامه براس فیط سا   

انجام شده است .بهاین ترتیب که کامال م رمن مقفاو ه     ،٥م رمن مقفاو ه     ،۴نظ هرمن مرادن یر     ،۳
مخالفم نمره  ۲و کامال مخالفم نمره  .۱از اینرو نمره مجموع این  ۳٧گویه  نازیم رگنایب  ا قالخ     
حرفهای خواهد بود .نمره کل پرسشنامه براب اب ر     ۱۸ ٥م زا سپ .دشاب ی

هبساحم و یدنب عمج       

نمرات چنانچه نمره محاسبه ش نیب هد     ۳٧تا  ۸۶باش رح قالخا نازیم ،د ففف ف فففففهای در ح و نییاپ د
ضعیف بوده و باید برنامه ریزی اساسی برای آن انجام شود .چنانچه نمره محاسبه شده ب نی  ۸٧تا
 ۱۳ ٥باشد ،میزان اخالق حرفهای در حد متوسط و رو به رشد بوده و باید تقویت شود .اگر نم هر
محاسبه شده بین  ۱۳۶تا  ۱۸ ٥باشد ،میزان اخالق حرفهای در حد باال و خ و هدوب یبو دنور نیا     
باید تداوم یابد .برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ابتدا مولفههای اخالق حرفهای از بنیانها ای
نظری استخراج و برای هر مولفه گویههایی تنظ و دیدرگ می

پس س تحم و یرهاظ ییاور  و ییا       

پرسشنامه به شیوه داوری تخصصی توسط سه تن از متخصصان صورت گرفت .سپس به روظنم    
سنجش پایایی ،پرسشنامه در بین  ۲٥معلم به صورت آزمایشی اجرا شد که تعداد  ۳گویه ح فذ
و به  ۳۴عدد تقلیل یافت .نتیجه حاصل از ض فلوم ینورد یناسمه بیر ههه ههههههها ای پرسش یارب همان   
اخالق فایده محور( ،)۰/ ۸۰ ٩اخ روحم درف قال ((( ((((،)۰/ ٧٧ ۸اخ روحم هفیظو قال ((( ((((،)۰/٧۳٩اخ قال
عدالت محور( )۰/۸٥۸و اخالق حقوق محور( )۰/ ۸۸ ٧به دست آمد بنابراین دادهها ای حاص زا ل
محاسبه آلفای کرونباخ نشان دهنده پایایی باالی این ابزار بود .در تحقیق حاضر روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و صاحب نظران رشته علوم تربیتی تایید گرد نییعت یارب و دی    
پایایی ابزار ،قبل از اجرای اصلی پرسشنامه به عنوان پیش طرح در اختیار  ۳۶معلم زن و مرد ق رار
گرفت و سپس آلفای کرونباخ برای آن حدود(  )۰/ ۸۱محاس و دیدرگ هب

زا سپ

ا رج ا ییاهن ی      

میزان آلفای کرونباخ (  )۰/ ۸۳محاسبه گردید که نشان از پایایی باالی ابزار بود .در این تحقیق با
توجه به اهداف و سواالت تحقیق ،از روشهای آماری مختلفی در سطح آمار توصیفی و استنباطی
جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردید .در سطح آمار توصیفی از وارف عیزوت لوادج ا ،ین    
میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای کولموگراف اسمیرنف ،ض بیر
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همبستگی پیرسون ،آزمون  tمستقل ،تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده گردید .همچن یارب نی   
اجرای این آزمونها از نرم افزار SPSSاستفاده شد.
یافتهها

سوال اول تحقیق :میزان رعایت استانداردهای اخ رح قال فف فففهای م ید زا سرادم نارید د هاگ    

معلمان و اشتیاق شغلی معلمان به چه صورت است؟
جدول  .1توصیف میزان رعایت استانداردهای اخالق حرفهای مدیران و مولفههای آن از دیدگاه معلمان و توصیف
میزان اشتیاق شغلی معلمان

متغیرها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

میزان رعایت اخالق حرفهای

۱۲۲

۱۴۶ / ٥٧

۳/ ۱۱

اخالق فایده محور

۱۲۲

۲٥/ ۲۰

۱/٩۲

اخالق فرد محور

۱۲۲

۲۱ / ۰۰

۳/٩۳

اخالق وظیفه محور

۱۲۲

۲٩/٧۱

۳/۲٥

اخالق عدالت محور

۱۲۲

۳۱ / ۰۰

۲/ ۸۲

۳٩/ ۶۶

۳/ ۶۶

اخالق حقوق محور

۱۲۲

اشتیاق شغلی معلمان

۱۲۲

٧۴/۸

توانایی

۱۲۲

۲٥/۶٧

۲/ ۴۰

وقف خود

۱۲۲

۲٥/ ۲۰

۱۰ /۶٧

جذب

۱۲۲

۲۳ /٩۳

٥/۱٧

۲/ ۴۶

همانطور که جدول  ۱نشان میدهد ،میانگین و انحراف معیار برای دیدگاه معلمان در مورد میزان
رعایت اخالق حرفهای م رت هب نارید ت ارب بی بر با      ۱۴۶ / ٥٧و  ۳/ ۱۱اس یگنایم نینچمه .ت ن و 
انحراف معیار برای مولفه اخالق فایده محور برابر با (  ۲٥/ ۲۰و  ،)۱/٩۲برای اخالق حرفهای ف در
محور برابر با(  ۲۱ / ۰۰و  ،)۳/٩۳برای مولفه اخالق وظیفه اب ربارب روحم  (((( ((((( ۲٩/٧۱و  ،)۳/۲٥ب یار
مولفه اخالق عدالت محور براب اب ر (( (((  ۳۱ / ۰۰و  )۲/ ۸۲و ب ح قالخا هفلوم یار ق ربارب روحم قو       
با(  ۳٩/ ۶۶و  )۳/ ۶۶می باشد .میانگین و انحراف معیار برای متغیر اشتیاق شغلی معلم رت هب نا ت بی    
برابر با( ٧۴/۸و  )٥/۱٧می باشد .همچنین میانگین و انحراف معیار برای مولفه توان رت هب ییا ت بی    
برابر با ( ۲٥/۶٧و  ،)۲/ ۴۰برای مولفه وقف خود برابر یا (  ۲٥/ ۲۰و  ) ۱۰ /۶٧و ب بذج هفلوم یار    
برابر با (  ۲۳ /٩۳و  )۲/ ۴۶است.
سوال دوم تحقیق :آیا بین میزان رعایت استانداردهای اخالق حرفهای مدیران و اشتیاق شغلی
معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
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جدول  .2خالصه نتایج محاسبات ضرایب همبستگی پیرسون ،بین رعایت اخالق حرفهای مدیران(متغیر مستقل) و اشتیاق
شغلی معلمان(متغیر وابسته)

متغیر وابسته

اشتیاق شغلی معلمان

متغیر مستقل

فراوانی ()N

سطح معناداری

ضریب همبستگی پیرسون

اخالق حرفهای مدیران

۱۲۲

۰/۴ ٥٥

۰/ ۰۰۰۱

اخالق فایده محور

۱۲۲

۰/ ۸۳۱

۰/ ۰۰۰۱

اخالق فرد محور

۱۲۲

۰/٧ ۲۶

۰/ ۰۰۰۱

اخالق وظیفه محور

۱۲۲

۰/ ۳۴۶

۰/ ۰۰۰۱

اخالق عدالت محور

۱۲۲

۰/ ۶۰۱

۰/ ۰۰۰۱

اخالق حقوق محور

۱۲۲

۰/ ۸۶ ٧

۰/ ۰۰۰۱

 رد س حط

همانطور که در جدول  ۲مالحظه م ب هجوت اب دوش ی ه  بیارض  ه نوسریپ یگتسبم

  

    

ن نمرههه كل ل
ل
معناداری ( )p = ۰/ ۰۰۰۱؛ بين ميانگين نمره كلي اخالق حرفهای م ارید ننن با ا م يگناي ن ن
اشتیاق شغلی معلمان رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد .ضریب همبستگي مشاهده شدهه بين ن
ن
ی معن ادا ررر استتت .به ترابع  ييييي
این دو متغير برابر با (  )۰/۴ ٥٥می باشد کهاین نتيجه از لحاظ آم را ی ی
ش تررر استتت.
هرچه میزان رعایت اخالق حرفهای مدیران باالتر باشد؛ اشتیاق شغلی معلمان نيز بيش ش

بین نمرات مولفههای اخالق حرفهای مدیران و اشتیاق شغلی معلمان در سطح معناداری ( ۰/ ۰۰۰۱
=  ) pهمبستگی وجود دارد .بنابراین با  ٩٩درصد اطمین نا میییتوووان گف فلوم نیب هک ت ههه ههههههها ای
اخالق حرفهای مدیران و اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
سوال سوم تحقیق :آیا تفاوت معناداری بین دیدگاه معلمان در رابطه با رعایت استانداردهای
اخالق حرفهای مدیران بر حسب متغیرهای جمعی  ،سنج یتخانش ت س الیصحت نازیم ،ن ت و      
سابقه خدمت وجود دارد؟
جدول  .3نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با تفاوت دیدگاه معلمان زن و مرد از میزان رعایت اخالق حرفهای مدیران
متغیر

معلمان

تعداد

میزان رعا رح قالخا تی فف فففففهای
مدیران
از دیدگاه معلمان

میانگین

انح فار   
معیار

مرد

٧۰

۲۴ / ۰۰

۲/ ۸۸

زن

٥۲

۲۳ /۸٧

۲/ ۲۳

t

۰/٩۰٥

df

۱۲۱

sig

۰/ ۰۰۰

نهای نم ناملعم هاگدید تار    
با توجه به جدول  ،۳نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که بین میانگی 
زن و مرد از میزان رعایت اخالق حرفهای مدیران در سطح معناداری  ٩٩درصد تفاوت معناداری
وجود دارد.
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جدول  .4نتایج آزمون  Fمربوط به میزان رعایت اخالق حرفهای مدیران با توجه به میزان تحصیالت ،سن ،سابقه خدمت
معلمان

م دل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

می نیگنا                

F

معناداری

مجذورات
سن

مابین گروهی

۰/ ۴۸۶

درون گروهی

٥۰/ ۰۱۴

۰/ ۴۸۶

۱
۱۲۰

تحصیالت

کل

٥۰/٥ ۰۰

مابین گروهی

۰/٥ ۸۶

درون گروهی

۴۳ /٧ ۰۰

۱۲۰

کل

۴۴ / ۲۸۶

۱۲۱

۱/٥ ۶۳

۱۲۱

۰/ ۳۱۱

۰/ ۰۰۱

۰/۲٩۳

۱

۱/ ۳۶۶

۰/ ۲۱۴

۰/ ۰۰۱

-

سابقه خدمت

مابین گروهی

۱/۴٧۱

۱

۰/٧ ۳۶

کل

۳۴ / ٧٧ ۴

درون گروهی

۳۳ / ۳۰۳

۰/ ۶۱ ٩

با توجه به جدول  ،۴نتایج آزمون تحلیل واریانس کی

۰/ ۰۰۱

طرفه ( )ANOVAنشان داد که نازیم    

F

مشاهده شده برای متغیرهای سن ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت معلمان با (  )Sig =۰/ ۰۰۱و با
 ٩٩درصد اطمینان به ترتیب برابر با  ۰/ ۲۱ ، ۰/ ۳۱و  ۰/ ۶۱است .بدین معنی که بین دیدگاه معلمان
در رابطه با رعایت استانداردهای اخالق حرفهای مدیران بر حس یتخانش تیعمج یاهریغتم ب     
سن ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود ندارد.
سوال چهارم تحقیق :آیا میزان رعایت اخ رح قال فف فففهای م یلغش قایتشا اب هطبار رد نارید      
شبینی کنندهای دارد؟
معلمان نقش پی 
شبینی کنندگی رعایت اخالق حرفهای در تبیین اشتیاق شغلی
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تعیین نقش پی 
متغیر پیش بین

ض بیر             
رگرسیون

رعا قالخا تی     

Beta
۲/ ۰۰

مق راد     

T

۰/ ۸۸۴

س حط       

ض بیر              

مج بیرض روذ     

معناداری

همبستگی

همبستگی

۰/ ۰۰۱

۰/۴ ٥٥

۰/ ۲۰ ٧

حرفهای

همانطور که یافتههای جدول  ٥نشان میدهد متغیر پیش بین( اخالق حرفهای مدیران) توانست با
مقدار (  ) Beta=۲/ ۰۰و ضریب همبستگی(  )۰/۴ ٥٥حدود  ۲۰درصد از تغییرات مربوط به اشتیاق
شغلی معلمان را پیشبینی نما تفای نینچمه .دی هه هههههها ا نش رح قالخا هک داد نا ففف ف فففففهای م نیا نارید   
تغییرات را به صورت مثبت پیشبینی می نماید .با توجه بهاین ام  تیاعر نازیم هچره ر ا قالخ      
حرفهای از جانب مدیران افزایش یابد ،اشتیاق شغلی معلمان نیز افزایش می یابد.
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جدول  .6آمارههای متغیر وارده در مدل برازش رگرسیون مولفههای اخالق حرفهای مدیران
Stb.B
B
نام متغیر
سطح معناداری
مقدارT
ضریب رگرسیونBeta
عرض از مبداء

۰/ ۰۲ ٧

۲٧/٥ ۳۰

-

۰/ ۰۸ ٥

۰/ ۰۰۱

اخالق فایده محور

۲/ ۸۲۴

۱/۰٩۰

۰/ ۸۳۱

۲/ ٥٩ ۱

۰/ ۰۰۱

اخالق فرد محور

۱/ ۱۶ ٧

۰/ ٩٥٧

۰/ ٥٥ ۸

۱/ ۱۰۱

۰/ ۰۰۱

اخالق وظیفه محور

۱/ ۸۰۲

۰/ ۴۸ ٧

۰/ ۸۰۲

۱/ ۲۴۸

۰/ ۰۰۱

اخالق عدالت محور

۱/۴٥۸

۰/ ۸۲۱

۰/ ۴۲۴

۱/ ۲۶۰

۰/ ۰۰۱

اخالق حقوق محور

۱/ ٩٧

۰/ ٧٩٧

۰/٥ ۰۳

۲/۰ ٧٩

۰/ ۰۰۱

همانطور که در جدول  ۶مالحظه می شود ،مقدار  Betaبرای مولفهههها ای اخ دیاف قال ه  روحم  و
یتوان گفت که از ب نی
اخالق وظیفه محور به ترتیب برابر با  ۰/ ۸۳۱و  ۰/ ۸۰۲می باشد .بنابراین م 
مولفههای اخالق حرفهای مدیران ،مولفه اخالق فایده محور و مولفه اخالق وظیفه محور بیشترین
تاثیر را در پیشبینی میزان اشتیاق شغلی معلمان دارند.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه معلمان درباره می فلوم تیاعر ناز هه هههههها ای اخ رح قال فف فففهای
مدیران و رابطه آن با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم بود ،طبق یافتههای مورد اش را ههه در
ت کنندهه در تحقی یاعر نازیم ق تتت تتتت اخالققق حرف ففهای م ر نارید اا با ا
جدول  ۱گروه نمونه ش کر ت ت
میانگین(  ) ۱۴۶ / ٥٧ارزیابی نمودند ،همچنین میزان اشتیاق شغلی معلمان با میانگین( )٧۴/۸محاسبه
گردید و این نشان دهنده میزان رعایت اخالق حرفهای در حد باال و خ ج زا بو ا و ناریدم بن
میزان اشتیاق شغلی باالی معلمان است .ا اب وسمه جیاتن نی تفای هههه هههههههها ای تحقی و یلوسر ق

کین    

ن
پی( ) ۱۳ ٩۴است که نشان دادند رعایت اخالق حرف ففهای م .دوب ییالاب دح رد نارید      همچنین ن
شاخصهای مربوط به میزان رعایت اخالق فایده محوررر با ا می  نیگنا ( (  )۲٥ / ۳۰ارز دش یبای ه .دنا     
بهاگیر( ) ۱۳ ٩۰در پژوهش خود بهاین نتیجه رسید که بین اخالققق فا دی ههه محوررر م ارید ننن و تعهددد
سازمانی معلمان ارتباط معناداری وجود دارد .بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج تحقیققق به یگا ررر
همسو میباشد .اتخاذ کی

تصمیم با توجه به فایده و نفع مشترکی کههه ب مه یار ههههه کارکناننن دارد

ت م ریدم .دشاب ی ییی یییی کههه ب ار ییی
یهای مبتنییی بررر م یرید ت ت
یکی از عوامل موفقیت در تصمیم گیر 
ل خواهددد ک ریدم .در ا نن ننن
یگیرد موفق تر عمل ل
تصمیم گیری منافع همه دبیران مدرسه را در نظر م 
الت ،دبی ار ننن
مدارسی که به اصول فایده و نفع دبیران مدرسه توجه میکنند در هنگام بروز مشکال ال
ل خواه رک د دد ددد و
آسودگی خاطری از این جهت خواهند داشت که مدیرشان به سود آنها ا عمل ل
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منافع شان را پایمال نخواهد کرد .دبیران اطمینان خواهند داشت تصمیم نهایی که م ید ررر خواهددد
گرفت جز منفعت برای تک تک دبیران و منفعت کلی مدرسه به طوری که بهترین نتیجه را در
پی خواهد داشت نخواهد بود.
معلمان شاخصهای مربوط به میزان رعایت اخالق فرد محور مدیران با میانگین (  ) ۲۱ / ۰۰ارزیابی
ل یافتههه
نموده اند ،موالنا( ) 387 1بیان نموده که مدیرانی که از جنبه وجدان اخالقی کمتررر تکامل ل
هستند و غیر اخالقی هستند بیشتر امکان دارد کارهای غیرقانونی و خالف اخالق انجام دهنددد و
بالعکس .باید دید وجدان اخالقی فرد تا چه میزان محکم ،استوار و قوی است .بنابراین نتایج این
پژوهش با نتایج تحقیق موالنا همسو میباشد .تصمیم گیری مدیر مدرسه بر اساس اس اهدرادنات ییی
فردی اخالق خود و بر اساس وجدان و اصولی که برای خود به عنوان اخالق خوب و اخالق بد
ی بههه و ادج ننن
یهایش مؤثر است ،مدیری که برای تص ریگ میم یی یی
یگیرد بر تصمیم گیر 
در نظر م 
ب میدانددد مراجعههه میکنددد ک ککها ییی ا
خود و به اصول شخصی که آنها را در تصمیم گیریهایش خوب ب
تصمیم گیری او اخالقی است مسائل مدرسه را بهتر مدیریت خواهد کرد .همچنین معلمان ایننن
اطمینان را خواهند داشت که مدیرشان شخصی با فضیلت است و رفتاری خالف اصول اخالققق
ش بس ای ررر مهمتررر از
فردی اش را در پیش نخواهند گرفت ،زیرا پایبندی اش به خوب بودن ب یار ش ش
زیر پا گذاشتن اصولی که به آنها اعتقاد دارد میباشد.

شاخصهای مربوط به میزان رعایت مولفه اخالق وظیفه محور مدیران با میانگین( )۲٩/٧۱توسط
معلمان ارزیابی شده است ،نتایج پژوهش نیرومند( ) ۱۳ ٧۸آشکار ساخت که بین سب ککک رهبری ی
ی
وظیفه مدار مدیران و رعایت مقررات اداری و آموزشی از جانب دبیران رابطه مستقیمی و وج ددد
دارد .بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق نیرومند همسو میباشد اتخاذ تصمیم توسط م ید ررر
مدرسه با توجه به وظایف و قواعدی که ملزم به رعایت آن میباشد بر تصمیم گیریهایش م ثؤ ررر
ی کههه
است ،مدیری که دبیرانش در مدرسه دچار مشکل شده اند زمانی کههه بههه اصوللل و ق نیناو ی ی
برای اعمالش باید در نظر گیرد پایبند باشد ،مشکالت را بهتر مدیریت خواهد کرد .در مدارسی
ل میکننددد در تص میم
ت عمل ل
یهایشاننن بررر اساسسس وظیفههه و مقررات ت
که مدیران برای تص ریگ میم یی یی
یها از قانونمندی مدیرشان آگاهی دارند و می دانند مدیر تصمیمی خواهد گرفت حتی اگر
گیر 
از نظر آنها صحیح نباشد ولی بر طبق اصول و قوانین خواهد بود و مدیر به آنها ا آگاهههی کامل ل
ل
دارد و به آنها به شدت پایبند است و بر خالف آن عمل نخواهند کرد.
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شاخصهای مربوط به میزان رعایت مولفه اخالق عدالت محوررر را با ا می  نیگنا ( (  ) ۳۱ / ۰۰ارز بای ی ی
ی
شده است ،در پژوهش دمیرتاس( ) ۲۰۰ ٧باالترین کدهای اخالقی به ثبت رسیده توسط م ارید ننن
عدالت و صداقت بوده و صالحیت حرفهای و بی طرفی به دنبال این دو کد گزارش شده اس .ت
بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج تحقیققق دیمیرتاسسس همسووو میباش یمصت .د م ریگ  ی یی یییی بررر اساسسس
رعایت انصاف و عدالتی که مدیر در برابر دبیران در نظر میگیرد میتواند مدیر را کمک کند تا ا
ل کن .د م ارید ننن مدرس سسهای کههه ع لاد تتت و انصاففف را در نظررر
در تصمیم گیریهایش موفقتر عمل ل
میگیرند برداشت معلمان مدارس در هنگام بروز مشکالت این خواهد بود که م ید ررر او منص ناف ههه
ن دبی ار ننن قائل ل
ل
عمل خواهد کرد و در برخورد با دبیران یکسان و با عدالت و مساواتی که در بین ن
است عمل میکند و آسودگی خاطری در تصمیمی که مدیران میگیرند خواهند داشت.

همچنین شاخصهای مربوط به میزان رعایت اخالق حقوق محوررر با ا می  نیگنا ( (  )۳٩/ ۶۶ارز بای ی ی
ی
ی کههه اختی ارا ت ت
ت
شده است .موالنا(  ) ۱۳۸۸در پژوهش خود بهاین نتیجه دستتت یافتتت که ،،زم نا ی ی
بیشتری در برخورد با مسائل روزمره محیطهای آموزشی و حل مشکالت آموزشی به معلماننن و
مدیران آموزشی اعطا میگردد منجر به خالقیت و ابتکار عمل در برخورد با موقعیتهای گوناگون
میگردد .بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق موالنا همسو میباشد .مدرسهای کههه م ید ررر آن
برای دبیران حقوقی از جمله آزادی بیان ،آزادی فردی ،حق مشورت ،حق مستقل بودن در انجام
برخی از وظایفشان قائلند این چنین مدرسهای برای هر کی

از دبیران حقوقی قائل است و ضمن

این که مدیر در تصمیم گیری اش این حق را برای دبیران نادیده نخواهد گرفتتت بلکههه بههه همههه
دبیران فرصتی خواهد داد تا اگر از نظر آنها این حق به طور صحیح در نظر گرفتههه نشدهه استتت
بتوانند اظهار نظر نمایند و از حق خود دفاع کنند.

با توجه به نتایج جدول  ۲ضریب همبستگی  ۰/۴ ٥٥نشان داد که رابطه مس دانعم و میقت ا نیب یر    
رعایت اخالق حرفهای مدیران و اشتیاق ش جو ناملعم یلغ و راد د د  جیاتن نیا  .ه وسم

جیاتن اب       

تحقیق سلیمانی و همکاران( ) ۱۳ ٩۱است که نتايج پژوهش آنها نشان داد بين ادراكات كاركنان
از اخالق حاكم بر كار با رضايت شغلي آنان رابطه مثبت و معنادار و وج ددد دارد .همچن جیاتن نی   
جدول  ۲در مورد آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرات مولفههای اخ رح قال فف فففهای
مدیران و اشتیاق شغلی معلمان در سطح معناداری (  ) p = ۰/ ۰۰ ۰۱همبستگی وجود دارد .بنابراین
با  ٩٩درصد اطمینان میتوان گفت که بین مولفههای اخ رح قال فف فففهای م یلغش قایتشا و نارید    

18 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره دوم /تابستان 59 13

معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ضریب همبس فلوم نیب یگت هه هههههها ای اخ رح قال فف فففهای
م رید ا و ن

فلوم یارب ناملعم یلغش قایتشا ه دیاف قالخا  ه م  حححححححححححححححح ح حححححححح ور(  ،)۰/ ۸۳۱اخ درف قال     

محور(  ،)۰/٧ ۲۶اخالق وظیفه مح رو ((  ،)۰/ ۳۴۶اخ روحم تلادع قال ((( ((((  )۰/ ۶۰۱و اخ قوقح قال   
محور( )۰/ ۸۶ ٧به دست آمد .همچن  نیا نی ن تفای اب وسمه جیات ههههه ههههههههها ای تحقی یمظاک ق (( ((() ۱۳ ٩۰؛
نوظه ولناقم رو (( ((( ) ۱۳ ٩۳؛ ش راکمه و ینابع ان (( ((() ۱۳ ٩۴؛ قاس راکمه و هداز م ان (( ((() ۱۳ ٩۳؛ عطار نای   
(  ) ۱۳۸۶و بهاگیر( ) ۱۳ ٩۰می باشد.
با توجه به نتایج جدول  ،۶از میان مولفههای اخالق حرفهای ،اخالق فایده محور و اخالق وظیفه
یتوان گف پ نایم زا هک ت ن هفلوم ج      
محور بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند .بنابراین م 
مربوط به اخالق حرفهای در این تحقیق مولفه اخالق فایده محور با میزان بت  ا ((  )۰/ ۸۳۱و اخ قال
شبینی میزان اشتیاق شغلی معلمان داشته
وظیفه محور با مقدار بتای(  )۰/ ۸۰۲بیشترین تاثیر را در پی 
اند .با توجه به نتایج جدول  ٥هیچ گونه تفاوت معناداری با توجه به متغیرهای جمعیت ش تخان ی ی
ی
سن ،تحصیالت و سابقه کار معلمان نسبت بههه دیدگاهشاننن در رابطههه با ا رعایتتت اس اهدرادنات ییی
اخالق حرفهای معلمان وجود ندارد .اما نتایج جدول  ۴بیانگر این است که از نظر متغیر جمعیت
شناختی جنس تفاوت معناداری بین د و نز ناملعم هاگدی

زا درم  تیاعر نازیم ا یاهدرادناتس       

اخالق حرفهای مدیران شان وجود دارد .تا کنون تحقیقی که نس ،سنج یاهریغتم هب   ،نازیم       
تحصیالت و سابقه خدمت معلمان در باره رعایت اخالق حرفهای مدیران پرداخته باشد ص ترو
نگرفته است .محقق تاکنون تحقیقی که به بررسی این موضوع بپردازد دست نیافته است.
شهای مرتبط دیگر باشد و زمینهای ب ار ییی
این پژوهش میتواند زمینهای مناسب برای انجام پژوه 
ایجاد پایههای نظری مناسب و انجام تحقیقات بیشتر باشد .پیشنهاد می شود که مدیر در فرآینددد
ط باشددد و میتوانددد طییی ی ککک نظرس جن ییی از دبی نار ،،
اداره مدرسه بایددد با ا همههه معلماننن در ارتباط ط
خواستههای دبیران و نظراتشان را جویا شود تا بتواند از منفعت فردی و جمعی معلمان و مدرسه
مطلع شود و در نهایت نتیجه گیری کند کهاین تصمیم تا چه حد برای دبیران و مدرسه ص یح ح ح
ح
ت بههه معلماننن
بوده و تا چه میزان منفعت به همراه داشته است .مدیر مدرسه از واگذاری مس یلوئ ت ت
استقبال کند و آنها را در انجام دادن این مسئولیتها یاری نماید و همچنین مدیر مدرسه میتواند در
بعضی موارد که به صالح مدرسه میباشد و قادر به تصمیم گیری صحیح نمیباشد نظرات و عقاید
ن و وظ فیا ییی را
جمع را بر نظرات و عقاید خود ترجیح دهد .مدیر مدرسه با دبیران مدرسه ق یناو ن ن
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برای تصمیمگیری در برابر اختالف نظرها تنظیم نماید و در هنگام بروز تعا ارض بههه آنها ا عمل ل
ل
کند ،و در هنگام تصمیم گیریهایش نه بر کی

قاعده یا اصل بلکه بر اساس چند قاعدهه تص یم م م
م

بگیرد .مدیر مدرسه شرایطی را به وجود آورد که تمام دبیران به کی

میزان حققق اظهاررر نظررر در

تصمیمگیری در برخورد با اختالف نظرات و تعارضات را داشته باشند و اظهارات نظرات مشابه
را به کی

دید ببیند .مدیر این اطمینان را به دبیران بدهد که وقتی درباره تص اهیریگمیم ییی م ید ررر

اظهار نظر میکنند منافع شخصی آنها به خطر نخواهد افتاددد و ایننن حققق را دارنددد کههه هررر نظری ی
ی
هرچند برخالف نظرات مدیر و دیگران باشد را میتوانند به راحتی بیان نمایند و به دبیران این حق
داده شود که آگاهانه ،آزادانه و صادقانه به نظام قانونی مدرسه و اعمال دیگران انتقاددد کنند ،،و
این انتقادات به بحث گذارده شود و در جهت بهبود تصمیم گیریها و پیشرفت مدرسه باشد.
منابع
اله ویسی ،گشین( .) ۱۳۸ ٩اخالق حرفه ی استادی؛ تاملی بر دیدگاهها و نظرات اس نایوجشناد و دیتا   
دانشگاه کردس ات ننن( ،پا  )،دشرا یسانشراک همان نای د یناسنا مولع و تایبدا هدکشنا هاگشناد

،ناتسدرک          

اسفندماه.
الوانی ،سید مهدی(  .) ۱۳۸۳ضرورت تدوین منشور اخالقیات سازمانی :ارائه کی

الگوی تطبیقی در مدیریت دولت ،ی

تحول اداری ،دوره پنجم ،شماره  ،۱٩صص .٥۰ - ٥٩
الوانی ،سیدمهدی(  .) ۱۳۸۳اخالقیات و مدیریت ،فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره . ۴۱ - ۴۲
بهاگیر ،حسن( .) ۱۳ ٩۰بررسی رابطه اخالق حرفهای مدیران ب مزاس دهعت ا ا لعم ین م م رد نا د سرا      
متوسطه ناحیه سه استان البرز( ،پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیت هاگشناد ،ی   
تربیت معلم تهران(خوارزمی) ،مهر ماه.
حاجلو ،نادر( .) ۱۳ ٩۲ویژگیهای روانسنجی نسخه ایرانی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی اوترچ ،ت

مجله دان و ش

پژوهش در روانشناسی کاربردی ،سال چهاردهم ،شماره دو ،تابستان  ،٩۲پیاپی  ،٥۲صص. ۶۱ - ۶۸ :
شبینییی کنندهههها ای شخص یلغش قایتشا یتی    
حاجلو ،نادر ،صبحی قراملکی ،ناصر ،هوشمند ،ربابه عامل( .) ۱۳ ٩۴پیش ش
دبیران ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال ششم ،شماره دو ،پیاپی . ۲۲
رسولی ،سمانه؛ نیک پی ،ایرج( .) ۱۳ ٩۴بررسی رابطه اخالق حرفهای و رضایت از سیستم جبران خدمات بر کیفیت
زندگی مدیران مدارس مقطع ابتدائی شهر خرم آباد ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،دانش دازآ هاگ
اسالمی واحد گرمسار ،سال نهم ،شماره  ،۲تابستان ،صص . ٩٧ - ۱۱۸
زارع ،راضیه ،نوری ،ابوالقاسم ،عریضی ،حمیدرضا( .) ۱۳۸ ٩ارتباط مولفههای اشتیاق شغلی با ابع مزاس دهعت دا ا ،ین    
فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی و سازمانی ،سال اول ،شماره پنجم ،زمستان ،صص ٩ :تا .۱٥
سلطانی ،مرتضی(  .) ۱۳۸۲مدیریت اخالق در سازمان ،ماهنامه تدبیر ،شماره  ، ۱۳۲صص . ۳۴ - ۴۰
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سلیمانی ،نادر ،عباس زاده ،ناصر ،نیازآذری ،بهروز( .) ۱۳ ٩۱رابطه اخالق كار با ا رض يا تتت ش لغ ييي و اس رت سسس ش لغ ييي
و در
كاركنان در سازمان آموزش فني و حرفهاي شهر تهران ،فص مانل ههه علم ييي – پژوهش ييي ره تفاي ييي نو و
مديريت آموزشي ،سال سوم ،شماره  ،۱بهار ،٩۱پیاپی  ،٩صص . ۳۸ - ۲۱
شاکری ،علیرضا( .) ۱۳۸ ٩اخالق حرفهای در مدیریت آموزشی و سازمانهای آموزشییی ،اول سنارفنک نی   
بین المللی مدیریت و نوآوری ،شیراز.
شعبانی مشکول ،روح اله؛ ساکی ،رضا؛ عصاره ،علیرضا(( .) ۱۳ ٩۴بررس رح قالخا هطبار ی ففف ف فففففهای م یربهر و نارید   
تح عم یلغش درکلمع اب یلو ل سرادم رد نام م هطسوت

رهش س ،درالم نات             فص ریدم و یربهر همانل یت      

آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،سال نهم ،شماره  ،۱بهار ،صص .۲٧ -٥۰
صدرایی ،صبا( .) ۱۳ ٩۰بررسی میزان رعایت اصول اخالق حرفهای کتابداران مرج ناخباتک ع هه ههههاای
مرکزی دانشگاههای دولتی ایران از دیدگاه مدیران این

ناخباتک هه ههههاا( ،پا یسانشراک همان نای    

ارشد) ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا(س) ،تیرماه.
      

ضیاالدینی ،محمد؛ رمضانی قوام آبادی ،سکینه ( .) ۱۳ ٩۲الگ ارب یلغش قایتشا و یزاس ینغ یو ی نازیم شجنس
تمایل به ترک خدمت کارکنان .مجله مطالعات مدیریت راهبردی ،شماره  ،٥۱صص .۱ ٧٧ - ۱ ٩٩
فرامرز قراملکی ،احد(  .) ۱۳۸۸درآمدی بر اخالق حرفهای ،تهران ،انتشارات سرآمد.

قاسم زاده ،ابوالفض  ،ییاضر ؛هلا حور ،نویدهم ؛یقت ،راوز ؛ل ادی هب (((((( ((((((( .) ۱۳ ٩۳رابطه رح قالخا  فف ف ففففهای ب تیلوئسم ا   
اجتماعی و پاسخگویی فردی :نقش میانجی گر فرهنگ خدمتگذاری ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،
سال نهم ،شماره  ،۲صص .۶٩ -٧۶
عطاریان ،س دیع ((  .) ۱۳۸۶رابطه اخالق سازمانی و رضایت شغلی در بین مدیران ش رد تلم کناب بع

  

سطح شهرستان قم ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
عنابستانی ،ملیحه؛ سعیدی کیا ،مهدی( .) ۱۳ ٩۳اخالق حرفهای ،چاپ دوم ،تهران ،نشر آها.
کاظمی ،مهرداد( .) ۱۳ ٩۰بررسی رابطه بین مولفههای اخالق حرفهای و احساس موفقی درکلمع رد ت   
مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران( ،پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشکده علوم انسانی ،دانش هاگ
پیام نور ،شهریور ماه.
مرزبان ،فاطمه(( .) ۱۳۸ ٩رابطه اخالق حرفهای و بالندگی با تعهد سازمانی اعضاء هی یاپ ،یملع تا ان    
ی ،دانش ،تشدورم دحاو یمالسا دازآ هاگ     
نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ی
بهمن ماه.
موالنا ،ناصره( .) ۱۳۸ ٧عوامل موثر بر اخالق حرفهای مدیران .مجله مدیریت ،سال نوزدهم ،شماره  ٧۳٧و .٧ ۳۸
میرکمالی ،سید محمد(  .) ۱۳۸۲اخالق و مسئولیت اجتماعی در م ،یشزومآ تیرید    مجل و یسانشناور ه
تربیتی ،شماره کی

 ،صص ۲۲ :و . ۲۳
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