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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the principles and standards of 

professional ethics of managers and educational assistants in District One, 

Sanandaj and its challenges. The approach of qualitative research and its 

strategy is interpretive phenomenology. The statistical population consisted 

of 8 principals and deputies of high schools for boys in District One, 

Sanandaj. They were selected through purposeful and criterion-based 

sampling method (brilliant work results and participation in professional 

ethics workshops for school management) also the data were collected 

through semi-structured interviews, and then the interviews were analyzed. 

In this way, at first, some of the interviews were carefully studied and 

categories were created based on the key points. The findings showed. 1- 

Definitions of educational administrators and assistants of professional 

ethics in schools include observance of specific rules and regulations of a 

profession and occupation, religious principles and principles, values and 

social norms. 2. Principles such as self-direction, having a vision, 

professional abilities, respect and commitment and responsibility in the 

workplace should govern professional ethics in schools. 3. Challenges of 

managers' professional ethics including structural challenges (lack of a 

comprehensive standard of professional ethics, inconsistencies between 

administrative regulations, centralized management, uncertainty of goals, 

consideration of the relationship instead of criteria) and individual 

challenges including (Passivity of managers and deputies, one-

dimensionality, failure to provide real statistics by managers and deputies). 

Keywords: Principles and Standards, Professional Ethics, Managers 

and Educational Assistants. 
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 یآموزش رانیمد یااخالق حرفه یاصول و استانداردها ییبازنما

 پسرانه یهارستانیدب

 رانیدانشگاه کردستان، کردستان، ا ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس یرسول ساعد

 

 رانیدانشگاه کردستان، کردستان، ا ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس یفالح دیحم

  

 چکیده
ای مديران آموزشی ناحیه يک سنندج و هدف اين پژوهش واکاوی اصول و استانداردهای اخالق حرفه

. بود. رويکرد پژوهش کیفی و راهبرد آن پديدارشناسی تفسیری بوده استهای آن چالش

که از طريق  های پسرانه ناحیه يک سنندج بودند.نفر مديران و معاونان دبیرستان ۸کنندگان شامل مشارکت

های اخالق براساس )نتايج کاری درخشان و شرکت در کارگاه محورگیری هدفمند و مالکروش نمونه

بندی ساختارمند گردآوری و مقولهها از طريق مصاحبه نیمهداده ای مديريت مدارس( انتخاب شدند،حرفه

ای در مدارس شامل رعايت مقرارت تعاريف مديران آموزشی از اخالق حرفهالف.  ها نشان دادند:شد. يافته

ب. اصولی مانند خودراهبری، داشتن  و هنجارهای اجتماعی، خاص يک حرفه، مبانی و اصول دينی، ارزش

ها شامل: پذيری در محیط کار، پ. چالشای، احترام و تعهد و مسولیتهای حرفهانداز، توانمندیچشم

ساختاری )عدم استاندارد جامع، تناقض بین مقررات اداری، مديريت متمرکز، مشخص نبودن های چالش

نگری، عدم ارائه های فردی شامل )منفعل بودن، تک بعدیاهداف، توجه به رابطه بجای ضابطه( و چالش

 باشد.آمار واقعی( می

 آموزشیاصول و استانداردها، مديران و معاونان ای، اخالق حرفهها: کلیدواژه
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 مقدمه

گیری درست دهی و تصمیمترين اقدامات بشر برای سازمانمديريت کردن يکی از قديمی
نظران زيادی در مورد مديريت در مورد کارهای پیش روی خود بوده است. صاحب

کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در اند. مديريت فرايند بهاظهارنظر کرده
دهی، بسیج منابع و امکانات، هدايت و کنترل است که برای دستیابی به سازمانريزی، برنامه

گیرد. در همین راستا اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می
عنوان يک های اجتماعی بهمديريت مدارس به علت سروکار داشتن با اکثر اقشار و گروه

اگرچه از سوی بعضی افراد ناآشنا با اين حرفه، آن  شود.مهم و تأثیرگذار مطرح می حرفه
گیرند، اما مديريت کردن در را کاری آسان، و تنها کارکردهای ظاهری آن را در نظر می

وپرورش نیازمند توجه کردن به يک سری مدارس به علت خدماتی بودن سازمان آموزش
ترين اقدامات و وعی جزء مهمنامور ناملموس که همانا اين امور نامرئی در کار مديران به

ها است؛ که در همین راستا نیازمند توجه و به کار بردن رفتارهايی مبتنی بر وظايف آن
 (.۱۳۸9ای برای موفقیت و پیشرفت سازمان هستند )قراملکی، اخالق حرفه

ی رفتار هستند که اجرای آن بر اعضای يک ای استانداردهای ويژهاصول اخالق حرفه
عنوان ای بهبه دلیل عضويت در آن حرفه الزم و ضروری است. اخالق حرفهحرفه خاص 

کنند. مديريت کردن در هايی برای اقدام مديران فراهم میای از اصول، چارچوبمجموعه
ای در کار خود و با توجه به عنوان افرادی حرفهعنوان يک حرفه و مديران بهمدارس به

رشته موضوعی خاص، محقق، همکار، متخصص در يکعنوان های متفاوتی که بهنقش
ها نقش مديريت در مدارس، ضروری است ترين آنعضو سازمان، شهروند و مهم

ها باشد. با اين ای از اصول و استانداردهای اخالقی حاکم بر کار و روابط آنمجموعه
هموار و وپرورش را تا حدودی و در توان خود هدف که مسیر دستیابی به اهداف آموزش

ها های وااليی است که رعايت آنای دارای بار و ارزشراهنمايی کنند. اصول اخالق حرفه
آفرين است و اين مستلزم شناخت اولیه و بنیادی در رعايت هنجارهای اجتماعی بسیار نقش

های آموزشی از ای است. از بین انواع مديريت، مديريت بر سازماناز اصول اخالق حرفه
ای برخوردار است و نقشی استراتژيک را دارد. زيرا تمام اهداف و عوامل اين ژهاهمیت وي

های مديريتی ديگر جامعه، در ايفای وظايف و ها انسانی هستند. اگر سازمانسازمان
آن مستقیماً عايد  های خود کوتاهی کنند و به اهداف موردنظر دست نیابند، نتیجهرسالت
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وپرورش و مديران آن سروکار دارند. اما اگر سازمان آموزشگروه يا سازمانی است که با 
 و غیرهآن در ماهیت کار غافل باشند، حاصل کارشان در ابعاد اخالقی، اجتماعی، اقتصادی 

جامعه يا افت و انحطاط آن سهم مؤثری  متوجه جامعه خواهد شد؛ و در رشد و توسعه
مدارس،  ای کار خود در ادارهرفههای حخواهند داشت. مديران بايد از موانع و چالش

معلمان، فراگیران، اولیاء، سازمان و تشکیالت مدرسه شناخت کافی داشته باشند. بنابراين 
ی اول درگرو مديريت و چگونه اداره کردن آن است. نهاد پايداری مدارس در درجه

گ، اجتماعی، انتقال فرهن وپرورش با کارکردهای مهمی نظیر رشد و توسعهآموزش
پذيری، يگانگی اجتماعی، پرورش و رشد شخصی، نظم اجتماعی، بازتولید نوآوری، جامعه

داران اين نهاد بايد عنوان سکانفرهنگی، پرورش نیروی کار آينده و... و مديران مدارس به
عالوه بر دانش فنی و تخصصی که الزمه کار مديريت است، دارای يک وجدان کاری و 

ای باشند، تا اين کارکردها به بهترين شکل ممکن اصول اخالق حرفه تر رعايتاز همه مهم
بخشی در جامعه نمود پیدا کند و يادگیری در خدمت پیشرفت و رفاه جامعه و آگاهی

 (.۱۳۸9صحیح قرار بگیرد )قراملکی، 
جوامع بشری است، که در حال حاضر در  ای يکی از مسائل اساسی همهاخالق حرفه

شود. امروزه بسیاری از کشورهای ای توجه مییط کار کمتر به اخالق حرفهما در مح جامعه
ها و اعتنايی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتاند که بیپیشرفته به اين بلوغ رسیده

های ترين دغدغهشود. يکی از مهمتعهدات اجتماعی به از بین رفتن سازمان منجر می
چگونگی ايجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی مديران کارآمد در سطوح مختلف، 

ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به حرفه خود بپردازند و هاست. تا آنشاغل در تمام حرفه
و پیشرفت مديران  اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعايت کنند. تأکید بر رشد

ی به يک فرهنگ در سازمان، اشدن اخالق حرفهبدون توجه به اصول اخالقی و تبديل 
فقط مديران را به دزدانی با چراغ تبديل خواهد کرد، که نمود اين امر را در کشورهای 

توان مشاهده های مديريتی کشور خود ما هم میچنین در بسیاری از سازمانمتفاوت و هم
ی در اکرد. به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع، در اين پژوهش بحث اخالق حرفه

 دهندهعنوان عامل پرورششده است. مدرسه بهمديران آموزشی مدارس انتخاب  حوزه
يافته، از همان تواند به شکلی سازمانعنوان عاملی که میآموزان و بهروح و جسم دانش

شود، و در اين راستا نهادينه کند مطرح می آموزانای را در دانشکودکی اخالق حرفه
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های ن عاملی تأثیرگذار بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. امروزه جدالعنوانقش مدير به
ديگر، بسیاری از عبارتشود؛ بهتعلیم و تربیت مشاهده می اخالقی بسیاری در عرصه

های متفاوت وجود دارند که با هم در تضادند و استانداردهای خاصی وجود ندارند ارزش
پیروی کنند. برخی مسائل غیراخالقی مانند ها که مديران برای حل اين تضادها از آن

که نیازمند  و غیرهتحقیر، تهديد، سوگیری، عدم توجه به شايستگی معلمان و اختالس 
ای باشد. بنابراين اصول اخالق حرفهها میپیروی از يکسری اصول اخالقی برای حل آن

افکند. پرداختن به های مديران سايه بايد همانند چتری بزرگ باشند که بر تمامی فعالیت
تری در اين ای برای کارهای بعدی و جامعتواند زمینهای مديران مدارس میاخالق حرفه

راستا باشد؛ که همانا پرداختن به اين حوزه هم به مديران و به محققان در اين زمینه 
های شايانی در رشد و ترقی نظام آموزشی خواهد داشت )باقری و بیرونی کاشانی، کمک
۱۳۸۶.) 

امروز و با توجه به امپراطوری رسانه و فوران اطالعات و تکنولوژی و  در دنیای پیچیده
بخش عنوان عامل رهايیازحد مصنوعات بشری، لزوم توجه به اصول اخالقی، بهرشد بیش

ترين عاملی که ترين و پررنگسازد. مهمشدگی را مطرح میانسان از روزمرگی و شی
شود، توجه به امور اخالقی و کرامت انسان در دنیای مصنوعی امروز میباعث حفظ کیان و 

ای، امروزه نقش پراهمیتی ها در زندگی است. مبحث اخالقیات سازمانی و حرفهکاربرد آن
ای که اخالقیات و مباحث مربوط به آن گونهيافته است. به سازمان را در جهان و حوزه

های موفق دستورالعمل سازمان ق فردی در سرلوحههمچون، عدالت، انصاف، تعهد و حقو
های طور فطری ارزشقرارگرفته است. انسان از روزهای نخست حیات تا پايان زندگی به

ها دارد. استمرار يک های ذاتی و درونی به سمت آنکند و گرايشاخالقی را درک می
نی در عمق جان و روح درونی و باط رفتار خاص دلیل بر آن است که اين رفتار يک ريشه

(. مديران مدرسه هم به ۱۳۸9نامند )قراملکی، خُلق و اخالق می يافته است که آن را ريشه
دلیل داشتن قدرت و اختیارات تقريباً زيادی که در دست دارند، اگر چارچوب و بسترهايی 

آسیب  برای استفاده مفید از اين قدرت موجود نباشد ممکن است از اين اختیارات در راه
رساندن به سازمان استفاده شود. پس در کنار علم و تخصص و مهارتی که برای امر 

های اخالقی برای پیشرفت و مديريت الزامی است، پايبندی به يک سری اصول و چارچوب
ترقی سازمان بايد مدنظر مديران قرار گیرد. در خصوص حرفه مديريت در مدارس تاکنون 
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شده است، اما تحقیقی که مستقیم در راستای اصول و امای انجهای پراکندهپژوهش
ای مديران مدارس دبیرستان باشد صورت نگرفته است. مديران استانداردهای اخالق حرفه

چنین در جامعه به علت مديريت کردن متوسطه به دلیل نقش حساس خود در مدارس و هم
قرار دارند، الزم است آموزانش در سن بلوغ جسمی، فکری و عاطفی مدارسی که دانش

ای بوده و به آن عمل کنند؛ يعنی خود خود مديران در نقش خود دارای اخالق حرفه
ای در مدارس باشند. که در غیر اين صورت مديران بايد مظهر رعايت اخالق حرفه

تبع اين های خود شده و بهدارند دچار نقصان در رسالتمدارسی که مديريت آن را بر عهده
 در حال و چه در آينده تأثیر منفی خواهد گذاشت آنچها در اکثر نهادهای سازمهنقصان

 .(۱۳۸9)قراملکی، 
 حاضر از قرار زير است: های پژوهشپرسش

 های پسرانهمديران آموزشی دبیرستان ازنظرای اصول و استانداردهای اخالق حرفه .۱
 اند؟سنندج کدام 1ناحیه 

ای توسط مديران در مدارس تا چه اندازه حرفه اخالق گويان، اصولاز ديدگاه پاسخ .۲
 شود؟رعايت می

 1ناحیه  های پسرانهای ازنظر مديران آموزشی دبیرستانهای اخالق حرفهچالش .۳

 اند؟کدام

 روش
گونه که در ها است، آنپژوهش پديدارشناسی توضیح صريح و شناسايی پديده هدف

روش پژوهش در ابتدای سده بیستم شوند. اين موقعیتی خاص توسط افراد ادراک می
های بويل و پارادايم بندیگذاری شد، براساس دستهمیالدی توسط ادموند هوسرل پايه

گیرد. يعنی يک روش علمی که قرار می پارادايم تفسیری پديدارشناسی در دسته مورگان
کی از پژوهش پديدارشناسی ي .پردازدبندی مباحث اجتماعی میبا رويکردی ذهنی به جمع

باشد. پديدارشناسی مطالعه دنیای فردی است، های پژوهش کیفی میپرکاربردترين سنت
کنیم قبل از آنکه در مورد آن بینديشم يا در عنوان اينکه ما آنرا چگونه تجربه میدنیا به

سازی کنم؛ يعنی تجربه بالواسطه و فوری دنیا بدون آنکه از طريق مورد آن مفهوم
پژوهش کیفی ماهیتاً چند روشی  های نظری به تصوير کشیده شود.ايدهها و داوریپیش
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گرايانه به موضوع مورد مطالعه است که است و متضمن رويکردی تفسیری و طبیعت
ها را کوشند پديدهکنند و میپژوهشگران کیفی، اشیاء را در موقعیت طبیعی آنها مطالعه می

های سازی يا تفسیر کنند. روشمفهومدهند ها میبرحسب معناهای که مردم به آن
پديدارشناسی در پی کشف ساختارهای هوشیاری در جريان تجارب انسانی ديدگاه 
پديدارشناختی، محققان پديدارشناسی روان شناختی در جستجوی ساختار نامتغیر و معنای 

دارای  ها هماصلی تجربه هستند. آنان بر هدفمند بودن هوشیاری افراد، يعنی اينکه تجربه
کنند. اين نمود بیرونی و هم آگاهی درونی، که مبتنی بر حافظه، تصور و معناست تاکید می

گیرند و گذراند، تجارب خود را ناديده میهای خود را کنار میداوریمحققان تمام پیش
در عوض به شهود، تخیل و ساختارهای جهانی برای دستیابی به تصويری درست از تجربه 

محور يا بر اساس معیار گیری مالکگیری از راهبرد نمونهبرای نمونهند. کناتکاء می
محور استفاده شده است. گیری هدفمند و مالکاستفاده شده است. بنابراين از روش نمونه

حجم نمونه در تحقیقات کیفی معموالً کوچک است. در واقع، حجم نمونه ممکن است 
کننده است؛ يعنی گیری در پژوهش کیفی مشارکتهبنابراين منظور از نمون يک مورد باشد.

آيد. حساب نمیتا زمانی که فرد قصد مشارکت کردن در پژوهش را نداشته باشد نمونه به
پردازد و فرايند ها نیز میصورت همزمان به تحلیل يافتهها، بهآوری دادهمحقق در حین جمع

ديگر عبارتباع نظری دست يابد، يا بهيابد که محقق به اشگیری تا زمانی ادامه مینمونه
شود. گیری متوقف مینظرات جديدتری در مورد پديده ارائه نشود، در نتیجه فرايند نمونه

ای که بسته به اشباع يا کفايت نظری، موردمطالعه قرار در پژوهش حاضر تعداد نمونه
های کیفی از راهبرد های کیفی: برای تحلیل دادهروش تحلیل داده نفر بودند. ۸گرفتند، 

های کیفی از ابزار آوری دادهپديدارشناسی استفاده شد. در پژوهش حاضر برای جمع
( در تحقیقات کیفی سه روش 1990) Michael Patton شده است.مصاحبه استفاده
نمايد: مصاحبه با آوری اطالعات از طريق مصاحبه با سؤال باز مطرح میاصلی برای جمع

یررسمی، مصاحبه با هدايت کلیات، و مصاحبه با روش سؤال باز وگوی غروش گفت
در اين پژوهش از روش مصاحبه با سؤال باز  (Borg & Gall, 1990)استانداردشده 

استانداردشده استفاده شد. که در اين روش ترتیب موضوعاتی که بايد بررسی شود و 
ه بر مبنای ترتیب سؤاالت دهندشود، و پاسخبندی از قبل مشخص مینگاری و جملهواژه
ها را جواب خواهد داد. در اين پژوهش محقق برای مصاحبه با مديران ابتدا به مدارس آن
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کردند با تعیین وقت مقرر به رفته و اگر مديران تمايلی به مصاحبه داشتند و همکاری می
گرديد و پس از ها ضبط میآن پرداخته است. فرايند مصاحبه با اجازهها میبا آن مصاحبه

گرديد. وتحلیل میبندی، تجزيهصورت مکتوب، اطالعات با استفاده از مقولهپیاده شدن به
در ارزيابی اعتبار و پايايی تحقیقات کیفی، اگرچه بر اصول پارادايمی حاکم بر اين 
تحقیقات اتفاق نظر وجود دارد، ولی در ارزيابی عملی بکارگیری مفاهیم مرتبط با آن 

تحقیق  (، از مفاهیم منطبق با1985) Lincolnand Gobaنظر وجود ندارد. اتفاق 
گرايانه استفاده کردند. آنان در بررسی قابلیت اعتماد مطالعات کیفی، از اصطالحات طبیعت

تصديق در  اطمینان و قابلیت انتقال، قابلیتمنحصربفرد مانند معتبر بودن، صحت، قابلیت 
گرايی معادل روايی داخلی، روايی خارجی، پايايی و عینیت گرايانه کهتحقیقات طبیعت

اند، به نحوی که معتبر بودن معادل روايی داخلی و قابلیت تحقیق است، استفاده کرده
انتقال، معادل روايی خارجی و وابستگی داشتن و میزان صحت تحقیقاتی، معادل پايايی و 

شده است. قابلیت انتقال، به اين امر گرايی، در نظر گرفته قابلیت تصديق معادل عینیت
توان مطمئن بود که اطالعات میان محقق و مورد مطالعه قابل مربوط است که تا چه حد می

انتقال است. به جای پايايی در تحقیق کمی، محقق کیفی به دنبال قابلیت اطمینان است. 
ارد. در قابلیت گرا به قابلیت تصديق )تأيید( به جای عینی بودن توجه دمحقق طبیعت

(. بنابر روايی و ۱۳9۱شود )ايمان، تصديق، به اصالت معنا و ارزش در واقعیت توجه می
کنندگان درک کرده و اينکه معنای آن پژوهشگر توانسته معنا را از ديدگاه مشارکت

ات آنها ارائه کند و ازنظرتواسته موضوع را از ديد آنها بنگرد و توانسته ديدگاهی معتبر 
کنندگان های توصیفی از مشارکتموضوع ديگر جهت ارائه روايی تفسیری، ارائه گزارش

است؛ بنابراين، اين پژوهش از لحاظ روايی تفسیری بررسی و مناسب تشخیص داده شد 
است. همچنین با توجه به معنايی پايايی در پژوهش کیفی، محقق توانسته با 

مدت درگیری طوالنیثبت و ضبط جزئیات و برداری مناسب و دقیق سر صحنه و يادداشت
اعتمادسازی با  ازجملهپژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش 

افراد موضوع پژوهش، پايايی در پژوهش مورد نظر بررسی شده و از لحاظ پايايی در روش 
 کیفی مناسب تشخیص داده شده است.

 هایافته
 باشد؟ای مديريت در مدارس چه میمديران از اخالق حرفه سؤال اول: تعريف و ديدگاه
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ای چگونه ها از اخالق حرفهآن ای چیست؟ و ديدگاه و عقیدهها از اخالق حرفهتعريف آن
ای از ديدگاه مديران بود، است؟ يکی از اهداف اين پژوهش رسیدن به معنای اخالق حرفه

ای از مديران پرسیده شد، که تفاوت حرفه و برای رسیدن به اين هدف، ابتدا مفهوم اخالق
ای ای، نوع رعايت )سبک( اخالق حرفهها از بحث اخالق حرفهديدگاه هرکدام از آن

ای را در نوعی الفبای رعايت اخالق حرفهکرد. مدير شماره يک: بهها را مشخص میآن
ر نظام مدارس عدالت آموزشی و عدم تبعیض و پايبندی به قوانین جاری موجود، د

ای را رعايت و پايبندی مدير به يک دو: اخالق حرفه دانست. مدير شمارهآموزشی می
داند، که البته عالوه بر رعايت سری قواعد، مقررات، و قوانین موجود در نظام آموزشی می

 ها و قوانین اداری بايد يک سری قوانین اخالقی در راستای حرفهنامهاين قوانین و آيین
سه: اخالق  راهنمای مديران در رسیدن به اهداف سازمان باشد. مدير شماره موردنظر

ی مديريت و ای را پايبندی مدير به يک سری آداب و رفتارهای خاص در حرفهحرفه
ای داند. مدير شماره چهار: اخالق حرفهپايبندی به قوانین و مقررات موجود در مدرسه می

د آن در رفتارهای مدير در مدرسه و نظام آموزشی را رعايت اصول و مبانی دينی و نمو
 داند.می

ای، قول مستقیم از مدير شماره شش: منظور و برداشت من از اخالق حرفهدر اينجا نقل»
رعايت اصول و چارچوبی است که میتونه به تحقق اهداف سازمانی کمک کنه و اين 

ه محقق بشه. البته رعايت هدف میتونه با رعايت کردن يک سری هنجار و ارزش در جامع
ای کمک کنه؛ مثاًل کمک کردن و هر هنجار اجتماعی نمیتونه به تحقق اخالق حرفه

نمره دادن( به ) کمک ست اما در زمینهرساندن در جامعه يک هنجار بسیار پسنديدهياری
آموزی که دو سه بار در يک واحد درسی افتاده؛ خود مانع بزرگی درراه تحقق دانش

 «ای در سازمان میتونه باشهحرفه اخالق
ای را رعايت و نوعی اخالق حرفهنفر از مديران به ۶شده انجام از هشت مصاحبه

دانستند. که البته در اين کار مديريت می پايبندی به يک سری قواعد و مقررات در زمینه
نداشت به ای برای مديران در مدارس وجود راستا چون يک استاندارد مدون اخالق حرفه

ای متأثر از ديدگاه و باور خود مديران شکل سه نفر از مديران رعايت اخالق حرفه گفته
ها بود. که در جدول ها در مدارس باورهای شخصی آنگرفت و مبنای عمل اخالقی آنمی

 کنیم.ها در مورد آن را اشاره میای و ديدگاه آنزير نحوه تعاريف مديران از اخالق حرفه
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 ایتعاريف مديران از اخالق حرفه -1-4جدول 

 تعاريف تعداد مديران

 و مقررات خاص موجود در نظام هر حرفه رعايت يك سری قواعد، قوانين 1،2،3،5،7،8مديران شماره  

 و مبانی دينی و نمود آن در رفتار مدير در مدرسه رعايت اصول 4مدير شماره 

 6مدير شماره 
اجتماعی در مدارس و پيروی از يك سری رفتـار و ها و هنجارهای رعايت ارزش

 آداب خاص در هر حرفه

ای مديران در اصول و استانداردی بايد حاکم بر اخالق حرفه آنچهسؤال دوم: به نظر مدير
 مدارس باشد؟

شوندگان کمی نامأنوس بود، اين امر هم داليل متعددی داشت سؤال دوم برای مصاحبه
اشاره خواهد شد. اکثر مديران با بحث اصول و استاندارد ها به آن که در بحث چالش

ها اکثراً حول يک سری موضوعات های آنخود ناآشنا بودند، و گفته حاکم بر حرفه
گاه و باور و علم خود به اصول و استانداردها ازنظرخاص تمرکز داشت. هرکدام از مديران 

توانستند گرفت، که میعمل قرار میها در کردند، و اين اصول راهنمای عمل آنتوجه می
اين اصول، سازمان را در تحقق اهداف خود ياری رسانند. البته مديران در طی  در سايه

ها سازی گفتهصورت غیرمستقیم به اين اصول اشاره کردند که در طی پیادهمصاحبه بیشتر به
را در اين مورد  شده است. مباحث مديرانطورکلی استخراج بر روی کاغذ اين اصول به

ها دارای يک سری بندی کرد که هرکدام از اين اصلتوان به چهار اصل کلی طبقهمی
ای خود مديران برای مديريت و رهبری، های حرفهشدند. الف( توانمندیمقوله مرتبط می

آموزان، ج( تعهد و احترام نسبت به همکاران و ب( تعهد و احترام به معلمان و دانش
پذيری نسبت به مدرسه و سازمان، که در زير به توضیح د( تعهد و مسئولیتمعاونین، 

 ها خواهیم پرداخت:های مرتبط با آنهرکدام از اين اصول و مقوله
 ای خود مديران برای مديريت و رهبری:های حرفهتوانمندی
شتند، و ای را در راستای اين اصل در نظر دااتفاق مديران اصول اخالق حرفهاکثر قريب به

ای در مدارس عنوان اصول اخالق حرفهها بیشتر به توانايی فردی مديران بهتوجه آن
ای هم در گونه بود که حتی اگر بهترين اصول اخالق حرفهها ايننظر آن دانستند. يعنیمی

ها را نداشته باشد باز کارگیری آنمدارس مدون شده باشد، اما اگر مديری توانايی اجرا و به
ها چنانی نخواهد داشت. پس هم اصول و چارچوبدر روند پیشرفت مدرسه تأثیر آن هم
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ها در مدارس موجود بايد در مدارس وجود داشته باشد و هم توانايی اجرايی کردن آن
 باشد.

دهی، گیری، سازمانريزی، تصمیمرعايت کارکردهای مديريتی در مدارس مانند برنامه
 و غیرهار سعۀ صدر، وجدان کاری، اختی

کار  مديريت کردن در مدارس مستلزم رعايت يک سری کارکردهاست که الزمه
ها و فرايند مدرسه را مديريتی در مدارس هستند. اين کارکردها در مدارس تمامی فعالیت

دهند. پس پیشرفت و ترقی مدير در مدرسه نیازمند شناخت کافی از اين تحت تأثیر قرار می
ها را با توجه به اين اصول اينکه بتواند در چه موقعیتی بهترين تصمیمکارکردها است و 

نوعی همان گويد: مديريت در مدارس بهدر اين زمینه می ۳برای مدرسه بگیرد. مدير شماره 
آموزان اش نسبت به بقیه دانشآموزی که پیشرفت تحصیلیگیری است، مثالً دانشتصمیم
ديگر انتقال دهد،  گیرد که آيا بايد او را به يک مدرسهتر است، مدير بايد تصمیم بضعیف

 يا در آن زمینه به معلمان بگويد که زمان بیشتر بهش اختصاص بدهند.
 هاانداز کلی برای مدارس و سعی دررسیدن به آنداشتن هدف و چشم

وجو کرد. يعنی اهداف نظام آموزشی جست طورکلی اهداف در مدارس را بايد در سايهبه
توجه به بحث متمرکز بودن مدارس، وجود يک هدف و رسیدن به آن برای مدارس را  با

طورکلی اهداف در مدارس چراغ راه فعالیت در کند. اما بهنظام آموزشی مشخص می
صورت واقعی در نظر گرفته شوند تأثیر زيادی در پیشرفت مدارس اند و اگر بهمدارس

آموزشی در اوايل سال تحصیلی  معلمان در يک جلسه : مثالً مديران و7دارند. مدير شماره 
عنوان به باال باشد؛ و اين هدف به ۱7گیرند که میانگین معدل کل مدرسه بايد تصمیم می

 ها را مشخص خواهد کرد.کار مديران و معلمان قرار گرفته و مسیر حرکتی آن سرلوحه
 های جامعهداشتن آگاهی مدير از علوم روز و نیازمندی

ار مديريت در مدارس کاری ساده نیست و به دلیل سروکار داشتن مديران با ک
برخورد با  شان قرار دارند و اگر نحوهآموزان که در شرايط خاصی از دوران زندگیدانش

ها به ناپذيری را برای آنای نباشد، ممکن است آثار جبرانها توسط مدير علمی و حرفهآن
ند آگاهی داشتن مدير از علوم مرتبط روز در اين زمینه است. دنبال داشته باشد، که نیازم

آموزان در اين دوران در مدارس نیازمند شرايط سنی، جنسی، روحی، جسمی دانش
باشد که آن هم نیازمند آگاهی از ها توسط مدير میای و آگاهانه با آنبرخوردی حرفه
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است. هر چه آگاهی مدير در  و غیرهشناسی، علوم اجتماعی علوم مرتبط مانند روان
برخورد او در رابطه با معلمان و  های مختلف کاری در مدرسه بیشتر باشد، نحوهزمینه

تر است. تقريبًا تر و اثربخشچنین مافوقان سازمانی خود راحتآموزان و هماولیای دانش
مديريتی  کار هر گويند: الزمهدر اين زمینه می ۶خصوص مدير شماره اکثر مديران به

شناسی، علوم اجتماعی، خصوص مديريت آموزشی آگاهی از علوم روز مانند روانبه
است، که مدير در اين زمینه هر چه آگاهی بیشتری داشته باشد  و غیرهنیازهای بازار کار 

 باشد.تر و بهتر میمديريت برای او راحت
 آموزان و معلماناحترام و تعهد نسبت به دانش

ای در مدارس است. ترين فاکتورهای اخالق حرفهوعی يکی از اولین و مهمناحترام به 
آمیز با کند نیازمند برخوردی احتراموجود سازمانی انسانی که هدفی واال را دنبال می

باشد. ی افرادی است که در سازمان مدرسه فعالیت دارند میآموزانو کلیهمعلمان و دانش
آمیز نباشند حتی اگر بهترين کارکنان کاری در و احترام ایبرخوردها در مدارس اگر حرفه

اختیار مدير در مدرسه باشد رسیدن به اهداف سازمانی در مدارس بسیار سخت خواهد شد. 
ای به اهمیت بحث توجه و احترام به ی مديران در بحث اصول اخالق حرفهتقريبًا همه

ای را در مدارس جدای از احترام و کردند و اخالق حرفهآموزاناشاره میمعلمان و دانش
دانستند. اهمیت اين بحث تا آنجا بود که مديران آموزاننمیتعهد نسبت به معلمان و دانش

ای را در مدارس بدون توجه به نقش احترام به معلمان و بحث نهادينه کردن اخالق حرفه
 ای آن الزمهفهنوعی احترام و رعايت حرپذير نخواهد بود؛ و بهدانش آموزان، امکان

 دانستند.ای میمديريت و اخالق حرفه
 آموزانعدم تضییع حقوق معلمان و دانش

و حقوقی مشخص هستند که در اين  افرادی که در مدارس حضور دارند دارای حق همه
ها به هر نوعی توسط مدير ضايع شود و يا و حقوق آنآموزان و معلمان اگر حق میان دانش

ها سلب شود، خود اين کار نمادی بارز از زير پا گذاشتن اخالق از آنبه هر صورتی 
ای مدير، نه حقی را زير پا باشد. اما به هر صورت برخورد حرفهای در مدارس میحرفه

دهد، که اين خود نماد بارز رشد ها میگذارد و نه از حق مسلم افراد چیزی بیشتر به آنمی
گويد: هر معلمی گونه میاين 7 ر اين زمینه مدير شمارهای در مدارس است. داخالق حرفه

کند نیاز به فضايی تعاملی و همکارانه برای فعالیت دارد و ای که فعالیت میدر هر مدرسه
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اين جزء اولین حقوق هر معلمی است و در سايه چنین تعاملی مدير بايد يک امنیت شغلی 
آموزانبايد به بهترين شکل يا حقوق دانشرا برای معلم بتواند در مدرسه فراهم کند، و 

 ممکن در مدرسه بايد در نظر گرفته شود.
 آموزانای با معلمان و دانشاحترام در رفتار و برخورد حرفه

از مدير  گويد: مثالً معلمی که بنا به دلیلی موجهگونه میاين ۶در اين زمینه مدير شماره 
ن به تصمیم مدير بستگی دارد و به رفتار تقاضای مرخصی ساعتی کند، دادن يا ندادن آ

ماند گردد اگر مدير به او مرخصی بدهد کالس آن ساعت معلم خالی میای او برمیحرفه
شده است. اما اگر به او مرخصی نداده باشد اگرچه کالس اما در ضمن مشکل معلم حل

انجام نداده  گونه تدريس اثربخشی رافکری هیچ برگزارشده، ولی معلم به دلیل مشغله
 تواند بسیار تأثیرگذار باشد.ای مدير میاست. پس رفتار حرفه

آموزان و معلمان در شرايط متفاوت های کامل دانشها و زمینهآشنايی مديران با توانايی
 آموزشی

اين آشنايی در مدارس نیازمند صرف کردن وقت و مهم بودن اين کار توسط مدير بايد 
آموزان های معلمان و دانشهای متفاوت و توانايیدر مدرسه زمینه شناخته شود. هرچه مدير

بیشتری  شود و هم کارايیتر میرا به بهترين نحو بشناسد، فرايند مديريت برای او هم راحت
کند: در اين زمینه بحث مهمی را مطرح می 7آورد. مدير شماره را در اين زمینه به دست می

دهد، يا دلیل در مدرسه اعمال خالف مقررات انجام میآموزی که به هر مثاًل دانش
کند، اگر مدير بدون توجه و شناخت به شرايط فردی، خانوادگی، محیطی پرخاشگری می

آموز فرزند طالق ای دارد. مثالً آيا دانشآموز با او برخورد کند رفتاری غیرحرفهدانش
کند که ای زندگی میا در محلهخوبی دارند؟ آي نیست؟ آيا پدر و مادر او باهم رابطه

 و غیرهگونه رفتار در آنجا نرم و هنجار است اين
 پذيری و داشتن روابط انسانی نسبت به همکاراناحترام و مسئولیت

کند که با همديگر به دنبال انجام وظايف آموزشی و مدير در مدرسه با افرادی فعالیت می
تری انتخاب شوند و برخورد صورت شايستههپرورشی در مدارس هستند. اين افراد هر چه ب

ای باشد رسیدن به اهداف در مدارس آسان خواهد بود. آمیز و حرفهها احتراممیان آن
ای با همکاران اولین بحث به نظر مديران انتخاب افراد شايسته رعايت اخالق حرفه درزمینه
مدير بايد کسی را انتخاب های اجرايی در مدارس بود. يعنی اينکه ای برای پستو حرفه
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ای با های الزم باشد. مثالً در مدرسهها و زمینهکاری خود دارای توانايی کند که درزمینه
عنوان جانشینان مديران در مدارس بايد بتوانند آموز معاونین بهنفر دانش ۴00الی  ۳00

د. معاونین وظايف محوله را در مسیر رشد و ترقی مدرسه به نحوی اثربخش انجام بدهن
عنوان نقشی میانجی در امر آموزش در مدارس اگر با مدير هماهنگ باشند مدرسه خیلی به

 زود راه پیشرفت را طی خواهد کرد.
 احترام و تعامل با همکاران برای پیشبرد اهداف در مدرسه

گويد: هرچه کارکنان يک مدرسه در مدارس احساس می 7در اين زمینه مدير شماره 
ته باشند و احساس کنند که با مدير آن مدرسه تعاملی سازنده دارند، انگیزه آرامش داش

مدرسه  کنندهعنوان هماهنگبیشتری برای فعالیت در مدارس خواهند. بنابراين نقش مدير به
در ايجاد فضايی تعاملی و همکارانه بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ که در آن معلمان با 

توانند راحتی میآموزان بهچنین دانشای سازنده دارند و هممعاونین و بالعکس رابطه
هايشان را به مدير و عوامل اجرايی در مدارس بگويند. که نقش مدير دررسیدن به حرف

 کننده خواهد بود.اين اهداف نقشی بسیار تعیین
 گويی و تعهد نسبت به مدرسه و مديران باالدستپاسخ

بايد درنهايت به بازدهی و اثربخشی مدرسه و نظام بحث حاضر توجه مديران  درزمینه
اين عوامل  آموزشی باشد. پیشرفت در مدارس تابع عوامل زيادی است که در نهايت همه

شوند، که مدير مدرسه بايد اهداف سازمان را به نحوی مطلوب و در يک متغیر خالصه می
ند به اين مهم دست يابد. اما تواای میاثربخش تحقق سازد. مدير مدرسه هم با اخالق حرفه

شود پذيری مدير در قبال سازمان مدرسه است که باعث میگويی و مسئولیتدر کل پاسخ
مدير به فعالیت در مدرسه بپردازد و سعی کند با وجدان کاری و انگیزه به خدمت در 

حقق اهداف فعالیت او بستگی به ت کار مدير و روند ادامه چنین ادامهمدارس ادامه دهد. هم
 در مدرسه و راضی بودن مافوقان سازمانی از فعالیت او در مدرسه را دارد.

 در نظر گرفتن شرايط بومی، فرهنگی، اجتماعی در مدارس
مديريت اقتضايی در مدارس است و رعايت کردن اين  کنندهخوبی تداعیبحث موردنظر به

نوعی شايد در مدارس بهترين بازده را داشته باشد. توجه به شرايط و سبک مديريت به 
نوعی شايد اولین کار مدير در مديريت مدرسه باشد. در اين منابع متفاوت در مدارس به 

گويد: با توجه به اينکه مديران تا پايان کار مديريت خود گونه میاين 5زمینه مدير شماره 
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ند، بايد شرايط بومی، فرهنگی، اجتماعی که مدرسه در ماندر مدارس در يک مدرسه نمی
آن قرارگرفته است سبک مديريتی خود را تابع آن شرايط تغییر بدهد، تا در امر مديريتی 

شرايط فرهنگی يک نوع مديريت را ارائه  وی پیشرفت واقع شود. مثالً مديری که در همه
گونه پیشرفتی را نخواهند مدير هیچبدهد و توانايی تغییر را ندارد نه مدرسه و نه خود 

 داشت.
 احترام به مافوقان و مديران باالدست و خود سازمان مدرسه

نفعان آموزشی درنهايت امر مدير مدرسه بايد پاسخگوی مافوقان خود در مدرسه و به ذی
س : هر ک4مدير شماره  در مدارس باشد که اين امر بايد توأم با احترام متقابل باشد. به گفته

شود که برايش مهم باشد. يعنی مدير مدرسه اگر برای مافوقان، برای چیزی احترام قائل می
اند و بالعکس. پس نوعی برای او مهمآموزاناحترام قائل باشد بهمدرسه، همکاران، و دانش

ای را در مدرسه رعايت نوعی يعنی اخالق حرفهاگر مدير به مدرسه احترام بگذارد به
 داند.نوعی حس تعلق به مدرسه دارد و خود را جزئی از مدرسه میکند و می

 هانفعان آموزشی و سازمان مدرسه و احترام به آنآشنايی مديران با منافع ذی
گويند: بازتاب فعالیت مدارس در نهايت بايد به در اين زمینه می ۶و  ۲مدير شماره 

وپرورش به گذاری در آموزشمايهکه در ازای سرنفعان آموزشی برگردد. يعنی کسانیذی
گذاری هستند. پس هرچه مديران با اين دنبال دريافت به دنبال کسب منافعی از اين سرمايه

منافع آشنايی بیشتری داشته باشند، و نیازها و انتظارات اصلی اولیای دانش آموزان، خود 
ترين عنوان اصلیبهوپرورش و مديران و مافوقان سازمان را آموزان، سازمان آموزشدانش

 نفعان آموزشی بشناسند، در کار مديريتی خود عملکرد بهتری خواهند داشت.ذی

 مديران و نوع توزيع آن ازنظرای اصول و استانداردهای اخالق حرفه .1جدول 

ای های حرفهتوانمندی
خود مديران برای 
 مديريت و رهبری

دهی، گيری، سازمانريزی، تصميمرعايت کارکردهای مديريتی در مدارس مانند برنامه
 (1،2،3،5،6،7) ... و سعه صدر، وجدان کاری

 (7، 4،6، 2) هاانداز کلی برای مدارس و سعی در رسيدن به آنداشتن هدف و چشم

 (1،2،4،5،6،7،8های جامعه )داشتن آگاهی مدير از علوم روز و نيازمندی

احترام و تعهد نسبت 
 آموزانو معلمانبه دانش

 (2،7) آموزانعدم تضييع حقوق معلمان و دانش

 (1،2،5،6،8آموزان )ای با معلمان و دانشاحترام در رفتار و برخورد حرفه

آموزان و معلمان در شرايط متفاوت های کامل دانشها و زمينهآشنايی مديران با توانايی
 (2،3،7) آموزشی
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احترام و 
پذيری نسبت مسئوليت

 )معاونين(به همکاران 

 (1،2،3،5،6،7داشتن روابط انسانی قوی و سازنده در مدرسه با همکاران )

 (1،4،7،8) احترام و تعامل با همکاران برای پيشبرد اهداف در مدرسه

گويی و تعهد پاسخ
 نسبت به مدرسه و
 مديران باالدست

 (1،2،5،6،7) در نظر گرفتن شرايط بومی، فرهنگی، اجتماعی مدارس

 (2،4،8) احترام به مافوقان و مديران باالدست و خود سازمان مدرسه

 هانفعان آموزشی و سازمان مدرسه و احترام به آنآشنايی مديران با منافع ذی
(1،2،4،6،7) 

 ای مديران در مدارس کدامند؟های اخالق حرفهسؤال سوم: چالش
توجهی در اين نکات قابلای در مدارس به های اخالق حرفهدر بحث صحبت از چالش

طورکلی هر عاملی که در جريان تحقق اهداف سازمانی و زمینه توسط مديران اشاره شد. به
های گويند. با توجه به يافتهها به هر نوعی خللی وارد کند چالش میيابی به آندست

 (۱توان تقسیم کرد: کلی می های موجود در مدارس به دو دستهآمده چالشدستبه
هايی که خواسته يا ناخواسته، عمدی يا غیر عمد، از سوی های ساختاری )چالشچالش

هايی های فردی )چالش( چالش۲شود(، وپرورش بر مدارس اعمال میساختار نظام آموزش
کار مديريت است، يعنی سبک  های او درزمینهکه بر خواسته از خود مدير و توانايی

 های فردی(.شخصیت، ويژگی مديريت، آگاهی و علم مديريت،
 ای مديرانهای ساختاری اخالق حرفهالف( چالش

 ای مدون برای مديران در مدارسنبود يک استاندارد جامع اخالق حرفه

کردند نبود يک استاندارد اخالق در اين راستا اولین چیزی که مديران به آن اشاره می
چنین خود و هم بتوانند درزمینهها ای برای مديران در مدارس است که آنحرفه

های خود برای مدرسه به آن رجوع کنند و اين استاندارد بتواند راهنمای عمل گیریتصمیم
راه، مسیر  عنوان نقشهتواند بهها باشد. وجود يک استاندارد اخالقی در مدارس میآن

چنین يابی به اهداف آموزشی مشخص کند. وجود حرکت در مدرسه را برای دست
گیری های اخالقی را از بین خواهد برد و فرايند تصمیماستانداردی در مدارس بالتکلیفی

در مدارس را به بهترين وجه ممکن راهنمايی خواهد کرد، البته اگر اين استاندارد با توجه 
شده باشد. وجود اين استاندارد و به شرايط خاص موقعیتی و وضعیتی مدارس طراحی

ها در تصمیمات خود باعث اثربخش شدن مدارس از بین بردن ه آناتکای مديران ب
توان از مديران گويد: زمانی میباره میدراين ۳تعارضات سازمانی خواهد شد. مدير شماره 
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دارند يا نه، و آيا مدرسه در راستای تحقق انتظار داشت که آيا در مسیر پیشرفت گام برمی
يک استاندارد مدونی وجود داشته باشد که مدير را  کند يا نه، بايداهداف خود حرکت می

 دارد يا نه؟ها گام برمیبا آن مقايسه کنند که آيا در راستای آن
 کمبود بودجه و منابع و امکانات در مدارس

شده است. های نظام آموزشی تبديلترين چالشکمبود بودجه در مدارس به يکی از مهم
چه اين بودجه کمتر باشد پیشرفت در آن نظام آموزشی شوند و هر مدارس با پول اداره می

وپرورش با نگاهی تبع آن کمتر است و بالعکس. تا زمانی که اختصاص بودجه به آموزشبه
ای نگاه شود هیچ تغییر قابل عنوان امری هزينهگذاری ديده نشود و صرفاً به آن بهسرمايه

ها، حقوق باالی معلمان، فراهم يشگاهلمسی در نظام آموزشی رخ نخواهد داد. تجهیز آزما
نمودن امکانات رفاهی مناسب برای دانش آموزان، هوشمند کردن مدارس، برگزاری 

ای مناسب است تا نیازمند بودجه و غیره آموزاناردوهای آموزشی و علمی برای دانش
 آموزان فراهم کند.مدارس به مکانی مناسب برای تحصیل و رشد آگاهی دانش

 گی و تناقض بین مقررات اداری و شرايط مدرسهناهماهن
در نظر نگرفتن شرايط مدرسه و صادر کردن يک سری قوانین و مقررات همسان برای اکثر 

ای که با های موجود در نظام آموزشی است. مدرسهنوعی دامن زدن به چالشمدارس، به
ديگر را که توجه به شرايط محیطی، فرهنگی، اقتصادی خاصی همان مقررات مدرسه 

ای کند خود نمود بارز زير پا گذاشتن اخالق حرفهکیلومترها از آن فاصله دارد را اجرا می
آمايش  نامهبه چالش مهمی اشاره کرد: آيین ۴در مدارس است. در اين رابطه مدير شماره 

به آموزی که بنا بر عالقه و توانايی ای در مدارس به اين مورد اشاره دارد که دانشرشته
ها ای اگر يکی از رشتهرود، اما با توجه به آمايش رشتهها در دبیرستان میيکی از رشته

اجبار به آن رشته آموزانی را خودش بهآموزانش به حدنصاب نرسد بايد مدير دانشدانش
ها بتوانند تشکیل شوند؛ و اين خود نمونه بارز زير پا گذاشتن اخالق بفرستد تا کالس

 نامه کامالً باهم ناهماهنگ عمل کرده است.پس شرايط مدرسه و اين آيین ای است.حرفه
 ها در مدارستغییرات سريع مديران و اعمال سلیقه آن

شود، يعنی بازده مدت ديده نمیمدارس در کوتاه نتايج کار مديران با توجه به شرايط ويژه
ر نظام آموزشی ما و واقعی در مدارس و اثربخشی فرايندی بلندمدت است. متأسفانه د

افتد. با اين چالش خصوص در مدارس با تغییر در پست مديريت اتفاقات بسیاری میبه
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کند که بايد عوض شود و عمده در کل مدير توانايی آشنايی کامل را در مدرسه پیدا نمی
 7 آورد. مدير شمارهها را در مدارس به وجود میديگری برود و اين اعمال سلیقه به مدرسه

گويد: در اين زمینه هر مديری با توجه به ديدگاه خود در مدارس گونه میباره ايندراين
ای را هم ديگر نیست. و اين ديد سلیقه دهندهمديريت خواهد کرد و کار مديران ادامه

شود. مثاًل مديری بنا بر نظر خود هايی غیرمفید در مدارس میباعث خرج و هزينه
دهد. اما مدير بعدی آموزان به بوفه اختصاص میه را برای دانشای از مدرسگوشهيک

 مدرسه است. کند و اين فقط هدر رفت پول و هزينهتبديل به يک انباری برای مدرسه می
 جای ضابطه برای انتخاب بعضی از مديران در مدارسدر نظر گرفتن رابطه به

رس و انتخاب افراد بهتر در اين ساالری در مدااين چالش يعنی دامن زدن به عدم شايسته
زمینه برای مديريت در بعضی از مدارس است. تا زمانی که انتخاب مديران بر مبنای در نظر 

هايی باشد، بنابراين بايد انتظار داشت که تغییرات مديريتی بسیار سريع اتفاق گرفتن رابطه
رت حزب حاکم قرار طور چشمگیری تحت تأثیر قدطورکلی انتخاب مديران بهبیافتد. به

دست تبع آن، مديران پايیندارد؛ يعنی با عوض شدنی، مديران زيادی در رأس سازمان و به
تر و بهتر به تحقق سازمانی عوض خواهند شد. البته تغییرات اگر در راستای رسیدن سريع

داشت تنها سودی نخواهد اهداف سازمانی باشد مفید خواهد بود اما اگر غیر از اين باشد نه
گويد: مثاًل فالن مدير به دلیل آشنايی گونه میاين ۱ بلکه مضر نیز خواهد بود. مدير شماره

توان اين شود میمجلس يا فالن مديرکل برای پست مديريتی انتخاب می با فالن نماينده
ها باشند مدير هم در پست خود خواهد ماند و بالعکس. نتیجه را گرفت که تا زمانی که آن

تالش و کوشش مدير برای به دست آوردن بهترين اثربخشی و کارايی در مدارس پس 
برای باقی ماندن در مديريت از بین خواهد رفت و فقط انجام دادن کارهای روتین مديريت 

ساالری در مدارس کمرنگ خواهد شد و نظامی را انجام خواهد داد. بنابراين شايسته
 متمرکز است جای آن را خواهد گرفت. روحیه که دارای جوی خشک وخشک و بی

 ها در مدارسمشخص نبودن اهداف يا متفاوت بودن آن
آيند. مشخص ها به وجود میيابی به يک سری اهداف و آرمانهر سازمانی برای دست

ها در مدارس دهی و هماهنگی فعالیتبودن اهداف در سازمان نقش بسزايی در سازمان
مان مشخص نباشند و يا متفاوت باشند، به دلیل متمرکز بودن دارد. اگر اين اهداف در ساز

شود، باعث مدارس در رأس سازمان ارسال می ها برای همهنامهنظام آموزشی و اينکه آيین
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ی تر باشد و همهتر و جزیشود. اهداف در مدارس هرچه واقعیسردرگمی و بالتکلیفی می
دچار بالتکلیفی سازمانی نخواهد شد و ها در يک راستای مشخص حرکت کنند مدرسه آن

های مشخصی هم برای ارزيابی میزان پیشرفت مدارس به وجود خواهد آمد که همانا مالک
طورکلی اگر نظام آموزشی قبلی است. به شدهدستاوردها با آن اهداف مشخص مقايسه

و اگر  غیر از آگاهی بخشی صحیح و رشد آگاهی در میان جامعه داشته باشد هدفی به
اهداف آن رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، درنهايت اين اهداف متغیر باعث دور شدن 

ای آگاه تبديل نخواهد شد. مدير سازمان از رسیدن به اهداف خود شده و جامعه به جامعه
گويد: تفاوت شرايط و امکانات مدارس اهداف گونه میدر اين زمینه اين 5شماره 
دارای امکانات بیشتر، معلمان  ای کهکند يعنی مدرسهرس طلب میتری را در مدامتفاوت

کند، ولی تر عمل میيابی به اهداف خود راحتبیشتر و... است در دست بهتر، بودجه
ای ديگر با شرايط ديگر ممکن است بسیار سخت يابی به همان اهداف برای مدرسهدست

ها در مدارس مالک پیشرفت در به آنيابی باشد، و در اين راستا اهداف يکسان و دست
 مدارس نیست.

 ساختار و مديريت متمرکز در مدارس
هايی يکسان و کتب درسی همسان نامهساختار متمرکز در نظام آموزشی و پیروی از آيین

های ها و امکانات متفاوت است يکی از چالشدر سازمانی که سرشار از تفاوت و زمینه
های ديگر نیز از اين نوعی چالشتوان گفت که به نوعی میبه نظام آموزشی است و  عمده

اند. در اين زمینه نظام آموزشی چون نوعی به آن وابسته شوند، يا بهمتمرکز بودن ناشی می
های انسانی است، اگر از يک چارچوب يکسان برای سروکارش با انسان و تفاوت

که پیشرفت و رشد و ترقی آن وابسته خصوص در مدارس دهی آن استفاده شود، بهسازمان
به عوامل بسیار زياد و متفاوتی است خیلی سخت در مسیر توسعه و پیشرفت پايدار قرار 

نوعی که به  ۲خواهد گرفت؛ و جامعه هم سهمی از اين پیشرفت نخواهد ديد. مدير شماره 
وارهای کالس ما با دو کالس سوم تجربی که دي ای داشت: در مدرسهبه اين چالش اشاره

های بسیار ها باهم يکی است، اما دنیای اين کالس با دنیای آن کالس ديگر تفاوتآن
يکسان برای تمام نظام آموزشی  زيادی دارد. بنابراين با وجود اين عوامل وجود يک برنامه

 رسد.يک کشور کاری بسیار غیرعادی به نظر می
 دارسای مديران در مهای فردی اخالق حرفهب( چالش
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شود که ضعف مديريت و تحقق نیافتن های فردی اين بحث مطرح میدر بحث چالش
اهداف آموزشی ناشی از ضعف شخصی مديران است. يعنی ناتوانی شخصی خود مديران 

شود. يعنی مديريت در مدارس است که باعث تحقق نیافتن اهداف در مدارس می در زمینه
يريتی، علم مديريت، آگاهی از علوم روز، جذبه مديران در مدارس با توجه به سبک مد

ها توانمندتر هرچه بیشتر در اين زمینه و غیرهگیری، وجدان کاری مديريتی، قدرت تصمیم
شود و تحقق و رسیدن به اهداف آموزشی تر میها آسانباشند، کار مديريت برای آن

ها به که شايد يکی از آنتواند عوامل زيادی داشته باشد گردد. اين چالش میتر میسهل
مديريت باشد که خود  صورت غیر عمد برای حرفهصورت عمد و چه بهانتخاب افراد چه به

ساز بروز اين چالش باشد يعنی فرايند انتخاب افراد برای مديريت يک سیستم تواند زمینهمی
يتی، گويد که ضعف مديربرانگیز است. ولی در کل چالش فردی اين نکته را میچالش

 ناشی از ناتوانی شخصی مدير برای مديريت در مدارس است.
 منفعل بودن مدير و فقط مجری قوانین و مقررات در مدارس بودن

ها بدون نظرخواهی از مديران، اگر نامهبا توجه به ساختار متمرکز موجود و تدوين آيین
به شرايط متفاوت  مديران هم در اين زمینه فقط مجری صرف اين قوانین باشند، با توجه

تواند به چالشی تأثیرگذار تبديل شود. يعنی مدير بدون در نظر موجود در مدارس می
تنها به پیشرفت مدرسه کمک نکند ای را اجرا کند که نهنامهگرفتن شرايط مدرسه آيین

گويد: گونه میاين ۶بلکه شايد مدرسه را هم دچار مشکل کند. در اين زمینه مدير شماره 
شده هم نیستند هايی که شايد چندان کارشناسینامهیم شدن محض مدير در برابر آيینتسل
ها اصاًل نامهترين چالش نظام آموزشی شود. و اينکه مدير در برابر آن آيینتواند مهممی

ناپذيری را به همراه تواند آثار جبرانهیچ واکنشی نشان ندهد و تسلیم محض شود می
 بیاورد.

اهمیت و رشد کمی در مدارس بدون توجه به نیازهای سری امور کم توجه به يک
 واقعی جسمی، روانی و روحی فراگیران

ها در نظام آموزشی اهمیت دادن به يک سری امور جزئی در مدارس و اولويت دادن به آن
که رسالت گرايی و رشد کمی سواد در جامعه خواهد شد. درحالیموجب رشد مدرک

بخشی درست در اجتماع است. در اين زمینه ی کمک به رشد آگاهیاصلی نظام آموزش
ها برای زندگی در آموزان و آماده کردن آنجای توجه به نیازهای اصلی دانشمدارس به
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اجتماع باشند، اولويت را به نمره و کمیت در امتحانات، تمرکز اصلی روی چالشی به نام 
زدن به بحث تجارت آموزشی در مدارس،  آموزشی و دامن کنکور، رفتن به فالن موسسه

 و غیرههای غیردرسی مطرح ايران و جهان آموزان به خواندن کتابعدم ترغیب دانش
کند: در مدارس توجه ای به اين بحث میهم اشاره 7کنند. در اين زمینه مدير شماره می

هر قیمتی و رفتن  ها باآموزانو قبولی صرف آنی دانشنظام آموزشی به نمره مديران و کالً
ی باالتر است، که باعث شود با اين درصد قبولی بیشتر، مديران در پست خود ابقا يا به پايه

 ترفیع پیدا کنند.
 بعدی مديران به مسائل آموزشی و پرورشی در مدارستلويحی نگری و نگاه تک

سه و های مديران در مدرترين چالشنوعی شايد بتوان گفت از مهمنگری بهتلويحی
بعدی و در راستای آن حرکت کردن در چنین کل نظام آموزشی است. ديد تکهم

ها به شکل صرف، چالشی اساسی در نظام آموزشی است. در مدارس و اولويت دادن به آن
ای، شرايط و اين زمینه مديران در مدارس هرکدام بنا بر تجربه، علم مديريتی، اخالق حرفه

های يی ديگر در اين زمینه هرکدام به يک جنبه يا بعد، از فعالیتامکانات مدرسه، و معیارها
ها ياددهی يادگیری در مدارس توجه کرده و اولويت اصلی را در مدارس به برآوردن آن

های خود به اين بحث در خالل صحبت ۸دهند. در اين زمینه مدير شماره اختصاص می
در پست مديريتی اغلب برای مدت صورت ضمنی اشاره کرد: مديران به علت اينکه به

ها هم برای مدرسه رنگ و مانند به همین دلیل تصمیمات آنطوالنی در يک مدرسه نمی
دهد در دوران مديريت مدت دارد يعنی اينکه بايد کاری را که انجام میبوی بازده کوتاه

ت خود مدمدت مشخص شود. بنابراين همین ديد کوتاهرؤيت باشد و در کوتاهخود قابل
 زند.به تلويحی نگری دامن می

 آمار واقعی در مدارس توسط مديران عدم ارائه
فرايندهای  دهند، يعنی کلیهآمارها در مدارس بازتاب اتفاقاتی است که در مدارس رخ می

باشند و اين آمار اتفاق افتاده در مدارس که در پیشرفت مدارس مؤثر هستند دارای آمار می
صورت واقعی يادداشت شوند راه گردند. اگر اين آمار بهونان ثبت میتوسط مدير و معا

های درست و منطقی در مدارس فراهم خواهد شد. اما اگر اين آمارها گیریبرای تصمیم
هايی هم که گیریصورت کاذب ارائه شوند تصمیمصورتی غیرواقعی به خود بگیرند و به

به  ۲ غیرواقعی خواهد بود در اين زمینه مدير شمارهصورت شود بهها گرفته میبر مبنای آن
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ای را به من نشان داد مبنی بر اينکه چرا مديران نامهکند: ايشان آيینبحث جالب اشاره می
گونه توضیح داند، در اين دهند؛ که خودشان آن را ايندر مدارس آمار واقعی را ارائه نمی

نامه بر مدارس ملزم که توسط يک آيینزمینه برای مثال برگزاری يک کالس عقیدتی 
خصوص مديران بايد آن را به هر نحوی اجرا کنند يا به صورتی آن را شود. مدارس و بهمی

ها برگزارشده است. به جلسه کرده که مثالً در فالن تاريخ اين کالس با اين بازدهصورت
نبودن امکانات مناسب برای تواند داليل زيادی داشته باشد مثالً ی ايشان اين کار میگفته

ها به اين ها، عدم اشتیاق بچهکافی، غیرمفید بودن آن ها، عدم بودجهبرگزاری اين کالس
شد که مثاًل اما درهرحال اگر آمار واقعی توسط تمامی مدارس ارائه می و غیرهها کالس

ديگر آن را  خاص هیچ بازده اثربخشی ندارد شايد سازمان هم برای سال آينده فالن دوره
 طلبد.زيادی را می داد؛ که در اين زمینه بازهم عزم و ارادهارائه نمی

 ای مديران در مدارسهای اخالق حرفهچالش .2جدول 

هـای چالش
 ساختاری

 ای مدون برای مديران در مدارسنبود يك استاندارد جامع اخالق حرفه

 کمبود بودجه و منابع و امکانات در مدارس

 ناهماهنگی، تناقض يا تضاد بين مقررات اداری و شرايط مدرسه

 ها در مدارستغييرات سريع مديران و اعمال سليقه آن

 جای ضابطه برای انتخاب بعضی از مديران در مدارسدر نظر گرفتن رابطه به

 ها در مدارسمشخص نبودن اهداف يا متفاوت بودن آن

 مدارسساختار و مديريت متمرکز در 

هـای چالش
 فردی

 منفعل بودن مدير و فقط مجری قوانين و مقررات در مدارس بودن

اهميت و رشد کمی در مدارس بدون توجه به نيازهای واقعی جسـمی، توجه به يك سری امور کم
 روانی و روحی فراگيران

 بعدی مديران به مسائل آموزشی و پرورشی در مدارسنگری و نگاه تكتلويحی

 آمار واقعی در مدارس توسط مديران عدم ارائه

 بحث و نتیجه گیری
ای دانشی است، که به نحوی روشمند، رفتار مناسب و درست را در هر حرفه اخالق حرفه

ها ارائه منظور شناسايی حدومرز مسئولیتتبیین، و رهنمودهای عملی و کاربردی را به
های کرده، محیطی متغیر است و اولويتوپرورش را احاطه دهد. محیطی که آموزشمی

شدت در حال تغییر است، و هرروز چالشی جديد در اين حوزه تربیتی و آموزشی جامعه به
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های بسیاری در اين زمینه است، آيد. مديريت در مدارس نیازمند داشتن توانايیبه وجود می
ا و مشکالت بسیار زيادی هو مدير مدرسه بايد توانايی آن را داشته باشد که با وجود چالش

که امروزه در مدارس وجود دارد کار مديريت را در مدارس به صورتی اثربخش انجام 
ای است که با دهد. چراغ راه مديران در اين زمینه دارا بودن مدير از يک اخالق حرفه

ه توجه به شرايط محیطی در مدارس بتواند از آن استفاده کند و سعی کند با توجه به آن، ب
ای استاندارد و مدون در اهداف آموزشی مدارس دست يابد. البته وجود خأل اخالق حرفه

های ديگر مديريت کردن در مدارس ما را دچار مشکالتی کرده است. اين زمینه و چالش
ای خود تدوين ها اصول و استانداردهای کاربردی را برای اخالق حرفهبسیاری از حرفه

های ز تدوين اين استانداردهای رفتاری، اين است که مسئولیتاند؛ هدف اساسی انموده
اخالقی در قبال جامعه، ديگران و محیط مشخص گردد. در پژوهش حاضر و با مطالعات 

بررسی وضعیت اخالق  زمینه گرفته و نظرخواهی از مديران و معلمان و معاونین که درانجام
آمده دستتوجهی از اين وضعیت بهجالبگرفته است، که نتايج ای مديران انجامحرفه

آن بود که  دهندهگرفته نشانهای انجامای در مدارس با توجه به بررسیاست. اخالق حرفه
اصولی مشخص و استاندارد و چارچوبی مدون که مديران در مدارس بر مبنای آن 

مدارس  ای درگیری کنند در مدارس وجود ندارد. اگر هم بحثی از اخالق حرفهتصمیم
شرايط ساختاری،  شود، فقط منظور اخالق فردی است، يعنی مديران با توجه کلیهمی

بنا به نظر خود در مدارس عمل خواهند کرد. اما  و غیرهفردی، فرهنگی، اجتماعی 
ها و آنچه مشاهده شد تقريبًا آمده از مصاحبهدستطورکلی و با توجه به اطالعات بهبه

پايبند به رعايت اخالق در مدارس خود بودند و اصول آن را سعی صورت فردی مديران به
ای در مدارس و ی مهم در اينجا بحث خأل اخالق حرفهداشتند که رعايت بکنند. اما مسئله

حمايت مسئولین و ساختار نظام آموزشی از اين بحث بود. زمانی که بايدونبايدها در عدم
د تبديل شد، و اين اصول و استانداردها و استاندار مدارس مشخص گرديد و به اصول

ها سوگیریتبع آن ای در مدارس قرار گرفت بهچنین مبنای عمل حرفهراهنمای عمل و هم
ها در مدارس فعالیت و انتظارات غیرعادی از مديران در مدارس از بین خواهد رفت و همه

ر مدارس نیازمند ای دگیرند. بحث اخالق حرفهای شدن به خود میرنگ و بوی حرفه
ها و فراهم آوردن شرايط و امکانات بسیاری در اين حوزه است، که اگر همت حمايت

 وقت اهمیت آن ديده نخواهد شد.ای هیچمسئولین در اين حوزه نباشد اخالق حرفه
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 باشد؟ای مديريت در مدارس چه میتعريف و ديدگاه مديران از اخالق حرفه
ای از نگاه مديران شامل رعايت ها اخالق حرفهاز مصاحبههای گردآوری شده طبق داده

ها و هنجارهای اجتماعی قوانین و مقرارت خاص يک حرفه و مبانی و اصول دينی و ارزش
های اخالق بین مؤلفه بررسی رابطه»( تحت عنوان ۱۳90) کاظمی باشد که با پژوهشمی

به « های شهر تهرانبیرستانای و احساس موفقیت در عملکرد مديران آموزشی دحرفه
پردازد همسو ها میای مديران آموزشی دبیرستانبررسی اصول و استانداردهای اخالق حرفه

ای و اهمیت آن برای مديران مدارس، نامه به بحث از اخالق حرفهاست او در اين پايان
مانی در تدوين منشور اخالقی ساز پذيری مديران، تدوين کدهای اخالقی، شیوهمسئولیت

کند. و همچنین با پژوهش ای در نظام آموزشی اشاره میهای اخالق حرفهمدارس، چالش
ها و ها، آرمانتواند از طريق آن( ازجمله ابزارهايی که سازمان می۱۳۸۳) ابطحی و الوانی

اهداف اخالقی خود را محقق سازد، منشور اخالقی سازمانی است همسو است، منشور 
ها جزيیات مواردی که کارکنان بايد يا اند که در آنا کدهای رفتاریاخالقی، ضوابط ي

گونه يا در برخی موارد هم منشور اخالقی اين نبايد انجام دهند، مدنظر قرارگرفته است،
اخالقی  _شده است: منشور اخالقی سازمانی، سندی است حاوی معیارهای ارزشی تعريف

روش در بین مديران و کارکنان سازمان تدوين که برای ايجاد هماهنگی و وحدت رويه و 
های ارزشی سازمان هدايت سوی آرمانشود و آنان را در رفتار و عملکردهايشان بهمی
 کند.می

ای مديران در مدارس اصول و استانداردی بايد حاکم بر اخالق حرفه آنچهبه نظر مدير
 باشد؟

مديران بیان کردند که اصول و استاندارد ها های گردآوری شده در مصاحبهبا توجه به داده
ای، های حرفهانداز، توانمندیای شامل: خودراهبری، داشتن چشمحاکم بر اخالق حرفه

ای در مدارس پذيری در محیط کار بايد حاکم بر اخالق حرفهاحترام و تعهد و مسولیت
فرايند تدوين » ای تحت عنوان( در مقاله۱۳۸5باشد که با پژوهش الوانی و رحمتی )می

کند همسو به اهمیت تدوين منشور اخالقی برای سازمان اشاره می« منشور اخالقی سازمان
ها در اين مقاله دهد. آنچنین کارکردهای اخالقی سازمان را توضیح میاست و هم

دهند. و درنهايت فرايند ای در سازمان ارائه میهايی را برای استقرار اخالق حرفهتالش
دهند. و همچنین با پژوهش اخالقی را در سازمان توضیح می ه کردن يک برنامهنهادين
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Karlin Burks (2014موفقیت يا شکست يک مدرسه را می ) توان مستقیاً منصوب به
ای او دانست همسو است، او برای سازی مدير يک مدرسه و اخالق حرفهآموزش و آماده

د: الف( رهبری آموزشی، ب( رهبری توزيعی، دانموفقیت مدارس چهار عامل را مؤثر می
بورکس در  ای.پ( رهبری انديشمندانه، د( رهبری اخالقی و پايبندی به اخالق حرفه

برای  (Pennsylvanian state system of higher educationای به اسم )برنامه
در  Wallace (2013)آموزشی  برده است. و با پژوهش مؤسسهسازی مديران نام آماده
 سوی بهترين آموزشعنوان رهبران، هدايت مدارس بهمديران مدارس به»ای با عنوان مقاله

( ترسیم و ۱داند: مؤلفه می 5ای مديران را های اخالق حرفههمسو است که مؤلفه «و رهبری
( ايجاد جوی دوستانه در نظام ۲آموزان، دانش گیری ديدگاه موفقیت برای همهشکل

( مديريت مرد نهاد و 5( بهبود مستمر يادگیری، ۴تقال رهبری به ديگران، ( ان۳مدرسه، 
 فرايندهای بهبود آموزش در مدارس.

 ای مدیران در مدارس کدامند؟های اخالق حرفهچالش
ای شامل های اخالق حرفهها چالشهای گردآوری شده از مصاحبهبا توجه به داده

ای، تناقض بین مقررات مع اخالق حرفههای ساختاری )عدم يک استاندارد جاچالش
اداری، مديريت متمرکز، مشخص نبودن اهداف، در نظر گرفتن رابطه بجای ضابطه( و 

نگری، عدم ارائه آمار بعدیهای فردی شامل )منفعل بودن مديران و معاونان، تکچالش
( در 2010) Virginia Garlandباشد. که با پژوهش واقعی توسط مديران و معاونان( می

های اخالقی عمل کردن مديران در های نوظهور و شیوهروند فنّاوری»ای تحت عنوان مقاله
ای مديران مدرسه در مواجه با دارد که اخالق حرفههمسو است که اظهار می« مدرسه
های هوشمند، تبلت، و لپ تاپ در مدارس چگونه بايد های جديد و افزايش گوشیفنّاوری

ی کرده است. که مديران بايد اصول اخالقی را در مواجه با اين پديده در نظر باشد، را بررس
بگیرند. و اين چالش اساسی را به يک فرصت مناسب آموزشی تبديل کنند. و با پژوهش 

مرتبط « ای مديرانعوامل مؤثر در اخالق حرفه»ای تحت عنوان ( در مقاله۱۳۸7موالنا )
چنین اهمیت و پردازد؛ و همای میقی و اخالق حرفهاست که به بحث و بررسی اصول اخال

ای چنین به عوامل مؤثر بر اخالق حرفهدهد. همضرورت آن را برای سازمان توضیح می
 کند.سازمانی تقسیم میکند و آن را به عوامل فردی، ساختاری و فرهنگ اشاره می
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 منابع

 آموزش و تحقيقات مؤسسه :کرج سوم. چاپ ،انسانی منابع مديريت(. 1383) .حسين ابطحی،
 مديريت.

. یعل يد،سع ینور و زهرا رهنورد، ،ناهيد نظری، دهقان ،عبدالحسين سيگارودی، امامی
 مامايی و پرستاری نامهفصل. يدارشناسی: پديفیک يقتحق یشناس(. روش1391)

 .(68)22 ،نگرجامع

 تاريخ و اخالق ايرانی مجله. آموزش در ایحرفه اخالق اصول(. 1391. )معصومه پور، ايمانی
 (6)5 ،پزشکی

 آموزش مراکز و هادانشگاه در اخالق رعايت(. 1390. )علیحسين جاهد،و  رضاحميد آراسته،
 .40-31(، 2)1 ،علم نشاء فصلنامه. رفتارها بهبود برای ایگزينه عالی

و  يمفلسفه تعل(. چرا معلمان به آموختن 1380. )يهراض ی،کاشان و بيرونی ،خسرو باقری،
 .138-123(، 2)31 ،تربيتی علوم و شناسیروان مجله .دارند؟ يازن يتترب

 روی بر سوتامينه معلمان استانداردسازی و روايی و اعتبار بررسی(. 1384. )زيبا ايرانی، برقی
 .(6)88 ،تربيتی علوم. تهران وپرورشآموزش دبيران

: سازمان در تفسيری هایپژوهش(. 1390حسن. ) يدس کاظمی، و حسن فرد،دانايی
 .صادق امام دانشگاه: تهران .نگاری پديدار و پديدارشناسی هایاستراتژی

 .يرتدب ماهنامهسعادت سازمان،  يميایاخالق ک ميزگرد(. 1388. )سروش دباغ،
 .سمت: تهران .مديريت اصول(. 1369. )یعل رضاييان،

. رفتاری علوم در تحقيق هایروش(. 1386الهه. ) حجازی،و  عباس بازرگان، ،زهره سرمد،
 .تهران

 .(132)14 ،تدبير ماهنامهاخالق در سازمان،  يريت(. مد1383. )یمرتض سلطانی،
 بهبود راهبردهای بر تأملی عالی آموزش در ایحرفه اخالق(. 1389. )اهللنعمت عزيزی،

-201(، 9)3 ،فرهنگ راهبرد فصلنامه. دانشگاهی هایآموزش در اخالقی استانداردهای
173. 

. اخالق گوناگون هایزمينه با همراه اخالق تاريخچه بر مروری(. 1386. )داريوش فرهود،
 .6-1(، 2)47 ،فناوری و علم در اخالق فصلنامه

 اخالق نظری بنيادهای بررسی(. 1391. )مريم واجاری،ديبا و معصومه اميری، ،يحيی قائدی،
 ،تربيت و تعليم فصلنامه. نامهآيين تدوين برای چارچوبی پيشنهاد منظوربه ایحرفه

(113 ،)160-181. 
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 در ایحرفه اخالق(. 1391. )يدسع رضايی، و لعبت درخشانی، ،فرامرز احد ملکی، قرا
 .سمت: قم .دوم چاپ ،رسانیاطالع و کتابداری

 .مجنون: تهران. سوم چاپ ،ایحرفه اخالق(. 1385احد فرامرز. ) قراملکی،

 در موفقيت احساس و ایحرفه اخالق هایمؤلفه بين رابطه بررسی(. 1390مهرداد. ) کاظمی،
 .تهران نور پيام دانشگاه ینامهپايان: تهران شهر هایدبيرستان آموزشی مديران عملکرد

 کاربردی علمی فصلنامه. سازمان یتوسعه در اخالقيات نقش(. 1379. )حسن گيوريان،
 .55-44(، 47) ،دولتی مديريت

 .)ره( خمينی امام یموسسه: قم ،اخالقی مکاتب بررسی و نقد(. 1384. )یمحمدتق مصباح،

 .صدرا: تهران .اسالم در تربيت و تعليم(. 1378. )یمرتض مطهری،
 .کتاب بوستان انتشارات: قم .اداره در اخالق(. 1382. )حسن مظاهری،

 .اميرکبير: تهران .فارسی فرهنگ(. 1363محمد. ) معين،
 ،مديريت فصلنامه. مديران ایحرفه اخالق در مؤثر عوامل(. 1387. )ناصره موالنا،

19(137،138 ،)24-28. 
 دانشگاه تهران. :تهران. آموزشی مديريت و رهبری(. 1389محمد. ) يدس ميرکمالی،

 یروانشناس مجله .یآموزش يريتدر مد یاجتماع يت(. اخالق و مسؤل1382محمد. ) ميرکمالی،
 .221–201 ،(1)33 ی،و علوم تربت

 يحيی یترجمه. بودن هست هایفلسفه و پديدارشناسی به نگاهی(. 1372روژه. ) ورنو،
 .خوارزمیتهران:  مهدوی،
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