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ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to design a model of extraorganizational professional ethics of deputies and heads of
education districts in Tehran.
Materials and Methods: The research method was qualitative
hybrid method by grounded theory method and structural equation
model by quantitative method. The study population consisted of
deputies and heads of education districts of Tehran and a sample of
20 people in the qualitative section and 380 deputies and heads of
22 education districts of Tehran were selected in the quantitative
section. The research tools were a semi-structured interview and a
researcher-made questionnaire to assess extra-organizational
professional ethics. Data in the qualitative section were collected
by grounded heuristic theory method and then analyzed by testing
the structural equation model in LISREL software.
Findings: The results showed that 14 components were identified.
The results of exploratory analysis showed three central categories
of professional ethics, ethical (normative) and ethical knowledge;
Four cases of causal conditions including: organizational
strategies, training, managerial factors and resources. Two cases of
contexts and contexts of the phenomenon, including the staff group
and the culture of the organization. And one consequence was the
development of individual and organizational professional ethics.
Conclusion: Based on the results of path analysis, the relationship
between variables showed that all communication paths were
significant and only the path of unnecessary regulations on
evaluation and organizational culture on evaluation were not
significant. Finally, the tested model showed a good fit in terms of
validity.

Keywords: Professional Ethics, External Organizational Ethics,
Assistants and Chiefs, Education
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طراحی الگوی اخالق حرفه ای برون سازمانی معاونين
و روسای مناطق آموزش و پرورش استان تهران
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استادیار  ،گروه علوم تربیتی  ،واحد دماوند  ،دانشگاه آزاد اسالمی،
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محمدنقی ایمانی
استادیار  ،گروه علوم تربیتی  ،واحد دماوند  ،دانشگاه آزاد اسالمی،
دماوند  ،ایران
چکيده
هدف :هدف پژوهش حاضر عبارت بود از طراحی الگوی اخالق
حرفه ای برون سازمانی معاونین و روسای مناطق آموزش و
پرورش شهر تهران.
مواد و روش ها :روش پژوهش عبارت بود از روش ترکیبی کیفی
به روش تئوری زمینه ای و مدل معادالت ساختاری به روش کمی.
جامعه پژوهش عبارت بودند از معاونین و روسای مناطق آموزش
و پرورش شهر تهران و نمونه در بخش کیفی  20نفر و در بخش
کمی  380نفر از معاونین و روسای مناطق آموزش و پرورش 22
گانه شهر تهران انتخاب شدند .ابزار های تحقیق عبارت بود از
مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته سنجش
اخالق حرفه ای برون سازمانی .دادهها در بخش کیفی به روش
گراندد تئوری اکتشافی جمعآوری شده و سپس با آزمون مدل
معادله ساختاری در نرم افزار لیزرل تحلیل شدند.
یافته ها :یافتهها نشان داد  14مولفه شناسایی شدند .نتایج تحلیل
اکتشافی نشان داد سه مقوله محوری اخالق حرفه ای ،اخالقی
(هنجاری) و دانش اخالقی؛ چهار مورد مورد از شرایط علی شامل:
استراتژی های سازمانی ،آموزش ،عوامل مدیریتی و منابع دو مورد
از زمینه ها و بستر های پدیده شامل گروه کارکنان و فرهنگ
سازمان دو راهبرد نهادینه سازی و ارزشیابی دو عامل مداخلهگر
عوامل ساختاری و رویه ها و مقررات سازمانی و یک پیامد که
توسعه اخالق حرفه ای فردی و سازمانی است بدست آمد.
نتيجه گيری :بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط بین متغیر ها نشان
داد تمامی مسیر های ارتباطی معنادار بودند و فقط مسیر مقررات
غیرضروری بر ارزشیابی و فرهنگ سازمانی بر ارزشیابی معنادار
نبود .در نهایت مدل آزمون شده به لحاظ روایی برازش مناسبی را
نشان داد.
کليدواژهها :اخالق حرفه ای ،اخالق برون سازمانی ،معاونین و
روسا ،آموزش و پرورش
تاریخ دریافت1398/07/09 :
تاریخ پذیرش1398/09/05 :
نویسنده مسئولsafari@damavandiau.ac.ir :
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شيوا مميز ، 1
دانشجوی دکتری ،گروه علوم تربیتی ،واحد دماوند  ،دانشگاه آزاد
اسالمی  ،دماوند  ،ایران

مقدمه
با توسعه علم و فنّاوری جامعه جهانی به سرعت در حال تغییر
است ( .)1آموزش وپرورش یکی از قویترین عوامل تعیینکننده
سرمایه انسانی میباشد ( .)2موفقیت در سازمان به خصوص
سازمانهای آموزشی که دارای روابط انسانی گسترده میباشد ناشی
از ایجاد و به کارگیری اخالق در سازمانهاست.
یکی از عمدهترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف،
چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در
تمام حرفهها است تا با حس مسؤولیت و تعهد کامل به مسائل
در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم
بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند ( .)3هنگامی که اخالق
حرفهای در سازمان حاکم است ،جریان گردش اطالعات به
راحتی تسهیل گردیده و مدیر قبل از وقوع حادثه از آن مطلع
میگردد .بنابراین حاکمیت اخالق حرفهای در سازمان قادر است
به طور چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنشها و تحقق
اثربخش اهداف یاری نماید و سازمان را پاسخگو سازد (.)4
آموزش و پرورش از جمله سازمانهایی است که موفقیت آن در
گرو بهرهمندی از نیروهایی مانا و متعهد است ،مدیران میانی
مؤثرترین و مهمترین نیروهای آموزش و پرورش هستند که
برنامهها و اقدامات حمایتی آنان برای حفظ و ایجاد انگیزه کافی
و الزم مجریان و معلمان اجرا میشود؛ برنامهها و اقدامات
حمایتی مدیران میانی ،پیامدهای گوناگون در پی دارند که
مهمترین آنها ،تداوم خدمت با انگیزه و تمایل برای تالش بیشتر
در جهت تحقق یافتن اهداف آموزش و پرورش است( .)5عدم
توجه به تمایالت و انگیزههای کارکنان در پروتو ضعف اخالق
حرفه ای ،سبب ماندگاری بدون انگیزة آنان میشود که با
واژههایی نظیر ریزش ،مهاجرت ،انتقال و جابهجایی درآمیخته
است و مشاهده و تکرار آنها عدم تمایل به ماندگاری در حرفه
معلمی را نشان میدهد (.)7 ،6
از اینرو کامیابی هر سازمان در دستیابی به اهداف خویش به
آمیزهای اثربخش از منابع انسانی و مادی بستگی دارد .در این
میان ،نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه و دارایی سازمان
در دو دهة اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است (.)8
همانطور که مدیران بر معلمان و معلمان بر دانشآموزان خود
تاثیر میگذارند بنابراین الزم است که آنها با آموزش اخالقی و
فضائل اخالقی آشنا شوند .اخالق حرفهای به وضوح به عنوان
مجموعه ای از کدهای اخالقی و قوانین حرفه ای تعریف شده است
(.)9
در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها ،پرداختن به اخالق و ارزش
های اخالقی یکی از الزامات است ( .)10نمای بیرونی سازمانها را
رفتارهای اخالقی آنها تشکیل می دهد که حاصل جمع ارزشهای
گو ناگون اخالقی است که در آن سازمانها ،ظهور و بروز یافته
است ( .)11اخالق کار ضعیف ،بر نگرش افراد نسبت به شغل،
سازمان و مدیران موثر بوده ،میتواند بر عملکرد فردی ،گروهی و
سازمانی اثر منفی بگذارد ( .)12حاکمیت اخالق حرفه ای در
سازمان ،قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت
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مواد روش ها
به منظور اجرای پژوهش ،علیرغم کفایت روش تحقیق کیفی در
جهت رسیدن به اهداف ،با هدف افزایش تعمیم پذیری 1نتایج از
روش تحقیق ترکیبی کیفی – کمی استفاده شد.
ترکیب کردن رویکردهای کمی و کیفی در مقابل استفاده از یک
رویکرد ،درك و شناخت بهتری از مسئله تحقیقی ارائه میدهد
( .)16روش های تحقیق ترکیبی نسبت به زمانی که از تحقیق کمی
یا کیفی به تنهایی استفاده می شود ،اسناد قابل قبولتری برای مطالعه
مسئله تحقیق ارائه میدهد ( .)17امروزه در هیچ حوزهای نمیتوان
بعد کمّی و جنبه کیفی را از یکدیگر جدا کرد .هر پدیدهای ابعاد
کمی و کیفی را به صورت توامان داراست و پدیدههای تربیتی نیز
به نحو بارز از این ویژگی برخوردارند.
در مرحله اول برای شناخت ابعاد اخالق حرفه ای روسا و معونین
ادارات آموزش و پرورش شهر تهران ،با استفاده از نظریه داده بنیاد
یا تئوری زمینه ای ( )Grounded Theoryو انجام مصاحبه
بر مبنای نمونهگیری نظری ،عوامل گوناگون موثر بر آموزش بر
مبنای خالقیت و نوآوری با توجه به اهداف آموزش و پرورش
ابتدایی شناسایی شد .در مرحله دوم پژوهش ،تایید روابط کمی و
تعمیم یافته های بخش کیفی است .بنابراین در این مرحله پس از
ساخت پرسشنامه و انتخاب نمونهای تصادفی از میان افراد نمونه،
نسبت به گردآوری داده های کمی اقدام نموده و برازش الگو ارائه
شده اعتبارسنجی گردید .در مرحله کیفی نمونه گیری بصورت
هدفمند و کیفی انجام شد .در نمونهگیری هدفمند از نمونه هایی
مصاحبه به عمل آمد که از لحاظ هدف های پژوهش دارای
اطالعات غنیاند .در این روش نمونه گیری وقتی خاتمه می یابد که
هر مقوله به اشباع نظری برسد .جامعه حاضر در مرحله کیفی را
کلیه معاونین و روسای مناطق آموزش و پرورش استان تهران در
_________________________________
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کاهش تنش ها و موفقیت در تحقق اثربخش هدف یاری نماید و
سازمان را پاسخگو سازد .امروزه داشتن اخالق حرفهای ،به عنوان
یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می شود(.)13
اخالق حرفهای مجموعهای از کنشها و واکنشهای اخالقی
پذیرفته شده است که از سوی سازمانها و مجامع حرفهای مقرر می
شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در
اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد .اخالق حرفه ای موجب
افزایش معنویات و کاهش انحرافات در سازمان می شود.
رفتارهای متفاوت اخالقی افراد به عنوان کارمندان سازمان در
یک طیف خطی که یک سر آن سالمت اداری و سر دیگر طیف
فساد اداری می باشد قابل تحلیل می باشد و میزان سالمت اداری
در میزان موفقیت سازمان در انجام ماموریتها ،اجرای راهبردها
و برنامهها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نقش به
سزایی را ایفا میکند .اولین گام در دستیابی به این اهداف درك
صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار
اخالقی کارکنان در سازمان میباشد( . )14فقدان و یا پایین بودن
سالمت ،ریشه واساس بسیاری گرفتاریها و ناکامیهای فردی،
سازمانی و اتالف منابع مالی و غیرمالی میباشد ( .)15در واقع
مسئلهای که در این پژوهش به آن پرداختهشده ،پرداختن به عوامل
اخالق حرفهای به شکلی جامعتر و چگونگی ارتباط این عوامل در
قالب یک الگو میباشدکه بتوان از آن به عنوان یک
الگویکاربردی در نظام آموزشوپرورش ،استفاده کرد .در واقع این
پژوهش در پی کشف شناسایی مولفههای اخالق حرفهای به منظور
ارائه مدل برای معاونین و روسای مناطق آموزش و پرورش استان
تهران در نظام آموزش و پروش بوده تا بر اساس آن بتوان مدلی
مناسب بر پایه همین عوامل پیشنهاد داده تا از آن در نظام آموزشی
استفاده کرد.
انجام این پژوهش باعث میشود تا متصدیان مدیریت و توسعه
منابع انسانی در آموزشوپرورش -در جهت دستیابی به مزیت
رقابتی پایدار و درنهایت تحقق توسعهسازمانی ،بینش و درك واقع-
بینانهتری از وضعیت اخالق حرفهای در سازمان پیدا کنند.
همچنین دستاندرکاران سازمان مذکور با استفاده از نتایج حاصل
از این پژوهش میتوانند ضمن ارزیابی وضعیت موجود اخالق
حرفهای و شناسایی کاستی های موجود در این زمینه ،در جهت
رفع مشکالت موجود در رابطه با آن اقدام کنند .با توجه به
ادبیات موضوع و پژوهشهای صورت گرفته در خصوص اخالق
حرفهای که بیشتر در سازمانهای دولتی انجام شده است ،الزم به
ذکر است که پژوهش هایصورت گرفته در باب اخالق حرفهای
و عوامل آن در ایران  ،کفایت و جامعیت الزم را به خصوص در
نظام آموزشی ندارد که همین فقر مطالعه در این زمینه و عدم
وجود یک مدل بومی برای نظام آموزشی در کشور ،یکی از
انگیزههای اصلی این پژوهش میباشد .این مطالعه در راستای پاسخ
به مسئله فوق کوشیده است با نگاهی اکتشافی نسبت به موضوع و
در ادامه بهرهگیری از روشهای کمی ابعاد و چگونگی اخالق
حرفهای را در نظام آموزشی (معاونین و روسای مناطق آموزش و

پرورش استان تهران) مشخص نماید .لذا سواالت پژوهش عبارت
بودند از :
ابعاد اصلی اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق آموزش و
پرورش استان تهران کدامند؟
شرایط علی تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای
مناطق آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
راهبردهای تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق
آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
عوامل زمینهای مؤثر بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق
آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
عوامل مداخلهگر تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای
مناطق آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
پیامدهای اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق آموزش و
پرورش استان تهران کدماند؟
مدل طراحی شده اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق
آموزش و پرورش استان تهران تا چه حد واجد اعتبار است؟
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سال تحصیلی  98-97که تعداد آنها  160نفر است که بر اساس
اشباع نظری  30نفر از این اعضا انتخاب شدند .مقصود از اشباع
نظری ،مرحلهای است که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با
عوامل پدید نیایند ،و عوامل گسترة مناسبی یافته و روابط بین
عوامل برقرار و تأیید شده است .تعداد نمونه نهایی  30نفر بود .در
مرحله کمی جامعه مناطق  22گانه شهر تهران بودند .برای
استخراج گروه نمونه از این جامعه آماری با استفاده از روش
نمونهگیری خوشه ای چند مرحلهای اقدامات زیر صورت می
پذیرد  )1مناطق شهری  22گانه تهران در نظر گرفته شدند )2.
برای هر حوزه حجم نمونه به نسبت حجم جامعه آماری محاسبه
شد  ) 3.در مرحله نهایی از هر حوزه جغرافیایی به تناسب تعداد
نمونه اختصاص یافته برای آن حوزه به طور کلی تعداد  130نفر
بعد از محاسبه حجم نمونه دقیق از روی فرمول کوکران انتخاب و
پرسش نامه به صورت تصادفی در بین آنها توزیع شد که از آن
میان  113پرسشنامه سالم بود و  17مورد به دلیل نقص از تحلیل
خارج شدند .داده ها در بخش کیفی در راستای تحلیل از برخی نرم
افزار های کمک کننده ( ) maxنیز در جهت تشخصی کد های
مشابه استفاده شد .در بخش کمی آمار توصیفی شامل فراوانی،
درصد ،میانگین ،انحراف معیار و آمار استنباطی شامل همبستگی
چند متغیری 1تحلیل شدند .تحلیل همبستگی چند متغیری در سه
مرحله  :تحلیل عاملی تأییدی 2مرتبه اول ،تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه دوم و مدل معادالت ساختاری (SEM) 3انجام شد.
پرسشنامه محقق ساخته اخالق حرفه ای مدیران
این پرسشنامه  69سوال داشت و برای سنجش عوامل موثر بر
الگوی اخالق حرفه ای مدیران ساخته شد .تحلیل عاملی پرسشنامه
وجود  14عامل مهم را تایید نمود از جمله  :اخالق حرفهای،
اخالقی (هنجاری) ،دانش اخالقی ،استراتژیهای سازمانی ،آموزش،
عوامل مدیریتی ،منابع ،نهادینه سازی ،ارزشیابی ،گروه کارکنان،
فرهنگ سازمان ،ساختاری ،رویه ها و مقررات سازمانی و توسعه
اخالق حرفه ای فردی و سازمانی .این عوامل تحت عناوین مقوله
محوری ،شرایط علی ،راهبردها ،بستر زمینه ،شرایط مداخلهگر و
پیامدها آمده اند .روایی همگرای متغیر ها از  0/53تا  0/76متغیر
بود که مقدار مناسبی را نشان داد .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ
مولفه ها از  0/74تا 0/92در نوسان و مقادیر مناسبی را نشان داد.
همچنین  64درصد واریانس توسعه اخالق حرفهای فردی و
سازمانی 56 ،درصد واریانس نهادینه سازی 54 ،درصد واریانس
ارزشیابی 48 ،درصد واریانس اخالق حرفهای 45 ،درصد واریانس
اخالق هنجاری و  42درصد واریانس دانش اخالقی توسط مدل
پژوهش تبیین میشود.
یافته ها
یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که  15/04درصد پاسخ
دهندگان را زنان و  84/95درصد پاسخدهندگان را مردان تشکیل
میدهند 12/38 .درصد شرکتکنندگان کارشناسی 82/3 ،درصد

کارشناسی ارشد و  5/3درصد دکتری بودند .به لحاظ سن نیز
 25/66درصد  30تا  40سال 42/47 ،درصد  41تا  50سال و
 31/85درصد  51سال به باال سن داشتند.

1

. Multivariate Correlation
2
. Confirmatory Factor Analysis
3
. Structural Equation modeling
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جدول  .1مقولهها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبهها
مقوله  :1اخالق حرفهای
صداقت عدالت مسئولیتپذیری حفظ کرامت انسانی و احترام قانون پذیری وفاداری
اخالقی (هنجاری)
مقوله :2

مفاهیم

مفاهیم
مفاهیم

مفاهیم

مفاهیم

مفاهیم

مفاهیم

مفاهیم

مفاهیم

مفاهیم

مفاهیم

دانش اخالقی
مقوله :3
آشنایی و مهارت در کدهای اخالقی در آموزش و پرورش رعایت کدهای اخالقی تالش برای یادگیری کدهای اخالقی دانش
برخورد و ارتباط با دیگران درك توانمندیها و احساسات دیگران
مقوله  :4استراتژیهای سازمانی
تعیین استانداردهای علمی و حرفه ای مدیریت دانش حمایت سازمان و مدیران عالی توسعه بلوغ سازمانی
آموزش
مقوله :5
آموزش اخالق حرفه ای در قالب واحدهای درسی به مدیران آموزش ضمن خدمت مدیران در مورد اخالق حرفه ای
توجه به نیازهای آموزشی پرسنل و برنامه ریزی در راستای رفع نیازهای حرفه بهره گیری از اساتید و مربیان آموزش دهنده
مجرب و متخصص در مسائل اخالقی و حقوقی
مقوله  :6عوامل مدیریتی
بهرهگیری از کارکنان متخصص و تحصیلکرده در آموزش و پرورش کنترل و نظارت مؤثر توسط مدیران با تأکید بر شیوه
خودکنترلی توجه به مهارت و تخصص کارکنان در تقسیم کار حمایت حقوقی و اخالقی کافی مدیران از پرسنل اطالع رسانی
سازمان به کارکنان پیرامون مسائل شغلی و سازمانی توسعه شغلی کارکنان
مقوله  :7منابع
اختصاص منابع مالی و مادی کافی برای اجرای برنامه ها شفافیت کامل مسائل مالی نیروی انسانی و مدیران شایسته و متخصص
ارضای نیازهای مالی کارکنان
نهادینه سازی
مقوله :8
وجود منشور اخالق حرفه ای در سازمان رسالت سازمان با تکیه بر اخالق حرفه ای ارتقای کارکنان با در نظر گرفتن رعایت
اخالق حرفهای در سازمان اهمیت قوانین و مقررات رعایت اخالق حرفه ای در سازمان گزینش و به کارگیری کارکنان جدید
با در نظر گرفتن میزان تعهد آنها به اخالق حرفه ای
مقوله  :9ارزشیابی
ارزشیابی افراد در سازمان از نظر رعایت اخالق حرفه ای ارزیابی مداوم وضعیت ارزشیابی اخالق حرفه ای در سازمان های
آموزشی نحوه ارزشیابی اخالق حرفه ای به صورت باال به پایین اخذ بازخورد رعایت اخالق حرفه ای در سازمان
ارزیابی عملکرد محور
مقوله  :10گروه کارکنان
توانایی و مهارت کارکنان سوابق حرفه ای کارکنان اعتماد و ارتباط کارکنان ویژگی های فردی ،اقتصادی ،اجتماعی و نگرشی
کارکنان تخصص و رضایت شغلی کارکنان انتظارات از کارکنان
مقوله  :11فرهنگ سازمان
حمایت از اخالق حرفهای یادگیری جمعی و اشتراك دانش کارراهه شغلی فرهنگ مشارکتی و احترام متقابل
فرصت کارکنان برای بیان ایده ها و انتقادات تعهد به اخالق حرفه ای
ساختاری
مقوله :12
وجود تشکیالت سازمانی منظور اخالق حرفه ای در واحد های ستادی وجود تشکیالت سازمانی منظور اخالق حرفه ای در واحد
های صف تشکیالت سازمانی اخالق حرفه ای در سازمانهای تخصصی آموزش و پرورش نیاز به وجود تشکیالت سازمانی در مورد
مسائل اخالق حرفه ای در آموزش و پرورش وجود کمیته های موقت با جلسات دوره ای در مورد اخالق حرفه ای
رویه ها و مقررات سازمانی
مقوله :13
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مفاهیم

پر رنگ نمودن هنجارها در سازمان دارا بودن نگرش مﺜبت به اخالق حرفهای و لزوم اجرای معیارهای آن در مدیران و
کارکنان جلوگیری از جابه جا شدن و رنگ عوض کردن ارزشهای اخالقی ارتقاء ظرفیت اعتقادی کارکنان و مدیران نسبت به
رعایت مسائل اخالقی ایجاد کدهای اخالقی و ارزشی
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مفاهیم

مفاهیم

قوانین و رویههای دست و پاگیر و غیرضروری سند چشم انداز تقویت صالحیت های حرفهای ارتیاطات و ساختار سازمانی
انتخاب مدیران بر اساس معیارها و استانداردها
توسعه اخالق حرفه ای فردی و سازمانی
مقوله :14
وجود انگیزه و عالقه کافی نسبت به حرفه در کارکنان و مدیران ارتقای نگرشی و شناختی نسبت به حرفه و سازمان
رضایت کافی کارکنان و ارباب رجوع از بخش و سازمان اعتماد سازمانی آموزش و پرورش حرفهای و کارآمد

در شکل  1مدل آزمون شده رابطه بین متغیرهای پژوهش نشان
داده شده است .با توجه به این شکل تأثیر استراتژیهای سازمانی
بر اخالق حرفه ای ،اخالق هنجاری و دانش اخالقی مﺜبت و
معنادار است .تأثیر آموزش بر اخالق حرفه ای ،اخالق هنجاری و
دانش اخالقی مﺜبت و معنادار است .تأثیر عوامل مدیریتی بر
اخالق حرفه ای ،اخالق هنجاری و دانش اخالقی مﺜبت و معنادار
است .تأثیر منابع بر اخالق حرفه ای ،اخالق هنجاری و دانش
اخالقی مﺜبت و معنادار است .تأثیر اخالق حرفه ای ،اخالق
هنجاری و دانش اخالقی بر ارزشیابی و نهادینه سازی مﺜبت و
معنادار است .تأثیر مقررات و رویه های غیرضروری بر نهادینه
سازی معنادار است اما تأثیر آن بر ارزشیابی معنادار نیست .تأثیر

مسیر
استراتژی های سازمانی بر اخالق حرفه ای
استراتژی های سازمانی بر اخالق هنجاری
استراتژی های سازمانی بر دانش اخالقی
آموزش بر اخالق حرفه ای
آموزش بر اخالق هنجاری
آموزش بر دانش اخالقی

فصلنامه طب و قرآن

ساختار بر نهادینه سازی و ارزشیابی منفی و معنادار است .تأثیر
فرهنگ سازمانی بر نهادینه سازی مﺜبت و معنادار است اما تأثیر
آن بر ارزشیابی در سازمان معنادار نیست .تأثیر ساختار بر
نهادینه سازی و ارزشیابی مﺜبت و معنادار است .تأثیر نهادینهسازی
و ارزشیابی بر توسعه اخالق حرفهای فردی و سازمانی مﺜبت و
معنادار است .اعداد داخل دایره واریانس تبیین شده هستند .با توجه
به شکل  64 ،6-4درصد واریانس توسعه اخالق حرفهای فردی و
سازمانی 56 ،درصد واریانس نهادینه سازی 54 ،درصد واریانس
ارزشیابی 48 ،درصد واریانس اخالق حرفهای 45 ،درصد واریانس
اخالق هنجاری و  42درصد واریانس دانش اخالقی توسط مدل
پژوهش تبیین میشود.

جدول  .2نتایج مدل آزمون شده برای مسیرهای مدل
ضرایب مسیر
0/25
0/31
0/15
0/21
0/17
0/29

ضریب تی
4/737
6/108
2/603
3/512
2/885
3/799

نتیجه
تأیید شد
تأیید شد
تأیید شد
تأیید شد
تأیید شد
تأیید شد
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شکل  .1مدل آزمون شده رابطه بین متغیرهای پژوهش

طراحی الگوی اخالق حرفه ای برون سازمانی معاونين...
80

نتيجه گيری
ابعاد اصلی اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق آموزش و
پرورش استان تهران کدامند؟
در این تحقیق یافته ها نشان داد که سه بعد محوری اخالق حرفه-
ای( :صداقت ،عدالت ،مسئولیت پذیری ،حفظ کرامت انسانی و
احترام ،قانون پذیری و وفاداری).؛ اخالقی (هنجاری)( :پر رنگ
_________________________________
.Goodness Of Fit

Volume 4, Issue 4, fall 2019
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عوامل مدیریتی بر اخالق حرفه ای
عوامل مدیرتی بر اخالق هنجاری
عوامل مدیریتی بر دانش اخالقی
منابع بر اخالق حرفه ای
منابع بر اخالق هنجاری
منابع بر دانش اخالقی
اخالق حرفه ای بر نهادینه سازی
اخالق حرفه ای بر ارزشیابی
اخالق هنجاری بر نهادینه سازی
اخالق هنجاری بر ارزشیابی
دانش اخالقی بر نهادینه سازی
دانش اخالقی بر نهادینه سازی
ساختاری بر نهادینه سازی
ساختاری بر ارزشابی
مقررات غیرضروری بر نهادینه سازی
مقررات غیرضروری بر ارزشیابی
گروه کارکنان بر نهادینه سازی
گروه کارکنان بر ارزشیابی
فرهنگ سازمانی بر نهادینه سازی
فرهنگ سازمانی بر ارزشیابی
نهادینه سازی بر توسعه اخالق حرفه ای
ارزشیابی بر توسعه اخالق حرفه ای
بنابر اطالعات بدست آمده از جدول  2تمامی مسیر ها معنادارند
به جز مسیر ارتباطی مقررات غیرضروری بر ارزشیابی و فرهنگ
سازمانی بر ارزشیابی (.)p>0/05
در نهایت جهت نشان دادن اعتبار یافتههای مدل پژوهش از
شاخصهای برازش مدلهای معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزیی استفاده شد .شاخص برازش کلی الگو در روش
حداقل مجذورات جزئی شاخص GOF1میباشد و از آن میتوان
برای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی حداقل مجذورات جزئی به
صورت کلی استفاده کرد .این شاخص نیز همانند شاخصهای
برازش مدل لیزرل عمل میکند و بین صفر تا یک قرار دارد و
مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .در
پژوهش حاضر برای الگوی آزمون شده شاخص برازش مطلق
 0/58 ،GOFبهدست آمد که مقدار بهدست آمده برای این
شاخص برازش نشانگر برازش مناسب الگوی آزمون شده است.

0/17
0/15
0/14
0/23
0/18
0/16
0/22
0/18
0/22
0/12
0/10
0/38
-0/10
-0/11
-0/10
-0/04
0/13
0/18
0/13
0/04
0/31
0/55

تأیید شد
3/422
تأیید شد
3/231
تأیید شد
2/715
تأیید شد
4/534
تأیید شد
4/232
تأیید شد
4/772
تأیید شد
4/598
تأیید شد
4/421
تأیید شد
5/110
تأیید شد
2/707
تأیید شد
2/255
تأیید شد
7/535
تأیید شد
2/501
تأیید شد
3/102
تأیید شد
2/432
رد شد
1/416
تأیید شد
2/805
تأیید شد
4/614
تأیید شد
3/321
رد شد
1/213
تأیید شد
6/889
تأیید شد
11/421
نمودن هنجارها ،دارا بودن نگرش مﺜبت به اخالق حرفهای و لزوم
اجرای معیارهای آن ،جلوگیری از جابه جا شدن ارزشهای
اخالقی ،ارتقاء ظرفیت اعتقادی نسبت به رعایت مسائل اخالقی).؛
دانش اخالقی( :آشنایی و مهارت در کدهای اخالقی در آموزش و
پرورش ،رعایت کدهای اخالقی ،تالش برای یادگیری کدهای
اخالقی ،دانش برخورد و ارتباط با دیگران و درك توانمندیها و
احساسات دیگران) .پایبندی به اخالق اوال نیازمند شناخت و بهره
گیری از دانش اخالقی است ،بنابراین آموزش و پرورش و مدیران
آن به خصوص بیش از پیش نیازمند آشنایی با مبانی نظری اخالق
به صورت کلی هستند .از طرفی اخالق در کار و اخالق در زندگی
به هم وابسته اند ( )3و لذا فردی که می خواهد اخالق حرفه ای
داشته باشد بصورت کلی می بایست اخالق قانونی و هنجار مدار را
رعایت و در خود نهادینه نموده باشد .لذا ارتقای اعتقادات اخالقی
در مدیران آموزش و پرورش می بایست یک هدف اساسی باشد.
مجموعه این شرایط سبب می شود تا به صورت اختصاصی آموزش
پرورش مدیرانی داشته باشد که صداقت ،عدالت ،مسئولیت پذیری
دارنددر رفتار و گفتار و همچنین به حفظ کرامت انسانی و
احترام ،قانون پذیری و وفاداری به سازمان اتکا دارند .لذا اخالق
حرفه ای حکم می کند که مدیران عالوه بر چارچوب وظایف
قانونی برای حفظ اخالق در کار ،کرامت انسانها و احترام به آنها
تالش مضاعفی نموده و از سیستم انتظار جبران نداشته باشند ،به
عبارتی اخالق حرفه ای تضمین کننده ارتقای انگیزه های درونی به
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منظور افزیش رفتار های خودجوش و مبتنی بر اعتقاد و مﺜبت است
( ) 18ودر نهایت آنچه پدید می آید رشد و ترقی هم فرد و هم
سازمان خواهد بود.
همچنین در ارتباط با این مقوله های محوری  11مولفه اساسی در
جهت ایجاد اخالق حرفهای برون سازمانی مدیران بدست آمدند
که عبارت بودند از  :شرایط علی شامل(استراتژیهای سازمانی ،
آموزش ،عوامل مدیریتی ) .راهبرد ها شامل (نهادینه سازی و
ارزشیابی) ،عوامل زمینه ای شامل (ویژگی های مﺜبت گروه
کارکنان ،فرهنگ سازمان) ،عوامل مداخله گر شامل (عوامل
ساختاری ،رویهها و مقررات سازمانی) و در نهایت پیامدهایی
همچون (انگیزه و عالقه کافی نسبت به حرفه در کارکنان و
مدیران  ،ارتقای نگرشی و شناختی نسبت به حرفه و سازمان،
افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و مدیران پیرامون اخالق
حرفهای ،رضایت کافی کارکنان و ارباب رجوع از بخش و
سازمان ،اعتماد سازمانی ،آموزش و پرورش حرفهای و کارآمد)
بدست آمد .با توجه به مطالب مذکور می توان انتظار داشت با
کنترل عوامل مذکور اخالق حرفه ای در سازمان آموزش و
پرورش بهبود یابد و پیامد های مﺜبتی را به همراه داشته باشد.
شرایط علی تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای
مناطق آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
عوامل علی موثر بر اخالق حرفه ای برون سازمانی مدیران عبارت
بودند از  :استراتژیهای سازمانی( :تعیین استانداردهای علمی و
حرفه ای ،مدیریت دانش ،حمایت سازمان و مدیران عالی و توسعه
بلوغ سازمان ی) .برای اینکه بدعتی نو در سازمان گذاشته شود و
اخالق حرفه ای در کادر سازمانی به وجود آید و یا ارتقا یابد می
بایست سازمانها به پختگی الزم راهبردی برای تعیین مالك های
عینی رفتار حرفه ای دست یافته و آنها را بصورت مدون و بعد از
پاالیش به صورت راهنمای عمل در سازمان مورد توجه و برای
کارکنان پایبندی به آن را افزایش دهند ( )11سازمانهای موفق
همواره به صورت مستمر در پی به روز رسانی معیار های اخالق
حرفه ای در سازمان ،همواره میتوانند با حمایت از رعایت این
معیار ها تالش نموده و در درجات بعدی این دانش را به نسل های
بعدی کارکنان منتقل نموده و به افزایش راندمان کاری سازمان
کمک کنند.
آموزش( :آموزش اخالقحرفهای در قالب واحدهای درسی به
مدیران ،آموزش ضمن خدمت مدیران در مورد اخالقحرفهای،
توجه به نیازهای آموزشی پرسنل و بهرهگیری از اساتید و مربیان
آموزش دهنده مجرب) .از طرفی یکی از عوامل مهم علی تاثیر
گذار بر ایجاد اخالق حرفه ای و پایبندی به آن توسط مدیران،
آموزش مستمر ضمن خدمت در غالب واحد های درسی تاثیر گذار
و با کنترل سطح کیفی ارائه آنها توسط اساتید مجرب است.
آموزش ابزاری بسیار کارآمد در ارتقای توانمندی های کاری و
تخصصی مدیران در سازمان است( )19به عالوه آموزش در بسیاری
از موارد میتواند ارزشهای مدیران را تحت تاثیر قرار دهد و آنها را
از طریق یادآوری نقاط مﺜبت و مفید به رعایت اخالق حرفه ای
ترغیب نماید .لذا سازمان آموزش و پرورش می بایست به آموزش

ضمن خدمت همواره به عن وان یکی از عوامل علی اثر گذار در
ارتقای اخالق حرفه ای مدیران ستادی توجه ویژه داشته باشد.
آموزش ضمن خدمت در اخالق حرفه ای میتواند به استمرار تعهد
ذهنی و رفتاری کارکنان به رفتار های اخالقی در سازمان کمک
کند .این تاثیر احتماال از طریق افزایش دانش و فهم منطق راهبرد
ها و پی بردن به فلسفه زیر بنایی اخالق مداری و مزایای آن برای
سازمان است.
از طرفی برخی عوامل دیگر نیز میتوانند بر اخالق حرفه ای تاثیر
علی داشته باشند  .یکی از این عوامل عوامل مدیریتی است .عوامل
مدیریتی رویه ها و رفتار هایی را شامل می شود (بهرهگیری از
کارکنان متخصص ،کنترل و نظارت مؤثر ،توجه به مهارت و
تخصص کارکنان در تقسیم کار ،حمایت حقوقی و اخالقی کافی
مدیران از پرسنل ،اطالع رسانی به کارکنان پیرامون مسائل شغلی و
سازمان ی) و در نهایت عامل علی مهم دیگر وجود منابع کافی برای
اجرا و پیاده سازی برنامه و الگوی اخالق حرفه ای در سازمان
است .منابع مورد نیاز بدست آمده در این تحقیق عبارت بودند از
(منابع مالی ،شفافیت مسائلمالی ،نیروی متخصص و ارضای نیازهای
مالی کارکنان) .هر برنامه ای در سازمان نیازمند تخصیص بودجه
است ( )20از این رو فقدان تخصیص بودجه مناسب انگیزه الزم را
از مدیران و کارکنان برای تالش بیشتر کاهش می دهد .همچنین
اگر آموزش مهم است و اگر برنامه نیازمند اجرای مناسب است
لذا تخصص انجام این برنامه نیز بسیار مهم می نماید و اینچنین
نیروی متخصص در سازمان میتواند اجرای برنامه را کند و یا بهبود
بخشد .از طرفی ارتباط منطقی داده ستانده در ذهن مدیران می
تواند تعیین کننده کم و کیف تعهد و وفاداری آنها به سازمان باشد
( )21وقتی مدیران ببینند علیرغم تالش ها بسیار و اخالق مداری
در انجام وظایف برخی مدیران دیگر در سایه عدم شفافیت مالی
در سازمان دریافتی مالی بیشتری دارند و یا سازمان بصورت خاص
برای تالش آنها ارزشی قائل نیست انگیزه خود را از دست می
دهند .انسانها دوست دارند کار خوب را هنگامی انجام دهند که
هم ارزش درونی و پیامد مﺜبت بیرونی داشته باشد ،بعبارتی هم دنیا
و هم آخرت آنها را بسازد وقتی مدیری احساس کند تالش های
حرفه ا ی اش بازخورد مالی خاصی ندارد یک پایه انگیزشی
بیرونی خود را ازدست داده و احساسات منفی در او پرورش یافته
که به مرور می تواند انگیزه درونی و خدایی کار را نیز تضعیف
کند ،چرا که انجام کار درست در صورت عدم دریافت بازخورد
مﺜبت در فرهنگ عامه در بسیاری از موارد تعبیرات منفی همچون
بی عرضه بودن و یا فقدان ابراز وجود و ساده لوحی را به دنبال
داشته که تکانه های رفتاری مدیر را برای داشتن رفتار اخالقی
سست می نماید.
راهبردهای تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق
آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
راهبردهای تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق
عبارت بودند از نهادینهسازی( :منشور اخالق حرفهای ،رسالت
سازمان با تکیه بر اخالقحرفهای ،ارتقای کارکنان با رعایت
اخالق ،مقررات رعایت اخالق حرفهای و گزینش کارکنان با
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توجه به تعهد آنها به اخالق حرفه ای) .در تبیین این یافته می توان
گفت اخالق مداری در رفتار های سازمانی تا حدی وابسته به
ویژگی های تقریبا ثابت شخصیتی است ( )5این امر راهنمای
سازمان های آموزشی در گزینش کارکنان متعهد و دارای انسجام
شخصیتی برای پست های حساس پرورشی در جهت اطمینان نسبی
از رعایت اخالق در آینده است .از طرف دیگر همه چیز وابسته
به عالئم درونی نیست و رعایت اخالق حرفه ای نیازمند کنترل
بیرونی نیز هست و سازمانها می بایست از طریق تنظیم قوانین و
مقررات قاطعانه و انتشار منشور اخالقی اختصاصی و عمومی در
سازمان خود اخالق حرفه ای را در سازمان و مدیران نهادینه
نموده و در ادامه کارکنان خود را از میل و رغبت به اعمال و
رفتار های غیر حرفه ای و به دور از اخالق باز دارند.
از طرفی راهبرد مهم تاثیر گذار دیگر عبارت است از مولفه
ارزشیابی با ابعادی همچون (ارزشیابی افراد از نظر رعایت اخالق
حرفه ای ،ارزیابی مداوم وضعیت اخالق حرفه ای ،ارزشیابی
اخالق حرفه ای به صورت باال به پایین ،اخذ بازخورد رعایت
اخالق حرفه ای و ارزیابی عملکرد محور) .در تبیین این یافته نیز
می توان گفت برای افراد و کارکنان سازمان اگر ارزشیابی و باز
خورد و پیامد های متفاوتی علیرغم عملکرد متفاوت در سازمان
وجود نداشته باشد ،انگیزه کافی برای تغییر رفتار و تالش برای
رعایت قوانین سازمان و انجام وظایف سازمانی از بین خواهد
رفت ارزشیابی و بازخورد به کارکنان یک عامل و انگیزه بیرونی
برای رعایت اخالق حرفه ای است ،اگر چه حالت ایده آل در
اذهان عمومی رعایت اخالق حرفه ای بدون نظارت سازمان و از
روی اعتقادات و انگیزه های درونی است ،اما توانمندی انسانها آن
قدر نیست که بتوانند فقط بر اساس انگیزه های درونی رفتار کنند
و همواره فشار ها و وسوسه های محیطی رفتار اخالقی را به
حاشیه می راند (کوماری و دجعفر )108 :2013 ،از این رو
ارزشیابی رفتار حرفه ای در سازمان ،اندازه گیری عملکرد
بصورت مستمر میتواند به عنوان یک عامل بیرونی و کنترل کننده
اخالق حرفه ای و رعایت آن را توسط مدیران سازمان آموزش و
پروش ارتقا و بهبود ببخشد.
عوامل زمینهای مؤثر بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق
آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
برای اجرای هر برنامه ای نیاز به فراهم بودن بستر هایی محیطی و
سازمانی است که شرایط ر ا برای اجرای برنامه و الگو های
آموزشی فراهم آورد .از جمله بستر های زمینه ای بدست آمده در
پژوهش حاضر عبارت بودند از ویژگی های مﺜبت گروه کارکنان:
(توانایی کارکنان ،سوابق حرفه ای کارکنان ،اعتماد و ارتباط
کارکنان ،ویژگی فردی ،اقتصادی ،اجتماعی و نگرشی ،تخصص و
رضایت شغلی کارکنان و انتظارات از کارکنان) .به منظور ارتقای
اخالق حرفه ای در کارکنان و مدیران به عنوان منابع انسانی می
بایست به ویژگی های انسانی و احساسات آنها احترام گذاشته
شود ،این به معنای کاهش اعمال قانون در جرایم تخلفات و سهل
گیری نیست بلکه فراهم نمودن بستر رفع نیاز های کارکنان

سازمان است ( .)22مدیران سازمان ها نیازمند توجه به نیاز های
مدیریتی خود هستند ،از طرفی رضایت شغلی آنها و اعتماد متقابل
بین آنها و سازمان و همچنین سوابق درخشان حرفه ای و طول
مدت خدمت در سازمان ( ) 23می تواند یکی از عوامل زمینه ای
ای جاد اخالق حرفه ای در مدیران و معاونین باشد .لذا میتوان انتظار
داشت ایجاد و ارتقای اخالق حرفه ای در مدیران و معاونان ستادی
آموزش و پرورش نیازمند فراهم بودن برخی شرایط فردی و
شخصی همچون رضایت شغلی ،اعتماد و توانمندی کارکنان و
انتظارات معقوالنه از آنهاست .از طرفی عامل مهم زمینه ای دیگر
عبارت بود از  :فرهنگ سازمان با مولفه هایی همچون (حمایت از
اخالق حرفه ای ،یادگیری جمعی و اشتراك دانش ،کارراهه شغلی،
فرهنگ مشارکتی ،فرصت کارکنان برای بیان نظرات و تعهد به
اخالق حرفه ای) .این مولفه ها به وضوح بیان می کنند که سازمان
نیازمند وجود فرهنگ الزم برای ایجاد و ارتقای اخالق حرفه ای
می باشد .در سازمان هایی که تعهد رفتاری به اخالق حرفه ای
سبب بازخورد های مﺜبت سازمانی می شود ،احتمال تکرار این
رفتار ها به مراتب بیشتر از سازمانهای بیتفاوت است ( )8از طرفی
تعهد سازمان به ایجاد فضای ازاد ابراز نظرات و مشارکت کارکنان
در امور سازمان می تواند به بروز رفتار های متعهدانه نسبت به
سازمان کمک کند ( )2بنابراین میتوان انتظار داشت سازمان
آموزش و پرورش با افزایش مشارکت مدیران و معاونین ستادی در
امر تصمیم گیری و برنامه ریزی و افزایش اعتماد سازمانی به آنها و
قرار دادن تشویق و تنبیه برای رفتار های مرتبط با اخالق حرفه
ای ،فرهنگ سازمانی الزم برای فراهم سازی بستر الزم در جهت
ارتقای اخالق حرفه ای را در آنان ایجاد نماید.
عوامل مداخلهگر تأثیرگذار بر اخالق حرفه ای معاونین و روسای
مناطق آموزش و پرورش استان تهران کداماند؟
عوامل مداخله گر در ایجاد اخالق حرفه ای مدیران و روسای
مناطق آموزش و پرورش شهر تهران عبارت بودند از :عوامل
ساختاری( :وجود تشکیالت سازمانی اخالقحرفهای در واحدهای
ستادی و صفی ،و وجود کمیتههای موقت با جلسات دوره ای در
مورد اخالق حرفهای) .اخالق حرفه ای در صورتی که ساختار
های الزم در سازمان فراهم باشد میتواند بهبود و در غیر این
صورت همان ساختار های ضعیف در تضعیف اخالق حرفه ای می
توانند موثر باشند .عوامل ساختاری به این معناست که در سازمان
تشکیالت و دفاتری برای ارتقا ،سنجش و ارزیابی و همچنین
اجرای برنامه های اخالق حرفه ای وجود داشته باشد .جلساتی
اختصاصی پیرامون حل مسائل مربوط و از میان برداشتن موانع
اجرای اخالق حرفه ای در مدیران بررسی و مرتفع گردد .وقتی
مدیران و کارکنان ببینند برای نشان دادن رفتار به نوعی خاص و
رعایت اخالق در رفتار و عمل تشکیالتی وجود داشته و این رفتار
ها رصد می شود و همواره جلساتی با این موضوع برگزار شده و
بصورت کلی این امر برای سازمان مهم است ،به احتمال بیشتری
برای کسب مزایای همنوایی و یا دوری از مضرات مخالفت ،به
منظور رعایت اخالق حرفه ای انگیزه بیشتری پیدا می کنند .عدم
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وجود تشکیالت سازمانی به منظور اجرا و ارتقای اخالق حرفه ای
در سازمان به صورت ضمنی این امر را می رساند که این مقوله
برای سازمان ارزش چندانی ندارد و تالش در این زمینه نه تنها
برای سازمان یک ارزش نیست بلکه احتماال ارزش ذاتی نیز ندارد
لذا وجود تشکیالت سازمانی و تشکیل کمیته های انضباطی
اخالقی بر اهمیت این امر ،ن هم در در سازمان آموزش و پرورشی
که خود سردم دار ترتبیت اخالقی و حرفه ای است ،می افزاید و
به تعهد ذهنی و رفتاری به اخالق حرفه ای در کارکنان کمک می
کند .
از طرفی عامل دیگر دیگر قوانین و مقررات بود .رویهها و
مقررات سازمانی( :رویهها و مقررات سازمانی به معنای قوانین و
رویههای دست و پاگیر ،سند چشم انداز تقویت صالحیت حرفه-
ای ،ارتیاطات و ساختار سازمانی و انتخاب مدیران بر اساس
معیارها و استانداردها) .مقررات سازمانی دست و پا گیر و
بروکراسی کند کننده اجرای برنامه های ارتقای اخالق حرفه ای
یکی از عوامل برهم زننده معالدالت ارادی سازمان برای بهبود
اخالق حرفه ای در مدیران سازمانهاست .مدیران و معاونین
سازمان آموزش و پرورش در ارتباط با دنیای بیرون از سازمان و
در ارتباط با اقتصاد و فرهنگ و صنایع میتوانند با تکیه بر اخالق
حرفه ای مدیریتی حتی فراتر از وظایف سازمانی مقرر ،به تالش
مضاعفی برای منتفع ساختن دیگر سازمانها فارغ از نیاز بالفصل
آموزش و پرورش و سازمان خود همت گمارند؛ در این میان
مقررات خشک و ارتباطات بین سازمانی ضعیف و ساختار
سازمانی محدود کننده اختیارات مدیران و وجود مدیران ناالیق و
کم صالحیتی که توان تعریف و نقد قوانین مﺜبت را ندارند در این
مسیر سنگ اندازی نموده و تالش های مربوط به ارتقای سطح
کیفی و کمی اخالق حرفه ای را با شکست مواجد می کند (.)10
لذا سازمان آموزش و پرورش و مدیران ارشد آن به منظور ارتقای
هر چه بیشتر اخالق حرفه ای در نیرو های ستادی و ارشد می
بایست قوانین غیر ضرور و دست و پا گیر و کند کننده اجرای
الگو را اصالح و به همسو سازی قوانین و مقررات با برنامه های
بهبود دهنده سطح اخالق حرفه ای مدیران اقدام نمایند.
پیامدهای اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق آموزش و
پرورش استان تهران کدماند؟ وجود در این پژوهش اخالق حرفه
ای مدیران و روسای مناطق آموزش و پرورش شهر تهران پیامد
هایی را نظیر انگیزه و عالقه کافی نسبت به حرفه در کارکنان و
مدیرا ن  ،ارتقای نگرشی و شناختی نسبت به حرفه و سازمان ،
افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و مدیران پیرامون اخالق
حرفهای ،رضایت کافی کارکنان و ارباب رجوع از بخش و
سازمان ،اعتماد سازمانی ،آموزش و پرورش حرفهای و کارآمد
بدست داد .در واقع نتیجه پرورش اخالق حرفه ای در مدیران سطح
باالی آموزش و پرورش سبب میشود تا مسئولیت پذیری و تعهد
نسبت به انجام وظایف شغلی در مدیران افزایش یافته و وظیفه
مدیریت به درستی انجام پذیرد و با انجام درست این مقوله مولفه
هایی نظیر رضایت شغلی ،انگیزه شغلی و آگاهی کارکنان افزایش
پیدا می کند .اخالق حرفه ای درواقع نتیجه احساس مسئولیت

است در قبال سازمان و حرفه مدیریت آموزش .وقتی مدیر اخالقا
پایبند به اصول اخالقی همچون عدالت محوری ،شایسته ساالری
و ...باشد احتمال انجام وظایف کارکنان و افزایش تعهد سازمانی
آنها نیز افزایش می یابد .در واقع مدیران خود الگوی انجام وظیفه
در سازمان اند؛ آنها از طریق یادگیری مشاهده ای به زیردستان
شهامت مسئولیت پذیری و احساس عدالتی را القا می کنند که
رغبت مجموعه کارکنان و دانش آموزان را برای تعهد و اخالق
مداری در حرفه آموزش و پروش را بر می انگیزاند.
مدل طراحی شده اخالق حرفه ای معاونین و روسای مناطق
آ موزش و پرورش استان تهران تا چه حد واجد اعتبار است؟
در نهایت جهت نشان دادن اعتبار یافتههای مدل پژوهش از
شاخصهای برازش مدلهای معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزیی استفاده شد .در پژوهش حاضر برای الگوی آزمون
شده شاخص برازش مطلق  0/58 ،GOFبهدست آمد که مقدار
به دست آمده برای این شاخص برازش نشانگر برازش مناسب
الگوی آزمون شده است.
مدل بدست آمده در مرحله کیفی تایید ساختاری خوبی را نشان
داد .این مدل می تواند در بهبود وضعیت اخالق حرفه ای مدیران
آموزش و پرورش بکار گرفته شود .اخالق حرفه ای در صورتی
که با بهبود و افزایش عوامل علی (استراتژیهای سازمانی ،آموزش ،
عوامل مدیریتی و منابع) بکارگیری راهبرد های ایجاد اخالق حرفه
ای (نهادینه سازی ،و ارزشیابی) کنترل عوامل مداخله گر
(ساختاری ،و مقررات و رویه های دست و پاگیر و غیرضروری) و
فراهم آوردن بسترهای شکل گیری پدیده (گروه کارکنان ،و
فرهنگ سازمان) میتواند بخوبی به پیامد هایی همچون (وجود
انگیزه کافی نسبت به حرفه در کارکنان و مدیران ،ارتقای نگرشی
و شناختی نسبت به حرفه و سازمان ،افزایش سطح آگاهی و دانش
کارکنان و مدیران پیرامون اخالق حرفهای ،رضایت کافی کارکنان
و ارباب رجوع از بخش و سازمان ،اعتماد سازمانی و آموزش و
پرورش حرفهای و کارآمد) بینجامد و به ارتقای سطح کیفی و
کمی سازمان آموزش و پرورش و دانش آموزان منجر شود.
یکی از محدودیت های تحقیق این بود که جامعه پژوهش حاضر
را معاونین و روسای آموزش و پرورش در شهر تهران تشکیل
دادند که ممکن است به برخی دالیل همچون محیط فرهنگی و
تفاوتهای محیطی با دیگر جوامع نماینده واقعی کل افراد نباشند لذا
در تعمیم نتایج می بایست جانب احتیاط رعایت گردد .یکی دیگر
از م حدودیتهای تحقیق این بود که به دلیل محدودیت روش
شناختی تحقیق ،توان تغییر و تصرف در برخی متغیر ها از جمله
ویژگی های جمعیت شناختی افراد؛ برای مشاهده نتایج آن در
نمونه پژوهش وجود نداشت .به جهت افزایش روایی تحقیق حاضر
پیشنهاد میشود این تحقیق در جوامع دیگر مدیران و معاونین اجرا
شده و نتایج با تحقیق حاضر مقایسه گردد .به منظور ایجاد
صالحیتهای حرفه ای خالقانه در مدیران مدارس ابتدایی پیشنهاد
می شود منابع محیطی الزم از جمله وضعیت اقتصادی مناسب و
آماده سازی محیط فرهنگی و اجتماعی کمک کننده به توسعه
فضای اخالقی در حرفه مدیریت در سازمان فراهم گردد .همچنین
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به جهت داشتن مدیرانی که به لحاظ حرفه ای اخالق مدار باشند
سازمان آموزش و پرورش می بایست عملکرد مدیران را را بر
اساس مالك های عینی و نهان سنجش رفتار حرفه ای اخالق مدار
ارزشیابی مستمر و یا نامحسوس نماید تا از این طریق مالك کنترل
.بیرونی برای انگیزه مند شدن کارکنان فراهم گردد
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