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كليدواژهها:

چكيده:

طراحی الگوی اخالق حرفه ای معلمان: 
یک مطالعه آمیخته

وجود اخالق در آموزش وپرورش باعث رشــد، تعالی و بالندگی آموزش وپرورش و به تبع آن کل 
کشور می شود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکردهای آمیختة اکتشافی به شناسایی ابعاد و نشانگان 
تشکیل دهندة اخالق حرفه ای معلمان و رعایت آن می پردازد. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه 
نیمه ســاختاریافته از 16 نفر مطلعان کلیدی و دارای تجربة زیسته در حوزة اخالق حرفه ای معلمان 
که از طریق نمونه گیری هدفمند و روش گلولة برفی شناسایی شده بودند گردآوری شد. یافته های 
کیفی با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان 
دادند، اخالق حرفه ای معلمان دارای هشت مؤلفة اساسی است که عبارت اند از: معنویت؛ شخصیت؛ 
خودشناسی؛ مسئولیت اخالقی در قبال دانش آموزان؛ مسئولیت اخالقی در قبال اولیا و سرپرستان؛ 
مسئولیت اخالقی در قبال حرفه و همکاران؛ مسئولیت اخالقی در قبال سازمان و اداره؛ و مسئولیت 
اجتماعی. بر اســاس این یافته ها پرســش نامة بخش کمی تدوین گردید و بین 387 نفر از معلمان 
آموزش وپرورش شهر تهران که به روش خوشه ای چندمرحله انتخاب شده بودند توزیع شد. نتایج 
حاصل از بخش کمی نشان دارد، معلمان شهر تهران معتقدند مسئولیت اخالقی در قبال اولیا بیشتر 
از دیگر مؤلفه ها، و مسئولیت اخالقی در قبال سازمان و اداره کمتر از دیگر مؤلفه ها رعایت می شود. 
لذا پیشنهاد می شود مسئوالن آموزش وپرورش ضمن شناخت عوامل بی اعتمادی معلمان موجبات 
اعتماد ایشــان را فراهم نمایند. همچنین تدوین و معرفی منشــور اخالق حرفه ای معلمان و احصا 
کدهای رفتاری ذیل این منشور و انعقاد میثاق نامة اخالقی حرفه ای معلمان در ارتقا اخالق حرفه ای 

معلمان مؤثر است.

توانمندسازیحرفهای،معلمان،دانشگاهفرهنگيان،دانشجومعلمان،چشماندازآینده،مدل
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 مقدمه
اخالق به معنای خلق وخو، رفتاری عادی شده است که دربارة حسن، قبح، خوبی و بدی رفتار بحث 
می کند. اخالق حرفه ای دربرگیرندة مسئولیت های اخالقی و مسئولیت های حرفه ای فرد از حیث شغل 

است )آراسته، نوه ابراهیم و مطلبی فرد، 1389(.
حرفة معلمی، با توجه به ماهیت آن و با توجه به اين موضوع که ســر و کار آن با کودکان اســت، در 
زمرة حرفه های حســاس نســبت به موارد اخالقی اســت. تعهد و انتظار والدين، جامعه و همکاران از 
معلمان و نیز تعهدهايی که معلمان بايد در مورد حرفة خود داشته باشند، وضعیت اخالق حرفه ای آنان 
را پیچیده تر می کند و اهمیت صورت بندی اخالق حرفه ای معلمی در همین موارد است )قائدی، امیری 
و ديباواجری، 1392(. اخالق در تدريس، شــامل در نظر گرفتن موضوع های مربوط به تنبیه و مديريت 
رفتار، فرايندهای مربوط به نظم، آزادی اخالقی، حقوقی و مسئولیت ها، استقالل فکری و قابلیت اعتماد 
اســت. اخالق و تدريس به طور ذاتی هم ســو و درهم تنیده اند. محققان و فیلسوفان مختلفی به بررسی 

ماهیت اخالق در تدريس و تدريس اخالقی پرداخته اند )مطلبی فرد، نوه ابراهیم و محسن زاده، 1390(.
کرمین و آرتور1 )2006( معتقد اســت: تدريس، يک حرفة اخالقی اســت و مســتلزم آن اســت که 
چیزی از ارزش ها که به رشد شخصیت مردم منجر می شود، آموزش داده شود. وقتی معلم به دانش آموز 
می گويد که فرياد زدن را متوقف کند، درواقع نشــان می دهد که ارزش کار درست بیش از کار اشتباه، و 
ارزش کار خوب بیش از کار بد است. آموزش تفاوت بین درست و غلط، کاری است که غالبًا معلمان 
انجام می دهند. با وجود اين، جامعه غالبًا معلمان را به خاطر شکست در انجام دقیق آن سرزنش می کند.

به طورکلی، اخالق حرفه ای شاخه ای از اخالق است که مشخص کنندة مسئولیت های اخالقی معلم 
در تدريس و آموزش اســت، و يکی از ابعاد تأثیرگــذار در نهادينه کردن رويکردهای اخالقی در رفتار 

حرفه ای دانش آموزان و خود معلم محسوب می شود.
اين پژوهش با هدف شناســايی ابعاد و نشــانگان تشــکیل دهندة اخالق حرفه ای معلمان و میزان 

رعايت آن ها صورت گرفته است.

 پيشينه
مکســول و اســچويمر2 )2016( پژوهشــی را با عنوان »رابطة کدهای اخالقی و استقالل حرفه ای 
معلمان« انجام دادند. اين مقاله ضرورت تصويب يک کد اخالق حرفه ای برای معلمان را در برمی گیرد. 
پس از بررسی اينکه رعايت اخالق حرفه ای چه فايده ای برای جامعه مدرسین دارد .نتیجه می گیرد که 
يک کد اخالقی بايد سه شرايط را رعايت کند تا بتواند به قضاوت مستقل نسبت به کورکورانه بودن به 
هنجارهای را کنترل کند که اين سه شرط شامل، باز بودن معنا، فضای انسانی و اجتناب از زبان اخالقی 

می باشد. 
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گانگ و چان3 )2015( پژوهشــی را با عنــوان »اهمیت اخالق و مهارت های اخالقی و حرفه ای 
معلمان تازه کار« انجام دادند. يافته های کّمی آن ها نشان می دهند، اخالق و مهارت اخالقی و حرفه ای 
به عنوان دومین مورد پس از مهارت کارآفرينی در محل کار با توجه به معلمان تازه کار رتبه بندی شده 
است. با اين حال، يافته های کیفی با داده های کّمی مخالف اند. مديران مدرسه می گويند: اکثر معلمان 

تازه کار فاقد اصول اخالقی و مهارت های اخالقی و حرفه ای هستند.
يافته هــای پژوهش صالحی دهگل کن و کرامتــی )1396( با عنوان »میزان تعهد معلمان به رعايت 
مؤلفه های اصول اخالق حرفه ای در مدرسه ها متوسطه اول شهرستان رودان« نشان دادند، تعهد معلمان 
به رعايت مؤلفه های اصول اخالق حرفه ای در مدرسه ها متوسطة اول شهرستان رودان )انضباط کاری، 
رعايت امانت داری، رعايت برابری و انصاف و پاســخ گويی حرفه ای( از وضعیت مطلوب و در مؤلفة 

اجرای ضوابط و مقررات از وضعیت نسبتًا خوبی برخوردارند.
صالحی راد )1396( در پژوهشی صالحیت اخالقی حرفه ای معلمان در آموزش وپرورش را بررسی 
کرده و با روش تحلیلی اســنادی با تکیه بر اخالق اســالمی اين صالحیت ها را به صورت مختصری 

توصیف کرده است.
نتايج پژوهش میرکمالی و حاج خزيمه )1395( نشــان داد که اخالق حرفه ای معلمان مدرســه های 
ابتدايی شامل هفت مؤلفة اساسی به اين شرح است: صداقت؛ عدالت؛ مسئولیت پذيری؛ حفظ کرامت 

انسانی؛ احترام به ديگران؛ قانون پذيری؛ وفاداری.
نتايج پژوهش طاهری، جمالی و آراسته )1394( نشان داد که حیطة فردی مشتمل بر چهار مؤلفه و 
حیطه سازمانی متشکل از سه مؤلفه است. آن ها در حیطة محیطی يک عامل به دست آوردند. همچنین 
مشخص شد که در میان مؤلفه ها در وضع موجود، باالترين میانگین مربوط به مؤلفة صداقت و در وضع 
مطلوب باالترين میانگین مربوط به مسئولیت پذيری است. باالترين و پايین ترين میانگین نیز مربوط به 

خرده مقیاس های حیطة محیطی و حیطة سازمانی است.

 روششناسیتحقيق
روش پژوهش حاضر روش آمیختة اکتشافی است.

بخش کیفی: جامعه آماری اين بخش مطلعان کلیدی و افرادی که در حوزة اخالق حرفه ای معلمان 
تجربة زيسته بودند که با استفاده از دو روش نمونه گیری »هدفمند آسان« و »گلوله برفی« تعداد 16 نفر 
از آن ها، شــامل چهار اســتاد، پنج متخصص آموزش وپرورش، چهار معلم نمونه و سه نفر صاحب نظر 
حوزه، انديشکده ها و ساير نهادها )جدول 1(، انتخاب شدند. اين افراد به صورت هدفمند و با توجه به 

قاعدة اشباع نظری و به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند.
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 جدول 1. 		جامعة	نمونة	تحقیق																																																																																																																																											

تعدادسازمانردیف

4استاد دانشگاه1

5متخصصین آموزش وپرورش2

4معلمان نمونه3

3حوزه، اندیشکده ها و سایر نهادها4

16جمع

پس از شناســايی اين افراد و تماس با آن ها، محقق شــخصًا با افراد مذکور مصاحبه کرد. به منظور 
ثبت داده ها، تمام جريان مصاحبه ضبط شــد و در ضمن مصاحبه نیز نکات کلیدی ذکرشــده توســط 

مصاحبه شوندگان نیز ثبت شد. 
پس از انجام هر مصاحبه، تمام صحبت های انجام شده عینًا در نرم افزار »ورد« پیاده و از اين طريق، 
فايل صوتی به نوشتار تبديل شد. در مرحلة بعد، با بهره گیری از سازوکار تحلیل مضمونی، نوشتار طی 
سه مرحله کدگذاری باز )توصیفی(، کدگذاری محوری )تفسیری(، و کدگذاری انتخابی )يکپارچه سازی 
از طريق مضامین فراگیر( تحلیل شد. با استفاده از يافته های اين بخش، پرسشنامة الزم برای بخش کمی 

تدوين گرديد.

بخش کمی: جامعة آماری بخش کمی معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. در گام 
اول از روش نمونه گیری خوشــه ای چندمرحله ای و در گام دوم از روش نمونه گیری متناســب با حجم 
استفاده شد. حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. با توجه به ريزش و افت نمونه و 

برای کاهش خطای نمونه گیری، اين تعداد به 420 نفر افزايش داده شد.
به منظور کنترل متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، و تعمیم پذيری بیشــتر داده ها، خوشه های 
مورد اســتفاده، از پنج محدودة جغرافیايی شــهر تهران )شــمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( و از بین 
مناطق 14، 8، 2، 13، 11، 6، 19، 16،  9 و 1 انتخاب شد. سپس حجم نمونة به دست آمده به نسبت حجم 
جامعة مناطق ذکرشده محاسبه شد. در ادامه، از هر منطقه به طور تصادفی سه مدرسه و جمعًا 30 مدرسه 
انتخاب شدند. در هر منطقه، با مراجعه به مدرسه های مشخص شده، به تناسب تعداد معلمان، مدرسه های 
نمونه به طور تصادفی انتخاب و پرســش نامه ها در بین آن ها توزيع شــدند. از تعداد 420 پرســش نامه 
توزيع شده،  408 عدد عودت داده شد که از اين تعداد، پس از بررسی و حذف پرسش نامه های ناقص، 

درنهايت 387 پرسش نامة تکمیل شده به مرحلة تحلیل نهايی رسیدند.
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é ابزار
پرســش نامة محقق ساختة اخالق حرفه ای: اين پرســش نامه دارای دو بخش عمومی و تخصصی 
است. بخش عمومی پنج سؤال دارد که به اطالعات کلی و جمعیت شناختی می پردازد. بخش تخصصی 
هشت بعد دارد و هر بعد پنج سؤال. سؤاالت 3-1 بعد معنويت، سؤاالت 9-4 بعد شخصیت، سؤاالت 
12-10 بعد خودشناسی، سؤاالت 19-13 بعد مسئولیت اخالقی در قبال دانش آموزان، سؤاالت 20-24 
بعد مسئولیت اخالقی در قبال اولیا و سرپرستان، سؤاالت 41-25 بعد مسئولیت اخالقی در قبال حرفه 
و همکاران، ســؤاالت 47-42 بعد مســئولیت اخالقی در قبال ســازمان و اداره و سؤاالت 55-48 بعد 

مسئولیت اجتماعی معلمان را مورد سنجش قرار می دهند.

 یافتههایپژوهش
é مرحلة اول پژوهش: بخش کیفی 

1. کدگذاری باز
 »MAXQDA 12« برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از نرم افزار تحلیل داده های کیفی 
اســتفاده شــد. در کدگذاری بــاز، مصاحبه های پیاده شــده در قالــب فرمــت »docx« وارد نرم افزار 
MAXQDA شــد. ســپس با مطالعة خط به خط، کدها به بخش هايی از مصاحبه ها نسبت داده شدند. 

حاصل اين مرحله، تولید 788 کد توصیفی بود.

نمونه ای از مصاحبه های انجام شده:
»من می گويم يک معلم اصول حرفه ای تدريس را بلد باشد، مسئولیت پذير باشد، منظم باشد، اخالق 
حرفه ای هم داشــته باشــد، ارتباط هم بتواند خوب با بچه ها رعايت کند، روان شناسی کودک را مسلط 
باشــد، از اين فیلتر که رد شــد، مرحله بعد اين است که آيا اين اصول را مورد توجه قرار می دهد يا نه. 
برعکس نیست. اينجوريه. يعنی اول بايد اين شايستگی ها احراز شود، مثاًل از بین ده نفر که شايستگی 
احراز شده است، ما پنج نفر را می خواهیم، آن پنج نفری که متدين تر هستند، بهتراند از اون پنج نفری 

که غیرمتدين هستند.«

 جدول 2. 		برخی	از	کدهای	باز)توصیفی(	مرحلة	اول																																																																																																																																											

• جوانمردی یکی از خصلت های معلمی است.

• معلمی که دلسوزی داشته باشد، در کارهایش موفق است.

اخالق مهربان است. • معلم با
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• معلم باید رازدار باشد و اسرار دانش آموزان را حفظ کند.

• مددکار و یاریگر دانش آموز باشد.

• انتقاد همکاران، اولیای دانش آموزان و اولیای مدرسه را بپذیرد.

• همیشه تالش کند، یادگیری دانش آموز بیشتر شود.

• به دانش آموزان حق انتخاب بدهد.

• از رفتار خوب حمایت کند و رفتارها و نگرش های مثبت را بین دانش آموزان رواج دهد.

• ولی دانش آموز را از وضعیت تحصیلی فرزندش باخبر کند.

• وضعیت والدین را درک کند.

• وظیفه شناس باشد.

• از کارش رضایت داشته باشد و مدام نق نزند.

• به همکاران در محیط کار احترام بگذارد.

• به معلمان دیگر کمک کند.

• خوش برخورد و خنده رو باشد.

• دیگران را رعایت کند و نرم خو باشد.

• درگیری ها را عادالنه مدیریت و حل کند.

• مقررات حرفه ای را رعایت کند.

• از برنامه های مدرسه و اداره حمایت کند.

• به انتصاب افراد شایسته احترام بگذارد.

• به ارزش ها و اصول اخالقی متعهد باشد.

• به طبقات مختلف جامعه و مشاغل دیگر احترام بگذارد.

 جدول 2. )ادامه( 		برخی	از	کدهای	باز)توصیفی(	مرحلة	اول																																																																																																																																											
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2. کدگذاری محوری )تفسیری (
در مرحلة دوم، با مقايســة مستمر و چندين بارة کدهای توصیفی تولیدشده در مرحلة قبل، کدهای 
محوری ايجاد شدند. برای تولید کدهای محوری چندين کد توصیفی در زير چتر يک کد محوری جمع 
شــدند و آن را تشــکیل دادند. کدهای محوری گاه از ترکیب چند کد توصیفــی، گاه از آوردن چند کد 
توصیفی در زير يک کد توصیفی موجود و گاه از جمع چند کد توصیفی زير يک کد محوری تولیدشده 

توسط محقق به وجود آمده اند. 
در جدول 3 کدهای محوری ارائه شده است. 

 جدول 3. 		برخی	از	کدهای	محوری	مرحلة	دوم																																																																																																																																											

ف
تعدادکدهای محوری )مفاهیم(ردی

ف ارجاع
تعداد کدهای محوری )مفاهیم(ردی

ارجاع

21مسئولیت پذیر1017اجتناب از مادی گرایی1

16خون گرم1518اراده2

14درک سایرین2019اعتمادبه نفس3

17مهربانی و سخاوت1720امانت داری4

15مددکار1421تواضع5

12انتقادپذیر2522ایمان6

9الهام بخش1023تعقل7

14خالق2024تقوا8

11مهارت ارتباطی باال1225جوانمردی9

8آگاهی از عواطف خود1726دلسوزی10

10آگاهی از افکار خود1627رازداری11

8شناخت استعداد1628صداقت12

7شناخت نقاط ضعف و قدرت خود2529وفاداری13

15حفظ کرامت دانش آموزان1330مدیریت استرس14

14رعایت عدالت1031صمیمی15

22بهبود یادگیری دانش آموز932همراه16
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ف
تعدادکدهای محوری )مفاهیم(ردی

ف ارجاع
تعداد کدهای محوری )مفاهیم(ردی

ارجاع

19ارزیابی منصفانه1853تسهیل حق شخصی برای انتخاب کردن33

ترویج رفتارها و نگرش ها و ارزش های مثبت بین 34
دانش آموزان

12استقالل حرفه ای2154

تشویق دانش آموزان به تفکر انتقادی در 35
موضوعات اجتماعی

10اظهار محدودیت ها1055

9اظهار نیازها1456ایجاد شوق و انگیزه36

رشد همه جانبه )فکری، اخالقی، جسمی، عاطفی 37
و اجتماعی(

15پشتکار، جدیت و دل بستگی به کار2757

16سخت کوشی، ابتکار و سماجت1158تعهد با آزادی و امنیت دانش آموز38

18وظیفه شناسی و بهره وری1259حفظ اطالعات شخصی39

10رضایت760سازگاری آموزش با نیاز دانش آموز40

12احترام به همکاران1461احترام به اولیا41

12درک کمک ها و حمایت های همکاران1262اعتماد به والدین42

19خوش برخورد بودن963احترام به تفاوت های فردی خانوارها43

14رعایت دیگران و مالحظه کاری1664ارائه مشاوره به اولیا44

تعهد به رعایت انصاف، عدالت و درستی در 45
تعامل با والدین

10مدیریت و حل مناقشات965

9همکاری1766اطالع رسانی از وضعیت تحصیلی و... دانش آموز46

پذیرش انتقاد و شکایت والدین و درک متقابل 47
و همدلی

8مشارکت و سازگاری1567

9فعالیت گروهی2268دانش محتوای درس48

14انضباط در کار2469اداره کالس49

9عضویت در انجمن های حرفه ای1870مهارت های ارتباطی50

5عمل کردن به تئوری های اخالقی1771داشتن مهارت برنامه ریزی51

9محترم شمردن صالحیت های اخالقی1572آگاهی از مسائل روز و موضوعات جدید حرفه ای52

 جدول 3. )ادامه( 		برخی	از	کدهای	محوری	مرحلة	دوم																																																																																																																																											
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ف
تعدادکدهای محوری )مفاهیم(ردی

ف ارجاع
تعداد کدهای محوری )مفاهیم(ردی

ارجاع

11احترام به انتصاب افراد شایسته1480انتقادپذیری از همکاران74

احترام و تعهد معلم به رهبران آموزشی، مدیریت 75
و اداره آموزش وپرورش

9تعهد به انسجام و یکپارچگی نظام تعلیم وتربیت1081

پاسخ گو بودن به حقوق شهروندی و فعالیت 1882رجحان منافع سازمانی به منافع شخصی76
اجتماعی عام المنفعه

10

12مسئولیت پذیری اجتماعی1783انجام وظایف محوله به طور کامل و به موقع77

17تعهد اجتماعی1784رعایت مقررات حرفه ای78

9عدالت اجتماعی1285حمایت از سیاست های مشروع مدرسه و اداره79

17کمک به ارتقای هویت مذهبی و فرهنگی و ملی1186احترام به انتصاب افراد شایسته80

11انتقال و پرورش میراث فرهنگی987تعهد به انسجام و یکپارچگی نظام تعلیم وتربیت81

پاسخ گو بودن به حقوق شهروندی و فعالیت 82
اجتماعی عام المنفعه

حمایت از رشد و توسعة دانش و اخالق در 1088
جامعه

19

9ارائه الگوی صداقت و درایت برای عموم مردم1289مسئولیت پذیری اجتماعی83

7حمایت از انسجام و همبستگی ملی1790تعهد اجتماعی84

تعهد به بنیادهای فکری و اخالقی اسالم و نظام 1891رجحان منافع سازمانی به منافع شخصی76
جمهوری اسالمی

7

19تعهد با ارزش ها و اصول اخالقی1792انجام وظایف محوله به طور کامل و به موقع77

6احترام به طبقات مختلف جامعه1793رعایت مقررات حرفه ای78

7تعهد به قانون اساسی و اسناد تحولی1294حمایت از سیاست های مشروع مدرسه و اداره79

3. کدگذاری انتخابی)مرحلة سوم(
در مرحلة سوم کدگذاری، تعدادی مضامین فراگیر شناسايی شدند که مفاهیم کلیدی تحقیق را بیان 
می کنند. اين مضامین بر پاية مضامین محوری بنا شده اند، ولی در سطح تجريد باالتر از آن ها قرار دارند. 
در اين مرحله به طور مستقیم از هر ايده ای که زيربنای تحقیق را تشکیل داده است، استفاده و تالش شد 
که تعداد کدهای انتخابی تا حد ممکن محدود شــوند و به حداقل معقولی برســند تا درنهايت مضامین 

نهايی که شامل عوامل مؤثر بر اخالق حرفه ای معلمان هستند شناسايی شوند. 

 جدول 3. )ادامه( 		برخی	از	کدهای	محوری	مرحلة	دوم																																																																																																																																											



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

طراحی الگوی اخالق حرفه ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

42
ë شمارة 69 

ë سال هجدهم 
ë بهار 1398

برای اطمینان از اعتبار کدگذاری ها و مقوالت تشکیل شده و نام گذاری شده توسط پژوهشگر اول، 
اين موارد به وسیلة پژوهشگران دوم و سوم مورد بازبینی قرار گرفتند. درنهايت با اعمال برخی نظرات 
افراد دخیل و کســب اجماع، مقوالت نهايی شــکل گرفتند. در مرحلة دوم، مقوالت استخراج شده در 
مرحلة قبل، با برخی از افراد مصاحبه شده که در دسترس پژوهشگران بودند، در میان گذاشته شدند و 
نظرات آن ها مورد بررســی قرار گرفتند. مشخص گرديد که مقوالت شکل گرفته و نتايج استخراج شده 
انعکاســی نسبتًا صحیح از ديدگاه های آن ها می باشــد و در مواقع وجود تناقض اختالف های موجود 
رفع، و مقوالت نهايی استخراج گرديد و با همکاری آن ها و با بحث گروهی بین محققان و چند نفر 

از اطالع رسان ها مؤلفه ها نام گذاری و مقوله بندی گرديد.

یافته های بخش تحلیل مصاحبه ها: بررسی نتايج به دست آمده از مصاحبه ها با صاحب نظران نشان 
داد که در حوزة اخالق حرفه ای معلمان، مؤلفه های اخالقی تدريس را می توان در ســه مقولة اصلی و 

هشت زيرمقوله گروه بندی کرد.

é اخالق معلمی در حوزة فردی )معنویت، شخصیت و خودشناسی(
منظور از اخالق فردی، همان اصول برگرفته از قرآن کريم، ســنت و عترت اســت که صرف نظر از 
حیثیت مسئولیت اجتماعی انسان، به بیان ارزش های اخالقی او می پردازد. در اين پژوهش اخالق فردی 

معلم از سه زير مقوله تشکیل شده است:

 الف( معنویت:  عبارت است از تالش در جهت ايجاد حساسیت نسبت به خويشتن، ديگران و نیروی 
برتر )خدا(، کار در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است، و جست وجو برای رسیدن به انسانیت 

کامل )هینلس4، 1995(. 

1. اجتناب از مادی گرایی: عاملی که در گرايش انســان به مادی گری نقش دارد، میل به آزادی و 
بی بندوباری، و نداشتن مسئولیت و محدوديت است. زيرا پذيرفتن امور غیرمادی مانند خدا، 
روح و... اقتضای آن را دارد که در بســیاری از موارد، از خواســته های خودش چشم پوشــی 
کنــد و محدوديت هايی را بپذيــرد. پذيرفتن اين محدوديت ها با میل به بی بندوباری ســازگار 
نیست )خرازی، 1369(. برای مثال، معلم مادی گرا که به راحتی تحت تأثیر افراد ثروتمند قرار 
می گیرد، در مواجه با دانش آموز ممکن اســت منافع مادی خود را در نظر گیرد و با کم فروشی 

)به امید تدريس خصوصی( و ... موجب ضعف دانشی و بینشی آن ها شود.

2. اراده و تعقــل: خردمنــدی و تعقل از اين نظر اهمیت دارد کــه معلم بتواند بین کار خوب و بد 
تمیز دهد. اراده نیز باعث انجام کار خوب می شود. به طورکلی، کاری که عقل تأيید می کند، مورد 
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اراده قرار می گیرد. در مسائل اخالقی، معلم بايد بتواند با انديشیده و خردمندی فعل اخالقی را 
تشخیص دهد و به آن عمل کند.

3. ایمان و تقوا: تقوا و ايمان، هر دو با هم يک حالت فکری و روانی مربوط به تفکر انسان هستند. 
ايمان تصديق تنها يا همراه با التزام عملی به اموری غیبی، مانند خدا و آخرت اســت. تقوا نیز 
اصطالحی اخالقی به معنای خويشــتن داری در اطاعت از دســتورات الهی و دوری از گناهان 

است. 

ب( شخصیت: شخصیت الگويــی از خصوصیات نسبتًا دائمی و ويژگی های منحصربه فردی است که 
به رفتار فرد، هم ثبات و هم ويژگی های خاص می دهد )فیست و فیست، 1394(.

1. مهربانی: معلمی که دارای اخالق حرفه ای اســت، ضمن باارزش دانستن دانش آموزان، به آن ها 
ياری می دهد و احترام می گذارد. مثاًل با کالم مؤدبانه با آن ها سخن می گويد.

2. سخاوت: معلم سخی بدون فشار روحی و به دور از رنج بیرونی در رسیدگی به وضع دانش آموزان 
نیازمند پیش قدم می شود و به اندازة نیاز و مقدار سزاوار به آنان رسیدگی می کند. نیاز دانش آموزان 
ممکن است مادی يا معنوی باشد که از طريق تدريس بیشتر در ساعت های غیرموظف يا حتی 

رسیدگی به وضعیت معیشتی آن ها برطرف شود.

3. عدالت: عدالت را در فلسفه »هر چیز در جای خود« معنی کرده اند. معلم عادل بايد با دانش آموزان 
بر اساس معیار و اصول مشخصی رفتار کند. مثاًل رعايت قد، ضعف بینايی يا شنوايی، و... يکی 
از اصول نشاندن دانش آموزان سر کالس است. معلم عادل بايد مراقبت کند، مبادا دانش آموزانی 

که دچار کم رويی هستند، همواره در انتهای کالس بنشینند. 

4. صمیمــی، خون گرم و خوش برخــورد: برای برقراری ارتباط و ايجاد اعتماد الزم اســت معلم 
بــا دانش آموزانش صمیمی باشــد. مثاًل به گفته های آن ها خوب گوش دهد و ضمن تشــخیص 
موضوع هــای مهم برای آن ها، به آن موضوع هــا احترام بگذارد. خون گرم بودن و خوش برخورد 

بودن را در رفتارهايی مانند لبخند زدن هنگام تدريس می توان تقويت کرد.

5. مددکار و مسئولیت پذیر: معلم مددکار مشکل دانش آموز را مشکل خود را می داند و با استفاده 
از منابع و امکانات موجود، درصدد حل مشکل آن ها برمی آيد. مثاًل معلم مددکار و مسئولیت پذير 
در مواجه با دانش آموزی که چند روزی است به علت بیماری در کالس درس حاضر نمی شود، 

ضمن عیادت به مرور مطالب تدريس شده می پردازد.
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ج( خودشناسی: امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( فرمودند: »معرفة النفس انفع المعارف«: خودشناسی 
سودمندترين دانش هاست.

1. آگاهی از عواطف و افکار: استرامینگر، لويیس و ِمیر5، )2011( در مطالعات خود به اين نتیجه 
رســیده اند که افــراد وقتی از عواطف خود آگاهی بااليی دارند، قــادر به کنترل و مديريت خلق 
عمومی خود هســتند. لذا معلمی که از عواطف و افکار خود مطلع اســت در شــرايط خاص و 
اســترس آور می تواند تعامل مناســب و بهتری را با دانش آموزان داشته باشــد. يکی از راه های 
مديريت عواطف و افکار میانه روی، اعتدال و دوری از هرگونه مواجة احساســی با همکاران و 

دانش آموزان است.

2. اعتمادبه نفــس: دانش آموزان عمدتًا از طريق تقلید و سرمشــق گیــری از ديگران ياد می گیرند. 
اعتراف به اهمیت افکار دانش آموز به تحقق خودباوری و اعتمادبه نفس در آن ها منجر می شود. 
دانش آموزان در صورت پذيرفته شــدن از جانب معلمان، فرايند تحصیل خود را با ســالمت و 

موفقیت بیشتری طی می کنند.

3. شــناخت نقاط ضعف و قوت خود و آگاهی از استعداد: معلم برای باال بردن احتمال موفقیت 
خود الزم است نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. مثاًل معلمی که می داند به فناوری های نوين 
تســلط دارد )قوت( ولی زودرنج است )ضعف( می تواند در روش تدريس خود با بهره گیری از 
فناوری اطالعات کالسی شاد و کارآمد داشته باشد و همچنین با مطالعه و تمرين قدت تحمل و 

تاب آوری را در خود تقويت نمايد.

é اخالق معلمی در حوزة سازمانی
معلم نســبت به دانش آموزان، اولیا، و حرفه و سازمان خود مسئولیت اخالقی دارد و شايد يکی از 

عمده مسئولیت های اخالقی معلمان زير حوزة حرفه قرار می گیرد.

الف( مسئولیت اخالقی در قبال دانش آموزان: عمده ترين مسئولیت های اخالقی معلمان در قبال 
دانش آموزان عبارت اند از: 

1. حفظ کرامت دانش آموز: معلم نبايد نسبت به دانش آموزان خود رفتاری تکبرآمیز در پیش بگیرد 
و نسبت به آن ها بزرگی بورزد. الزم است دانش آموزان را با بهترين القاب و نام ها خطاب کند و 
به گونه ای از آن ها ياد نکند که موجب تحقیر و توهین آن ها شود. معلم بايد در بحث و گفت وگو 
با دانش آموزان و در حین تدريس منصف بوده و به شخصیت ايشان احترام بگذارد، به اين معنی 
که اگر ســخن درست و مفیدی از دانش آموزی شنید به اهمیت و ارزش آن اعتراف کند هرچند 
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آن دانش آموز کم ســن و سال باشد. بايد به سؤاالت بجا و به مورد دانش آموزان منصفانه گوش 
دهد و از شنیدن سؤال آن ها استنکاف نورزد )شهید ثانی، 1391(.

2. بهبود یادگیری و سازگاری آن با نیاز دانش آموز: معلم با شناخت عاطفه ها، عالقه ها و استعدادهای 
دانش آموزان می تواند يادگیری آن ها را عمیق تر و بانشاط تر کند. همچنین می تواند آموزش ها را 
با نیاز دانش آموز هماهنگ سازد. کاربردی کردن محتوای درسی و توجه به تفاوت های فردی در 

اين مورد بسیار مؤثر است.

3. ترویج رفتارها، نگرش ها و ارزش های مثبت بین دانش آموزان: معلم با تقدير از دانش آموزی که 
رفتار خوبی انجام می دهد، می تواند مروج اين قبیل رفتارها شود و يا با رفتار و عملکرد صحیح 

خود، ارزش های اسالمی و انسانی را بین دانش آموزان نهادينه کند.

4. ارزیابــی منصفانه: توجه به تفاوت هــای فردی دانش آموزان، پرهیز از اعمال نظر شــخصی در 
ارزشیابی، و همچنین مشخص کردن نحوة ارزشیابی و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون از 

جمله رفتارهای اخالقی معلم در ارزشیابی است.

5. رشــد همه جانبه )فکری، اخالقی، جسمی، عاطفی و اجتماعی(: معلم رياضی به غیر از رشد 
علمی دانش آموز بايد به رشد جسمی و عاطفی او توجه کند. يا معلم ورزش نه تنها به بعد رشد 
جســمانی دانش آموز توجه دارد، بلکه بايد سازوکارهای مناســب برای پیشرفت دانش آموز در 

ديگر ابعاد زندگی را نیز مهیا کند.

6. ایجاد شوق و انگیزه: معلم با گره زدن مطالب آموزشی به عالقه های دانش آموز، می تواند شوق 
و انگیزة او را افزايش دهد.

7. تسهیل حق شخصی برای انتخاب کردن توسط دانش آموز: احترام به ديدگاه های دانش آموزان، 
مشارکت دادن آن ها در فرايند تصمیم سازی، اجرای روش تدريس و محتوای آموزشی، و احترام 
بــه حق انتخاب آن ها در فرايند انتخاب تحصیلــی، از مصداق های تعهد به آزادی دانش آموزان 

است.

ب( مســئولیت اخالقی در قبال اولیا و سرپرستان: عمده ترين مسئولیت های اخالقی معلمان در 
قبال اولیا و سرپرستان عبارت اند از: 

1. احترام به اولیا: يکی از مسئولیت های اخالقی معلمان احترام بی قید و شرط، و بدون چشمداشت 
به اولیاست. مخصوصًا در شرايط بحرانی و وقتی که خشمگین می شود.
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2. اعتماد به اولیا: اعتماد؛ يعنی انتظار عمل صادقانه از ديگران نسبت به خودمان )زاهدی و اجاقلو، 
1384(. معلــم با اعتماد به اولیا، اعمال آن هــا را در مورد خودش صادقانه می داند. اين موضوع 

باعث می شود با کمک و مشاوره گرفتن از اولیا به رشد و تعالی دانش آموز کمک کند.

3. اطالع رسانی از وضعیت تحصیلی و... دانش آموز و ارائة مشاوره به والدین: تعامل معلم و اولیا 
در امور تحصیلی، عاطفی و رفتاری دانش آموز و هم فکری، هم افزايی و ارتباط مســتمر با اولیای 

دانش آموزان از جمله وظايف اخالقی معلمان است.

4. احتــرام به تفاوت های فردی خانواده ها و رعایت انصاف و عدالت: خانوادة دانش آموزان در 
مدرســه الزامًا از يک طبقة اقتصادی و اجتماعی نیستند. معلمان ضمن احترام به اين تفاوت ها 
بايد با همة اولیا برخوردی خوب و مناســب داشته باشــند. در صورت وجود تبعیض در رفتار 
معلمان اين امر از نگاه تیزبین دانش آموزان دور نمی ماند و سبب می شود آن ها مقررات و ضوابط 

مدرسه را تبعیض آمیز بدانند.

5. پذیرش انتقاد و شکایت والدین و درک آن ها: معلم در مواجه با نقد و اعتراض، ضمن شنیدن 
صبورانة انتقادها، با ارائة پاسخ مستدل و خردپذير از مجادله و فريب پرهیز می کند. در مواردی 
هم که باعث از بین رفتن حقی از دانش آموز شده است، با عذرخواهی و جبران خسارت ناشی 

از عملکرد، به رشد اخالقی دانش آموزان کمک می کند.

ج( مسئولیت اخالقی در قبال حرفه و همکاران: از عمده ترين مسئولیت های اخالقی معلمان در 
قبال حرفه و همکاران می توان به اين مورد اشاره کرد: 

1. دانش محتوای درس و ادارة کالس: دانش آموزان حق دارند از معلمان مطلع، باســواد، به روز، 
مجرب و توانا در تدريس و ادارة کالس برخوردار باشند. به همین دلیل معلمان بايد همواره بر 

دانش محتوای درسی و مهارت های اداره کالس خود بیفزايند.

2. داشتن مهارت های ارتباطی: تا زمانی که بین معلم و دانش آموز ارتباط برقرار نشود، انتقال پیام 
با دشواری صورت خواهد گرفت. معلم می تواند با استفادة مناسب از بدن، گفتن داستانک های 
مرتبط، پرسش و پاسخ، شناخت دقیق دانش آموزان و عالقه مندی های آن ها و شنیدن صحبت های 

آن ها مهارت های ارتباطی خود را افزايش دهد.

3. داشــتن برنامة درسی: داشتن برنامة درسی مطابق با جدول زمان بندی باعث می شود، مطالب 
با روندی مناســب به دانش آموزان تدريس شود. اســتفاده از سبک های مختلف، و استفاده از 

فناوری های نوين و وسايل کمک آموزشی از ديگر حقوق دانش آموزان است.
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4. اســتقالل حرفه ای: مقررات، وحدت رويه، کتاب درســی و … ممکن است استقالل حرفه ای 
معلمــان را تحــت تأثیر قرار دهند. اما معلمان می توانند با ابتکار و خالقیت، و اســتقالل فردی 
در چارچوب قوانین و مقررات باعث اســتقالل حرفه ای خود شوند. برای مثال، معلم در مقابل 

درخواست نمره برای يک دانش آموز، بايد استقالل حرفه ای خود را حفظ کند.

5. اظهــار محدودیت ها و نیازها در چارچــوب ضوابط: معلمان در محیط کار ممکن اســت با 
محدوديت هــا و نیازهايی مواجه شــوند. نحــوة مواجهه با اين نیازهــا و محدوديت ها بايد در 
چارچــوب ضوابط و مقررات باشــد. مثاًل مطرح کردن اين گونه موضوع هــا در کالس درس يا 

فضاهای ديگر غیر مرتبط باعث کاهش جايگاه و ارزش معلم می شود.

6. احترام به همکاران، درک آن ها و مالحظه کاری: گاهی طنز و لطیفه با متلک پرانی و تحقیر اشتباه 
گرفته می شود و گاهی نقد بهانة حرمت شکنی است. پايبندی به حرمت همکاران با نقد منصفانه 

و لطیفه گويی ناسازگار نیست.

7. داشتن پشتکار و جدیت: سعی و کوشش خستگی ناپذير معلم و پشتکار و جديت از شاخصه های 
معلم اخالق مدار اســت. مثاًل معلمی که با روش های گوناگون ســعی در آموزش مطالب درسی 
دارد، وقتی متوجه می شود دانش آموزی درس را نفهمیده است، با روشی ديگر آموزش را ادامه 

می دهد.

8. داشتن ابتکار: خالقیت در امر تدريس و استفاده از روش های نوين آموزشی باعث ايجاد انگیزه 
در دانش آموز می شود و محیط کالس را برای معلم به محیطی پويا و يادگیرنده تبديل می کند.

9. رضایت و دل بســتگی بــه کار: رضايت از کار و دل بســتگی به آن باعث می شــود، معلمان با 
وجدان کاری و اشتیاق بیشتری به انجام وظیفه های خود بپردازند. دغدغه های معیشتی و گذران 
زندگــی با توجه به نرخ تورم و نبود حمايت های مالــی از معلمان می تواند مانع تمرکز، مطالعه 
و افزايش کیفیت آموزشــی شود. البته معلمان می توانند با افزايش مهارت های خود، از قبیل فن 
بیان، سخنرانی، نحوة اجرا و… هم نظام آموزشی را منتفع سازند و هم خود به رضايت بیشتری 

از کار دست پیدا کنند.

10. داشتن انضباط: نظم و انضباط در حرفة معلمی از چند نظر حائز اهمیت است: 
1. نظم ظاهری و آراستگی معلم؛ 

2. نظم در ورود و خروج؛
3. انضباط در تدريس و داشتن برنامه؛ 

4. انضباط در ادارة کالس )با رعايت کرامت دانش آموز(.
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11. بهره وری: بهره وری معلم، از تدريس اثربخش و کارايی تدريس تشــکیل شــده است. معلم 
می تواند با تقويت مهارت های گفتاری، مهارت های ارتباطی و ارائة مطالب مفید باعث تقويت 
 اثربخشــی تدريس، و با مديريت زمــان و جذابیت تدريس موجــب افزايش کارايی تدريس 

شود.

12. همکاری، مشــارکت، ســازگاری و فعالیت گروهی: در خالل همکاری و مشارکت، تجربه و 
دانش بین معلمان به اشــتراک گذاشته می شود؛ مثل معلمانی که زنگ تفريح به جای پرداختن به 
مسائل حاشیه ای موضوع های مربوط به تعلیم وتربیت را در دفتر مدرسه مطرح می کنند، و ديگر 
معلمانی که به اظهارنظر می پردازند و يا برای اجرای يک برنامه در سطح مدرسه، به ديگر معلمان 

و عوامل مدرسه کمک می کنند.

13. مدیریت و حل مناقشــات: معلمان با حاکمیت فضای تعاملی، شــاد و صمیمی، و دوســتی و 
همدلــی در کالس می توانند تعارض ها را به عامل رشــد خود و ديگران تبديل کنند. رفتارهايی 

مانند حسد، سخن چینی، غیبت و زيرآب زنی باعث پیچیده تر شدن مسائل می شوند.

14. ارتقــای مهارت هــای حرفه ای و اخالقی: يکــی از راه های ارتقــای مهارت های حرفه ای و 
اخالقی، طراحی و اجرای مديريت دانش اســت. راه ديگر آموزش نحوة ثبت تجربه ها و ارائة 

آن ها در انجمن های حرفه ای است.

15. آگاهی از مســائل و موضوع های جدید حرفه ای: تدريس مکرر و فراوان باعث می شــود که 
معلمان توجه کمتری به موضوع ها و مســائل جديد حرفه ای داشــته باشند. شرکت در جلسات 
ضمن خدمت، مطالعة مقاالت و پژوهش های حرفه ای و اخالقی، و همچنین ارائة مقاله می تواند 

به آگاهی معلم از مسائل روز آموزش وپرورش کمک کند.

16. عضویت در انجمن های حرفه ای: متأسفانه انجمن های حرفه ای معلمان در کشور ما با مسائل 
سیاســی گره خورده اند که اين امر باعث شده است، رغبت معلمان برای فعالیت يا عضويت در 
چنین انجمن هايی کم باشــد. در صورت وجود ســازوکارهای مناسب می توان از معلمان انتظار 

داشت در انجمن های حرفه ای عضو شوند و فعالیت کنند.

د( مســئولیت اخالقی در قبال سازمان و اداره: عمده ترين مسئولیت های اخالقی معلمان در قبال 
سازمان و اداره عبارت اند از:

1. احتــرام به سیاســت های مدیــران و ادارة آموزش وپــرورش و حمایــت از آن ها: اجرای 
بخش نامه های ارسالی از سوی مديران و عمل به سیاست های آموزش وپرورش، از جمله »سند 

تحول بنیادين آموزش وپرورش«، ازجمله مسائل اخالقی معلمان محسوب می شوند.
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2. رجحان منافع ســازمانی به منافع شــخصی: در فرايند انجام وظیفه ها، ممکن است بین منافع 
ســازمانی و منافع شــخصی معلم تعارض به وجود آيد. در اين شرايط از معلم بااخالق انتظار 
می رود، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد؛ مثل استفاده نکردن از امکانات مدرسه 

برای کارهای شخصی.

3. انجــام وظیفه های محوله به طور کامل و به موقع: انجام وظیفه مســتلزم شــناخت وظیفه ها و 
عمل به آن هاســت. معلم بااخالق، به غیر از وظیفه های قانونی، ديگر وظیفه های معلمی را نیز 
می شناســد و به آن ها عمل می کند. در اين مقاله رفتارهای اخالقی مختلفی برای معلمان ذکر 

شده است.

4. رعایت مقررات حرفه ای: هر حرفه ای دارای ضوابط و مقرراتی است که تعدادی از آن ها ممکن 
اســت از طريق ارزشــیابی و… از معلم درخواست شــوند. معلمان نیز با عمل صادقانه به اين 

مقررات به پیشرفت محیط تعلیم وتربیت کمک می کنند.

5. احترام به انتصاب افراد شایســته: شايسته ســاالری يکی از حقوق معلمان است و فقدان آن با 
اصل عدالت توزيعی، انصاف و امانت داری ناســازگار اســت. يکی از وظايف اخالقی معلمان 

احترام به مديران شايسته و اطاعت از آن هاست.

6. تعهد به انســجام و یکپارچگــی نظام تعلیم وتربیت: از معلمــان دارای اخالق حرفه ای انتظار 
مــی رود، منطقه ای، قومی و … فکر نکنند، از نگاه های تنگ نظرانه دوری کنند، و خود را جزئی 

از سازمان آموزش وپرورش بدانند.

é مسئولیت اجتماعی
از عمده مسئولیت های اخالقی معلمان در قبال جامعه می توان اين موارد را برشمرد:

1. پاسخ گو بودن به حقوق شهروندی: معلم به عنوان شهروندی پويا و فعال در فعالیت های اجتماعی 
شــرکت می کند و با پذيرش مسئولیت اجتماعی خود، در قبال محیط زندگی پاسخ گوست. مثاًل 
معلمان مدرسه خود را نسبت به حقوق همسايگان مدرسه مسئول می دانند و با ضرر نرساندن، 
جلوگیــری از مســمومیت صوتــی، پرهیز از همســايه آزاری در اياب و ذهــاب، و حمايت از 

همسايه ها به ايشان پاسخ گو هستند.

2. فعالیت اجتماعی عام المنفعه: از جمله مســئولیت های اجتماعی معلمان شرکت در فعالیت های 
اجتماعی عام المنفعه است. مثل معلمی که کتاب های خود را به مدرسه، مسجد يا کتابخانه اهدا 

می کند يا نذر فرهنگی انجام می دهد.
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3. کمــک به ارتقای هویت مذهبی، فرهنگی و ملی: معلمان از طريق آشــنا کــردن دانش آموزان 
با مذهب و آئین و رســوم گذشته، باعث تربیت شــهروندانی مسئولیت پذير می شوند. همچنین 
برنامه هايی چون فلســفه برای کودکان و معنويت برای کودکان نقش بســزايی در ارتقای هويت 

دانش آموزان دارد.

4. انتقال و پرورش میراث فرهنگی: ارج نهادن به انديشمندان، مفاخر و شاعران و همچنین تأکید 
بر نقاط مثبت و برجستة فرهنگی، از جمله مسئولیت های اجتماعی معلمان است.

5. حمایت از رشد و توسعة اخالق در جامعه: معلم نه تنها خودش بايد الگوی اخالق در جامعه 
باشد، بلکه بايد از کارها و اقدام های اخالقی که توسط ديگر شهروندان انجام می شود، حمايت 

کند. مثاًل از کسی که در مترو جای خود را به يک سالمند می دهد، تشکر می کند.

6. ارائة الگوی صداقت و درایت برای عموم مردم: معلم در تمامی حوزه های زندگی انسان نقش 
اســوه و الگو را ايفا می کند؛ به ويژه در حوزة اخالق و آموزش که از ارکان اصلی در جهت دهی 
صحیح تربیتی محســوب می شــود. معلم با پايبند بودن به اصول و ضوابط اخالقی که بر عهدة 

اوست، می تواند بزرگ ترين خدمت را به جامعة خويش عرضه کند.

7. تعهد به بنیادهای فکری و اخالقی اســالم و نظام جمهوری اسالمی: بسیاری از دبیرستان های 
کشــور در دوران دفاع مقدس با تعهدی که به بنیادهای اســالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
داشــتند، توانســتند سهم مهمی در جهاد و دفاع داشته باشــند و عدة کثیری از شهدای گران قدر 

کشور از جامع، دانش آموزی و فرهنگیان کشور بوده اند.

8. تعهد به قانون: قانون شــکنی، دورزدن قانون، تفسیرهای ناروا و … نشانة بی اخالقی است. اگر 
قانونی ضعف دارد يا حتی اشتباه است، می توان در چارچوب مقررات آن را نقد کرد و به کمک 

ديگران به بازنگری و تغییر قانون پرداخت، اما نمی توان قانون گريزی را پیشه کرد.

é تحلیل عاملی تأییدی
بررسی روايی سازة مرتبة اول نشان داد که مدل تحقیق به اصالح و بازبینی زيادی نیاز ندارد. ولی 
در تحلیل عاملی مرتبة دوم مشــاهده شــد ايرادی در مدل وجود دارد که دلیل آن هم بســتگی باال بین 
عوامل مدل اســت. يعنی بین عوامل اصلی مدل هم پوشــانی موضوعی وجود دارد که به لحاظ آماری 
مشــکالتی ايجــاد می کند. از ديدگاه عملیاتــی نیز اجرای چنین مدلی به دلیل اشــتراک مفاهیم باعث 

سردرگمی مجری می شود.
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 جدول 4. 		شاخص	های	برازش	مدل																																																																																																																																											

x2DFPRMSEAx2/DFCFIشاخص های متغیر

14/75670/0730/0522/1080/985معنویت

97/970350/0990/0652/8560/915شخصیت

13/93250/0610/0722/7850/962خودشناسی

177/643730/0830/0212/4330/979در قبال دانش آموز

73/275450/0710/0491/6280/917در قبال اولیا

329/7566150/0890/0611/2290/921در قبال حرفه و همکاران

37/021200/0740/0781/8500/917در قبال سازمان

118/048620/0790/0691/9040/901تعهد اجتماعی

برای محاسبة پايايی پرسش نامه از »آلفای کرونباخ« استفاده شد. آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه، 
0/963 به دســت آمد. اين مقدار برای متغیرهای معنويت، شخصیت، خودشناسی، مسئولیت اخالق در 
قبال دانش آموزان، مسئولیت اخالق در قبال اولیا، مسئولیت اخالق در قبال حرفه و همکاران، مسئولیت 
اخالق در قبال سازمان، و مسئولیت اخالقی در قبال جامعه، به ترتیب 0/780، 0/852، 0/713، 0/895، 

0/714، 0/905، 0/862 و 0/889 حاصل شد. لذا پرسش نامة تحقیق از پايايی الزم برخوردار است.

 جدول 5. 		ضرایب	آلفای	کرونباخ																																																																																																																																											

خودشناسیشخصیتمعنویتابعاد

مسئولیت 
اخالقی 
در قبال

 اولیا

مسئولیت 
اخالقی 
در قبال 

دانش آموزان

مسئولیت 
اخالقی 
در قبال 

جامعه

مسئولیت 
اخالقی 
در قبال 
سازمان

مسئولیت 
اخالقی 

در قبال حرفه 
و همکاران

میزان آلفای 
0/7800/8520/7130/7140/8950/8890/8620/905کرونباخ

é مرحلة دوم پژوهش: بخش کمی
یافته های کمی پژوهش

برای بررســی مفروضة نرمال بودن توزيع داده های متغیرهای مورد بررسی از آزمون کلموگروف – 
اسمیرنوف استفاده شد. همانطور که مشاهده می شود که سطح معناداری همة متغیرهای به جز مسئولیت 
اخالقی در قبال اولیا بیشــتر از مقدار ســطح خطا )0/05( اســت. در نتیجه اکثر قريب به اتفاق متغیرها 

دارای توزيع نرمال هستند.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

طراحی الگوی اخالق حرفه ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

52
ë شمارة 69 

ë سال هجدهم 
ë بهار 1398

 جدول 6. 		نتایج	آزمون	کلموگروف	-	اسمیرنوف																																																																																																																																											

متغیرهای مورد 
بررسی  

 تعداد

اجتماعیسازمانحرفهاولیادانش آموزخودشناسیشخصیتمعنویت

387387387387387387387387

ال
نرم

ی 
رها

امت
2/82003/30322/99143/08753/43312/99472/75282/9125میانگینپار

انحراف 
560080/706020/506480/533480/743450/65111 /0/599880/580660معیار

0/130/200/200/300/000/150/250/20سطح معناداری

تحلیل هر یک از مؤلفه های مدل
برای رسیدن به اطالعات دقیق تر به بررسی همة مؤلفه ها پرداخته ايم. به اين منظور، در جدول 7 با 
آزمون T-test میانگین امتیاز هر يک از مؤلفه ها را با میانگین کل مقايسه کرده ايم و سپس رتبة آن مؤلفه 
را در کل الگو نشان داده ايم. مشاهده شد که اواًل اين مؤلفه ها از رتبه ای يکسان برخوردار نیستند و ثانیًا 

مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال سازمان و اداره به توجه بیشتر مديران ارشد سازمان نیاز دارد.

 جدول 7. 		مؤلفه	های	اخالق	حرفه	ای																																																																																																																																											

مؤلفه های اخالق حرفه ای
2/91 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

6/8872/82000/0007-معنویت

9/2553/30320/0002شخصیت

1/3562/99140/1765-خودشناسی

1/6023/08750/1103مسئولیت اخالقی در قبال دانش آموزان

15/6563/43310/0001مسئولیت اخالقی در قبال اولیا

1/3022/99470/1944-مسئولیت اخالقی در قبال حرفه و همکاران

7/3352/75280/0008-مسئولیت اخالقی در قبال سازمان و اداره

3/5512/91250/0006-مسئولیت اجتماعی
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تحلیل پرسش های هر یک از مؤلفه های مدل
برای رســیدن به اطالعات دقیق تر پرسش های هر مؤلفه را بررسی کرديم. به اين منظور در هر يک 
از جدول های بعدی، با آزمون T-test به بررســی میانگین امتیاز هر پرســش از يک مؤلفه در مقايسه با 

میانگین همان مؤلفه پرداخته و سپس رتبة آن پرسش را در مؤلفه نشان داده ايم.

 جدول 8. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	معنویت	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																											

پرسش های مؤلفة معنویت
2/82 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

معلمان این مدرســه با مشاهده ســطح زندگی افراد ثروتمند تحت تأثیر 
12/3492/230/0003-قرار می گیرند.

6/0853/030/0002معلمان این مدرسه افرادی بااراده و متفکر هستند.

8/1643/200/0001ایمان و تقوا را می توان در رفتار معلمان این مدرسه مشاهده کرد.

جدول 8 پرسش های مؤلفة معنويت را نشان می دهد. بر اساس اين جدول به نظر می رسد معلمان 
تحت تأثیر زندگی افراد ثروتمند قرار می گیرند.

 جدول 9. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	شخصیت	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																											

پرسش های مؤلفة شخصیت
3/30 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

6/2203/510/0002معلمان این مدرسه مهربان هستند.

3/8593/140/0005-معلمان این مدرسه باسخاوت هستند.

0/0713/30943/04عادل بودن از خصوصیات معلمان این مدرسه است.

7/3293/580/0001معلمان این مدرسه صمیمی، خون گرم و خوش برخورد هستند.

8/0972/960/0006-معلمان مدرسة ما مددکار هستند.

0/3903/320/6973معلمان مدرسة ما مسئولیت پذیر هستند.

جدول 9 پرسش های مؤلفة شخصیت را نشان می دهد. بر اساس اين جدول به نظر می رسد مددکار 
بودن معلمان با توجه به امتیاز میانگین 2/96 و رتبة ششم آزمون T-test در وضعیت مناسبی قرار ندارد.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

طراحی الگوی اخالق حرفه ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

54
ë شمارة 69 

ë سال هجدهم 
ë بهار 1398

 جدول 10. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	خودشناسی	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																											

پرسش های مؤلفة خودشناسی
2/99 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

0/4072/970/6842-معلمان مدرسة ما از عواطف و افکار خود شناخت و آگاهی دارند.

4/3743/160/0001معلمان این مدرسه اعتمادبه نفس خوبی دارند.

معلمان این مدرسه ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت خود از استعدادشان 
2/840/0003 4/284-آگاهی الزم را دارند.

جدول 10 پرســش های مؤلفة خودشناســی را نشان می دهد. بر اســاس اين جدول به نظر می رسد 
معلمان در شناســايی نقاط ضعف و قوت و همچنین آگاهی از استعدادشــان، با توجه به امتیاز میانگین 

2/84 و رتبة سوم آزمون T-test، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

 جدول 11. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	مسئولیت	اخالقی	در	قبال	دانش	آموزان	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																											

پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال دانش آموزان
3/08 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

3/0453/230/0023معلمان در مواجه با دانش آموزان کرامت آن ها را حفظ می کنند.

معلمان برای بهبــود یادگیری دانش آموزان محتوای آموزشــی را با نیاز 
5/3552/810/0007-دانش آموزان تنظیم می کنند و یادگیری آن ها را بهبود می بخشند.

معلمان مروج رفتارها، نگرش ها و ارزش های مثبت بین دانش آموزان 
0/7273/110/4684هستند.

4/1913/250/0002دانش آموزان مورد ارزیابی منصفانه قرار می گیرند.

6/3053/390/0001رشد و پیشرفت همه جانبة دانش آموزان دغدغة معلمان این مدرسه است.

2/990/0135 2/509-معلمان در این مدرسه شوق و انگیزه در دانش آموزان ایجاد می کنند.

در این مدرســه دانش آموزان آزادانه مسیِر آیندة خود را انتخاب و معلمان 
2/840/0006 5/255-حق آنان را برای انتخاب تسهیل می کنند.
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جدول 11 پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال دانش آموزان را نشان می دهد. بر اساس اين 
جدول به نظر می رسد معلمان در بهبود يادگیری دانش آموزان با تنظیم محتوای آموزشی با نیاز آنان، با 

توجه به امتیاز میانگین 2/81 و رتبة هفتم آزمون T-test، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

 جدول 12. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	مسئولیت	اخالقی	در	قبال	اولیا	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																											

پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال اولیا
3/43 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

16/5053/950/0001معلمان در این مدرسه به اولیای دانش آموزان احترام می گذارند.

3/090/0005 8/197-معلمان در این مدرسه به اولیای دانش آموزان اعتماد دارند.

معلمان این مدرسه ضمن مشاوره به والدین، ایشان را در جریان وضعیت 
2/9843/560/0032تحصیلی فرزندانشان قرار می دهند.

معلمان در این مدرســه با توجه به تفاوت های فردی خانواده ها، انصاف و 
3/360/0153 2/448-عدالت را در مواجهه با اولیا رعایت می کنند.

3/220/0004 5/187-معلمان انتقاد و شکایت والدین را می پذیرند و آن ها را درک می کنند.

جدول 12 پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال اولیا را نشان می دهد. بر اساس اين جدول 
به نظر می رسد معلمان با توجه به امتیاز میانگین 3/09 و رتبة پنجم آزمون T-test، اعتماد خیلی زيادی 

به اولیای دانش آموزان ندارند.

 جدول 13. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	مسئولیت	اخالقی	در	قبال		حرفه		و	همکاران	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																										

پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال حرفه و همکاران
2/99 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

معلمان ضمن تسلط کامل بر محتوای درسی در ادارة کالس کاماًل موفق 
7/8583/290/0004هستند.

5/8393/200/0005معلمان این مدرسه دارای مهارت های ارتباطی هستند.

0/1202/990/9058معلمان این مدرسه برای کارهای خود برنامه ریزی می کنند.
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پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال حرفه و همکاران
2/99 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

3/190/0007 4/717معلمان این مدرسه دارای استقالل هستند.

2/940/18811 1/318-معلمان این مدرسه در چارچوب ضوابط نیازهای خود را بیان می کنند.

3/750/0001 18/310معلمان این مدرسه ضمن درک متقابل به یکدیگر احترام می گذارند.

11/0643/450/0002معلمان این مدرسه در کارشان جدی هستند.

2/660/00014  7/077-معلمان این مدرسه مبتکر و نوآورند.

2/570/00015 8/724-معلمان این مدرسه به کار دل بستگی دارند.

5/7933/210/0006معلمان این مدرسه منضبط هستند.

10/3503/420/0003معلمان این مدرسه وظیفه شناس هستند.

2/970/48810 0/694-کارایی باال از خصوصیات معلمان این مدرسه است.

2/85000413 2/918-معلمان در کارهای گروهی با هم همکاری و مشارکت دارند.

2/980/8999 0/127-معلمان توانایی مدیریت و حل تعارضات بین خود را دارند.

2/5112/860/01212-معلمان مدام در حال ارتقای مهارت های اخالقی خود هستند.

9/6432/580/00016-معلمان این مدرسه از مسائل و موضوع های جدید حرفه ای آگاهی دارند.

19/5522/000/00017-معلمان این مدرسه عضو انجمن های حرفه ای هستند.

جدول 13 پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال حرفه و همکاران را نشان می دهد. بر اساس 
اين جدول به نظر می رســد معلمان با توجه به امتیاز میانگین 2/00 و رتبة هفدهم آزمون T-test، در 

انجمن های حرفه ای عضويت ندارند.

 جدول 13. )ادامه( 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	مسئولیت	اخالقی	در	قبال		حرفه		و	همکاران	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																										
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 جدول 14. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	مسئولیت	اخالقی	در	قبال	سازمان	و	اداره	با	میانگین	این	مؤلفة																																																																																																																																											

پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال سازمان و اداره
275 =Test Value 

tمیانگینSigرتبه

11/8792/140/0006-معلمان این مدرسه از سیاست های مدیران آموزش وپرورش حمایت می کنند.

2/490/0005 4/423-معلمان این مدرسه منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح می دهند.

11/6663/220/0001معلمان این مدرسه وظایف محوله را به طور کامل و به موقع انجام می دهند.

4/7912/960/0002معلمان این مدرسه مقررات حرفه ای را به طور کامل رعایت می کنند.

2/720/5514 0/579-معلمان این مدرسه به انتصاب مسئوالن احترام می گذارند.

4/6792/980/0003معلمان این مدرسه خود را متعهد به یکپارچگی نظام تعلیم وتربیت می دانند.

جدول 14 پرسش های مؤلفة مسئولیت اخالقی در قبال سازمان و اداره را نشان می دهد. بر اساس 
اين جدول به نظر می رســد معلمان، در حمايت از سیاســت های مديران آموزش وپرورش، با توجه به 

امتیاز میانگین 2/14 و رتبة ششم آزمون T-test، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

 جدول 15. 		آزمون	میانگین	هر	پرسش	از	مؤلفة	مسئولیت	اجتماعی	با	میانگین	این	مؤلفه																																																																																																																																											

پرسش های مؤلفة مسئولیت اجتماعی
2/91 = Test Value

tمیانگینSigرتبه

6/5982/580/0008-معلمان این مدرسه فعالیت های اجتماعی عام المنفعه انجام می دهند.

2/6293/010/0092معلمان این مدرسه خود را در قبال حقوق شهروندی پاسخ گو می دانند.

0/9972/880/3196-معلمان این مدرسه به ارتقای هویت جامعه کمک می کنند.

0/1642/920/8695معلمان این مدرسه در جامعه به انتقال و پرورش میراث فرهنگی اهمیت می دهند.

1/8622/990/0633معلمان این مدرسه در رشد و توسعة اخالق جامعه مؤثر هستند.

1/5312/980/1274معلمان این مدرسه الگوی خوبی برای عموم مردم هستند.

معلمان این مدرسه خود را متعهد به بنیادهای فکری و اخالقی، اسالم و نظام 
1/8692/830/0627-جمهوری اسالمی می دانند.

4/5103/110/0001تعهد به قانون از خصوصیات معلمان این مدرسه است.
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جدول 15 پرســش های مؤلفة مســئولیت اجتماعی را نشان می دهد. بر اســاس اين جدول به نظر 
می رســد معلمان در انجام فعالیت های عام المنفعه، با توجه به امتیاز میانگین 2/58 و رتبة هشتم آزمون 

T-test، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

 بحثونتيجهگيری 
نتايج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بر اساس ديدگاه صاحب نظران و نخبگان، 
معلم برای انجام يک تدريس اخالقی بايد به سه مقولة صفات فردی، مسئولیت سازمانی 

و مسئولیت اجتماعی توجه کند. 
بر اساس نتايج تحقیق می توان ادعا کرد که صفات فردی شامل: معنويت) اجتناب 
از مادی گرايــی؛ اداره و تعقل؛ ايمان و تقوا( شــخصیت)مهربانی؛ ســخاوت؛ عدالت؛ 
صمیمیت، خون گرمی و خوش برخوردی؛ مسئولیت پذيری و مددکار بودن(و خودشناسی 
)آگاهی از عواطف و افکار؛ اعتمادبه نفس؛ شــناخت نقاط ضعف و قوت و اســتعداد( 

می باشد. 
مسئولیت سازمانی شامل: مســئولیت اخالقی در قبال دانش آموزان )حفظ کرامت 
دانش آموزان؛ بهبود يادگیری و سازگاری آن با نیاز دانش آموز؛ ترويج رفتارها، نگرش ها 
و ارزش های مثبت بین دانش آموزان؛ ارزيابی منصفانه؛ رشــد همه جانبه؛ ايجاد شوق و 
انگیزه؛و تسهیل حق شخصی برای انتخاب کردن و تعهد با آزادی دانش آموز( مسئولیت 
اخالقــی در قبال اولیا و سرپرســتان )احترام به اولیا؛ اعتماد به اولیا؛ اطالع رســانی از 
وضعیت تحصیلی و... دانش آموز و ارائه مشاوره به والدين؛ احترام به تفاوت های فردی 
خانوارها و رعايت انصاف و عدالت؛ و پذيرش انتقاد و شکايت والدين و درک متقابل 
و همدلی( مســئولیت اخالقی در قبال حرفه و همکاران )دانش محتوای درس و ادارة 
کالس؛ داشتن مهارت های ارتباطی؛ برنامه ريزی؛ اظهار محدوديت ها و نیازها؛ استقالل 
حرفــه ای؛ احتــرام و درک همکاران و مالحظه کاری؛ ابتکار؛ رضايت و دل بســتگی به 
کار؛پشــتکار و جديت؛ منضبط بودن؛ بهره وری؛ وظیفه شناســی؛ همکاری و مشارکت؛ 
مديريت و حل مناقشــات؛ ارتقای مهارت های حرفه ای و اخالقی؛ آگاهی از مسائل و 
موضوع های جديد حرفه ای؛ و عضويت در انجمن های حرفه ای(مسئولیت اخالقی در 
قبال سازمان و اداره )احترام به سیاست های مديران و ادارة آموزش وپرورش و حمايت 
از آن؛ رجحان منافع ســازمانی به منافع شــخصی؛ انجام وظايف محوله به طور کامل و 
به موقع؛ رعايت مقررات حرفه ای؛ احترام به انتصاب افراد شايسته؛ و تعهد به انسجام 

و يکپارچگی نظام تعلیم وتربیت( می باشد.
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مســئولیت اجتماعی شــامل: فعالیت اجتماعی عام المنفعه؛ پاســخ گويی به حقوق 
شهروندی؛ کمک به ارتقای هويت جامعه؛ انتقال و پرورش میراث فرهنگی؛ حمايت از 
رشــد و توسعة دانش و اخالق در جامعه؛ الگوی صداقت و درايت برای عموم مردم؛ 
تعهد به بنیادهای فکری و اخالقی، اسالم و نظام جمهوری اسالمی؛ تعهد به قانون می 

باشد.
اين پژوهش بســیاری از مؤلفه های شناسايی شــده در تحقیقات پیشین )آراسته و 
همــکاران، 1389؛ میرکمالی و حاج خزيمــه، 1395؛ و طاهری و همکاران، 1394( را 

شامل می شود.
همچنین با بررســی وضعیت موجود اخالق حرفه ای معلمان، مســئولیت اخالقی 
در قبال ســازمان و اداره، معنويت و مســئولیت اجتماعی به توجه بیشتری نیاز دارند و 
در متغیرها عضويت در انجمن های حرفه ای، حمايت معلمان از سیاســت های مديران 
آموزش وپــرورش و تحت تأثیر قرار گرفتن معلمان در مواجه با افراد ثروتمند، کمترين 

امتیاز را کسب کرده اند.
وضعیت اخالق حرفه ای در اين پژوهش تا حدود زيادی با نتايج تحقیقات پیشین 

)صالحی دهگل کن و کرامتی، 1396 و طاهری و همکاران، 1394( هماهنگ است.
تدوين دوره های آموزشــی با محتوای مناسب جهت ارتقاء توان استدالل اخالقی، 
خودشناســی، تعادل اخالقی، ايجاد توازن بین زندگی شخصی و شغلی و خلق انگیزه 

می توانند عملکرد اخالقی معلمان را بهبود بخشند.
نتايج پژوهش نشــان داد کــه معلمان در خصوص اعتماد به مســئوالن و پذيرفتن 
سیاست های ايشان با چالش مواجه هستند و نسبت به مسئوالن و مديران احساس تعهد 
بااليی ندارند. لذا پیشــنهاد می شود مســئوالن، مديران و متولیان امر آموزش وپرورش 
ضمن شــناخت عوامل بی اعتمادی معلمان )بی صداقتی، تفــاوت دريافتی، انتصابات 

بی ضابطه و...( موجبات اعتماد معلمین به مسئوالن را فراهم نمايند.
پیشنهاد می گردد آشنايی با اخالق حرفه ای معلمان برای افرادی که قصد خدمت در 
وزارت آموزش وپرورش را دارند جزو منابع و محتوای ضروری و پیش نیاز ارائه گردد و 
دانشگاه فرهنگیان نیز به دانشجو معلمان درس اخالق حرفه ای را جزو دروس اجباری 

قرار دهد. همچنین گزينش افراد دارای صالحیت های اخالق نیز توصیه می گردد.
تدوين و معرفی منشــور اخالق حرفه ای معلمان و احصا کدهای رفتاری ذيل اين 
منشــور و همچنین انعقاد میثاق نامة اخالقی حرفه ای معلمان يکی ديگر از پیشــنهاد ها 

جهت ارتقای اخالق حرفه ای معلمان است.
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