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Abstract 

The professional Ethic is a collection of principles and standards of human 

behavior, which specifies individuals and Groups treatment.  Josephson 

(2013) believed that human attend to professional Ethic is because of its 

impact on civil society stability. In the Qualitative section, data is collected 

by Doulfy Technic, which has done in 3 steps Through semi structural 

interviews. The 3 steps of this Model is: open coding, Axial, and Random. In 

this research, we’ve used 4 external audit procedure, and the results has 

obtained Through Participates, in addition versatile and Longitude 

involvement. In the Quantitative section, it is used scaling / descriptive 

Method. The statistical society included of Persons of Lorestan province 

primary school as Managers. So that, at the beginning, we separated  25 

districts from each other, Then, The relative category was done. The 

sampling method on Quantitative section was scaling random, according to 

districts’ volume. To evaluate the sample volume, at first, was done pre-

sampling of statistical society, as 30 persons, as well for criterion deviation of 

this pre-sample (0.503). Despite, the volume (2366) and replacing random 

sampling of cook ran, determined that the sample volume was Just 330 

persons. The recent study responses 3 below Questions:  

1. How s the primary school Managers professional ethical Model?  

2. Does this Model have a narrative explanation?  

3. Does it have a stability process?  
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This study has a main target of applied probation. This research has done as a 

purview process. The Method of this study is done according to Qualitative 

/Quontratative method to collect information, also, it is the kind of 

consecutive exploratory as tool making, which the researchers has paid to 

identity school managers professional ctice components in Qualitative 

section, and following, to study Quantitative data of statistical society the 

research strategy, in the first section was based on content analysis. As 

included of 16 persons of Educational / scientific Tenures of university and 

experts, whom were elected as purposive sampling Method. At the end, 

results showed that there were 81 open codes, 9 subsidiary, and 3 Main 

components. The Main components are: personal features, Job property, 

Emotional traits, Ethic strategies, professional abilities, Duty factors, social, 

cultural factors, and 81 Locution, based on degree 5 Liker spectrum. The data 

analysis Method in the first part was codding Method, and in the Latter 

section was structural Equation Modeling style. The applied Lisrel App 

showed that Main components of professional ethic Included 3 personal, 

intra, and external organizational dimensions, besides 9 subsidiary 

components including of personal features, Job property, Emotional Traits, 

Leadership & management, Ethic strategies, professional abilities, Duty 

factors, social, cultural variables, and 81 open codes. The analysis results 

showed the confirmatory variables, and cronbach’s Alfa coefficient was as a 

narrative process, which confirmed the stability of this Model. The personal, 

Job, and Emotional properties are 3 subset of personal dimension. Also, Ethic 

Leadership strategy, professional abilities, Duty factors are 3 subset of 

interior organizational component. But, Duty, Social, and cultural factors are 

3 subset of exterior organizational component. Results showed that primary 

school Management professional Ethic interior organizational Level is more 

important. So, according to the importance of this area, the Managers should 

have a proper Ethic behavior own. They are bonded to regard to prioritize 

Ethic values, Leading behaviors, and Ethic duty ascertaining, in order to 

create Ethical strategies. In the interior organization area, professional Ethic 

is based on doing duty and having a high responsibility, Means being 

responsible against Group’s goal, in order to reinforcement and discover 

predisposition of individuals, to development of Educational organization. In 

the other hand, professional Ethic of exterior organization Is used to be the 

scale of being Justice, which in the most effective element in achievements of 

every organization. To specify these finding, it is deducted that all 

organizations have a set of interior and exterior elements as an effective 

continuos and ongoing component, that in fact, is the organization impotence 
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operation. Namely, exterior factors of professional Ethic belongs to Ethical 

behavior feedbacks through outside resources. Economic, social, cultural, and 

political components, and also other organization elements, specially the 

competitive ones are the most effective variables on organization. These 

variable have an important role on Management process to make social 

responsibility, as providers control, designing, and performance, making 

relationship with exterior   
Variables of audit, and confirmation affairs according to professional Ethic 

exterior organization occasions. In the third dimension of professional Ethics, 

there is personal dimension, which includes of series of accepted believes of 

goodness, wrongs, admiration or obscene behavior that draws the Ethic 

trajectory in her/his Job. In the personal dimension, both personal and Job 

properties results to gradation “professional Ethic position among managers. 

In order to specify the total research Model, one could say: professional Ethic 

is considered upon 3 levels. In the personal area, Ethic is a complex 

component, which is regretful of values and social believes. But, Ethic norms 

form in families, at first, and then, in school, as a interal personality 

phenomenon. In the organizational dimension, has a vital role on forming 

Ethical norms. Therefore, it is remarkable to design and management of 

Educational system, according to suggested Model as combinatorial of above 

important variable.” Although, there is on increasing emphasis on 

professional Ethic, research necessity. But, The researchers should read More 

about These topics. In some society like our country, The professional Ethic 

has benn created in schools or universities. (Gharamaleki, 2017). The 

Education, is one of the most effective social institutions activity depend on 

Modality of Education activity. In the other hand, the Managers are hand led 

with a lats of students, whom gait into schools, for the first time, and the 

education systems have an effective impact their views and believs, for ever, 

specially on their life. From the other side, teachers demand Justice, honesty, 

and Moral behavior  in their workhouses. They tend to observe these 

properties from management and undertakings, in order to feel more 

assurance to follow their duties. So, according to this research, designing and 

validatory of professional ethic for primary school managements of lorestan 

province education is a vital affair. Moreover, regarding these doctrine may 

change the students’ Life course. We hope these goals be realized.  
 

Keywords: Professional Ethic Model, Managers, Design, Validation. 
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 ترکیبی پژوهشی: ابتدایی مدارس مدیران ایحرفه اخالق الگوی سنجی اعتبارطراحی و 

 3شجاع عربان، 2ینیپور حس میابراه، 1نازنین زاده مرادیان االنی

 

 چکیده

مقاله حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی اخالق مدیران مدارس ابتددایی اججدای یافتده اسدتو  د و  

ی )ک فی/کمی(، از جوع ابزارسازی، و راهبرد پژوهش در بخش ک فدی بودورت لیل د  پژوهش، اکتشافی متوال

هدای علدوی جفر از اسال د داجشکد  ۱6با دو داوطلبان در بخش جخست میتوا، و در بخش کمی، پ مایشی می

از مددیران سدازمان ومدوزش و پدرورش بده  جفر ۳۳۰گ ری هدفمند، و در قسمت کمی لرب تی، به روش جموجه

اجدو ابزار گردووری اطالعات در بخش اول، مواحبه ج مه ساختاری و در گ ری لوادفی اجتخاب  د و  جموجه  

گویده برمبندای ط د   ۸۱موُلفده الدلی و  ۳با دو پرسشنامه مذکور دارای بخش دوی، پرسشنامه میقق می

یدابی بخدش کمدی، مددلها در بخش ک فی،   و  کدگذاری، و در ای استو روش لیل   داد درجه 5 ل کرت

 ۳ ای  دایهای اللی اخالق حرفدهثابت جمود که موُلفه Lisrelافزاری برجامه جری با دومعادالت ساختاری می

های فردی،  غلی، ه جداجی، موُلفه فرعی مشتم  بر ویژگی ۹بعد  خوی، درون سازماجی، و برون سازماجی و 

کد  ۸۱ای، اجتماعی، فرهنگی، و ای، عوام  وظ فهحرفه هایمدیریت و رهبری، راهبردهای اخالق، لواجمندی

با د که پایایی مدل را لاُی د ها، عام  لاُی دی، و ضرایب ولفای کروجباخ ج ز روایی میبا دو جتایج لیل  باز می

 جمود  استو

 

 اعتبارسنجی طراحی، مدیران، ای،حرفه اخالق الگوی :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 و سدازماجی اسدتاجداردهای بدر افدزون خدود، سدازماجی وظدای  اجدرای برای کنانکار و هاسازمان

 و فعال دت در را وجهدا کده هسدتند ارز دی و اخالقدی هایراهنمایی از ایمجموعه میتاج رسمی،

 و مددیران عملکدرد و هدافعال ت زیدرا(؛ Daudisa & Vevere, 2020)کند  کمک اداری عملکرد

 (وRahman Sarsht et al, 2010) اسدت لوجده ج ازمندد و دارجدد اخدالق در ریشه زیادی حد لا کارکنان

 در فالسفه و عالمان ب ن در زیادی اخالقی مکالب و ج ست جدید موضوعی اخالق موضوعاگرچه 

 مناسدبات در اخدالق لأث رگدذاری و اهم دت ج دز معالدر دوران در اما است گرفته  ک  ون باب

 بده لوجده دل د  ۱جوزفسدون بداور بدهو اسدت گرفته قرار انمیقق اقبال مورد سازماجی و ایحرفه

 اسدت؛ و دکار جشداجه دو دارای یکم و ب ست و ب ستم سد  در هاسازمان در ویژ  به مداریاخالق

 جامعده یدک اسدتیکای و حفد  در اخالقدی فعال ت و رفتار معنای با و اهم ت با جقش اول جشاجه

 Esfandiari اسددت اخالقیضددد هایجموجدده از زیددادی لعدددادی وجددود دوی جشدداجه و مدددجی

Moghadam, 2013)اسدت بشری سلوك استاجداردهای و الول از ایمجموعه ای،حرفه اخالق (و 

 عقالجدی لفکدر فرایندد یک ای،حرفه اخالق حق قت، درو کندمی لع  ن را هاگرو  و افراد رفتار که

 بایدد موقد  چده را هداییارزش چده سازمان در که است امر این کردن میقق ون هدف که است

 و الدول ج دز و هاپرسدش و مسدال  بده ایحرفده و اخالق(Rezaian, 2012) جمود ا اعه و حف 

 ح طده در هاایحرفده ارادی افعدال بدر جداظر و پدردازدمی ایحرفده جظای یک اخالقی هایارزش

 از ذالدی طدور بده ایحرفده اخدالق(و Khan & Smith, 2007با دد )مدی وجهدا ایحرفه فعال ت

 رفتدار قبدال در فدرد مسدئول ت حتدی و اجسداجی فرد عنوان به خود رفتار قبال در فرد مسئول ت

 همه قبال در حقوقی واحد یک عنوان به بنگا  یا سازمان مسئول ت از بلکهو کندجمی بیث  غلی

 (وHosseinian, 2019) کندمی بیث سازمان خارجی و داخلی می ط عنالر

 دود می مطدر  سدازمان در رقدابتی مزیدت یدک عندوان بده ایحرفده خالقا دا تن امروز 

(Shirmohammadi & Asgharizadeh, 2019 و)و گ رچشدم لدأث ر ای،حرفده اخالق حاکم ت 

 کداهش و لفداهم جدو ارلقاء روابط، بهبود هایجنبه از و داخلی بعد از سازمان برای زیادی مناف 

 کنتدرل از جا دی هایهزینده کاهش و کارکنان ب شتر ریپذیمسئول ت و لعهد افزایش لعارضات،

                                                      
1. Josephson 
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 و رقدابتی مزیدت بهبدود و سدودووری ون اقددامات و سدازمان مشروع ت افزایش را  از ج ز و دارد

 اخدالق هدا،این بدرافدزون  و(Ghanbari et al, 2015) دهدمی قرار لأث ر لیت را سازماجی لوف ق

 کداهش را خطدر درجده و بخشددمی بهبدود را باطداتارل دهدد،می افزایش را وریبهر  ای،حرفه

 بده اطالعدات گدردش جریدان اسدت، حداکم سازمان در ایحرفه اخالق که هنگامی زیرا دهد،می

 ,Bigozadeh et al)گردجدد می مطل  ون از حادثه وقوع از قب  مدیران و گردید  لسه   راحتی

 عددی کده اسدت ون از حداکی مطالعدات جتایج ای،حرفه اخالق هایظرف ت این مقاب  در (و2012

 لدا را سازمان لواجدمی سازمان در کارکنان و مدیران لوسط ایحرفه اخالق الول رعایت به لوجه

 (وHuntly, 2008 ود ) منجر ون اضمیالل به و برد  پ ش ج ز  کست حد

 در بددون را قیاخال ارزش گرایی،وظ فه رویکردو دارد وجود اخالق باب در گوجاگوجی جظریات و مکالب

  و(Dabiri & Mirjalili, 2019)کندد می معرفدی عمد  خدود بده وابسدته پ امددها، و وثدار گدرفتن جظدر

 اخالقدی مسدئول ت بده را مدا اعتنداییبدی که ج ست قادر چ زی ه چ که دا ت باور رویکرد این

 مع دار بندابراین با د م، دا ته التزای وجان به لوج هی ه چ بدون باید رواین از و کند سازیموجه

 مکتدب در(و Dabbagh, 2010)اسدت   در  بددون و مطلدق امدر همد ن اخالقدی جظدای جهدایی

 اخدالق جهدایی مع ار وجان برای ضرر حداق  به لوجه با افراد حداکثر برای سود ب شترین گراییفاید 

 هزینده ق حددا بدا سدود حدداکثر اسدت، گراییفاید  به مفهوی لرینجزدیک وری،بهر  بنابراین است؛

 ج سدت اخالقدی هایفعال ت لمای جهت فراگ ری مع اری این لورت هر به ولی مردی؛ ب شترین جهت

 فراگ در عددالت و(Shahsoon and Farzad, 2013)جمایدد  مه ا را استثمار  رایط دارد احتمال چون

 ایدن ردو داجددمی اخالقدی  دود، جامعه اعضای م ان همکاری افزایش سبب که را رفتاری هر ج ز

 عادالجده و منوفاجه استفاد  بر که فراگ ر عدالتو  ودمی خالی لوجه اجتماعی همکاری به جظای

 ون جشداجگر ج دز دیندی هدایوموز  و اسدت اخالق استرالژی مباجی لریناهم ت با از کندمی لک ه

 خدالقا اسدترالژی مبداجی لریناهم ت با از یکی فقط هم فراگ ر عدالت که داجست باید ولی است

کندد جمی لولد   را عشق ایثار، جظ ر اخالقی احکای لمای عدالت، چون ون؛ جهایی مع ار جه است

(Dabbagh, 2010 و) بده کده ایدن از لدرب ش افراد که است استوار اید  این بر خ رگرایی دیدگا 

 رفتدهگ خدو اخالقدی فضای  با و بود  خلقخوش لا بکو ند باید با ند، دا ته ج از اخالقی مباجی

 (وOlia, 2013) با ند
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 کدرد  مطدر  را فراواجی مطالعالی و پژوهشی ج ازهای ای،حرفه اخالق بر روزافزون لأک د چند هر

 و یافتده لولد هایسازمان و هابنگا  سطح در جه ایحرفه اخالق ما، کشور چون جوامعی در اما است؛

 و ومدوزش (وGharamaleki, 2017) اسدت کدرد  پ ددا لوسدعه حدوزوی و داجشدگاهی مراکز در جه

 اجتمداعی جهادهای سایر فعال ت ک ف ت واق ، در با د؛می اجتماعی جهادهای لرینمهم از پرورش

 ایحرفده اخدالق اهم ت لزویو دارد بستگی پرورش و وموزش عملکرد چگوجگی به زیادی اجداز  لا

 سدروکار وموزاجیداجش با تداییاب دور  مدیران که است جهفته واقع ت این در ابتدایی دور  مدیران

 عملکدرد مدورد در وجدان عق دد  و دیددگا  و  دد  وموز ی س ستم وارد بار اول ن برای که دارجد

  ددت بده زجددگی در وجدان مسد ر ادامده بدر و گ ردمی  ک  دوران هم ن در پرورش و وموزش

 بدا کده دارجدد ج داز ل مخت دالی  به مدارس می ط در وموزگاران طرفی ازو بود خواهد لأث رگذار

 احسداس مسدئول ن و مددیران طدرف از را اخالق و عدالت لداقت، که  ود رفتار ایگوجه به وجان

طراحدی و  پدژوهش ایدن الدلی هددف لدذا، وبپردازجدد خدود کدار بده ب شدتر دلگرمدی با لا کرد 

 لرستان استان پرورش و وموزش ابتدایی مدارس مدیران برای ایحرفه اخالق الگوی اعتبارسنجی

 واست

 پیشینه پژوهش

 باجکداری لنعت مدیران برای را ایحرفه اخالق مدل  Rahmdel et al (2019) پژوهشی در

 خودارلقایی، خطرپذیری، جواجمردی، چونهم هاییمقوله گرفتند جت جه و کردجد طراحی

 مدل نای سازماجی سطح در و کاری وجدان و قاطع ت لدر،سعه اجتماعی، وداب داری،اماجت

 ها،ارزش به پایبندی خدمت، اجگ ز  طلبی،مشارکت ساالری، ایسته چونهم هاییمقوله

 هاییمقوله فراسازماجی سطح در و طلبیرقابت و جگریویند  اجواف، و عدالت مداری،قاجون

 (2019) پژوهشی درو بودجد گرفته قرار گوییپاسخ و اجتماعی مسئول ت مداری،مشتری چونهم

Ghanbarpour et al معنویت، اساسی مؤلفة هشت دارای معلمان ایحرفه اخالق گرفتند جت جه 

 در سرپرستان؛ و اول ا قبال در وموزان،داجش قبال در اخالقی مسئول ت خود ناسی،  خو ت،

 پژوهشی در  Hassanpour et al (2018)و است ادار  و سازمان قبال در و همکاران و حرفه قبال

 کشور غرب جور پ ای داجشگا  در لدریس ایحرفه اخالق بر مؤثر عوام  مدل طراحی به

 اجتقادپذیری، قضاوت از پره ز  ام  ایحرفه اخالق بر مؤثر عوام  گرفتند جت جه و اجدپرداخته
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 Salimi(2018)و است پذیریمسئول ت حرمت، رعایت اسرار، حف  کاری، عدالت لبع ض، عدی

 5 گرفت جت جه و پرداخته ورز ی هایسازمان در ایحرفه اخالق عهلوس مدل اراله به پژوهشی در

 پژوهشی درو است ایحرفه اخالق اللی عنالر وموز ی و اخالقی مالی، فردی، مدیریتی، مؤلفه

(2015)Yazdanesta & Asadi  عنالر برابری و ایوظ فه عام  فرهنگی، عام  بُعد سه گرفتند جت جه 

 وهستند ایحرفه اخالق اللی

 جفس، به اعتماد راستگویی، و لداقت چون هاییمؤلفه Harns(2018در پژوهشی دیگر )

 و پذیریمسئول ت و پاسخگویی مقررات، و قاجون رعایت دیگران، به احترای لعهد، و وفاداری

 درو است  مرد  ایحرفه اخالق عنالر جمله از را دیگران به رساجدن وس ب از جلوگ ری

  ام  مدارس مدیران ایحرفه استاجداردهای لرینمهم گرفت جت جه Murphy (2016پژوهشی )

 هنجارهای رعایت و مداریاخالق وموز ی، رهبری بن ادی هایارزش و اجدازچشم مأموریت،

 دریافتند پژوهشی درNG & Chan (2014)و است پاسخگویی و سازماجی عدالت لخووی،

 وموز ی هایجامهوی ن از اطالع و مناب  ی حل مدیریت بیران، مدیریت فردی، ب ن هایمهارت

 گرفتند جت جه پژوهشی درMilito et al (2013)و هستند ایحرفه اخالق برجامه هایاولویت از

 بر لمرکز گروهی، مشارکت بر مدیران لمرکز مدارس مدیران ایحرفه اخالق اللی بعد سه

 بررسی به لیق قی درTirery (2010)و است خودوگاهی و بو رت بر لمرکز و سازماجی مشیخط

 که کندمی استدالل و است پرداخته فنالجدی معلمان ایحرفه اخالق ماه ت مدل طراحی و

 د وار بس ار کار در ب نیخوش و ام د حف  برای مناب  لرینمهم از ایحرفه اخالق حس دا تن

 و لداقت جی،اجسا ارزش ارزش چهار با  ام  را معلم ایحرفه اخالق ویو است وموزش

 اخالق برای Kadozir (2002)و داجدمی خودمختاری و استقالل برابری، و عدالت راستگویی،

-۳ بودن لادق -۲ پذیریمسئول ت -۱ یبرگ رجد  در که است کرد  ذکر ویژگی هشت ایحرفه

 اب همدردی -7 دیگران به احترای -6 طلبیرقابت و جوییبرلری -5 وفاداری-۴ اجواف و عدالت

 وبا ندمی اجتماعی هنجارهای و هاارزش به جسبت احترای و رعایت -۸ دیگران

 هایسدازمان در مطالعدات ب شدتر امدا اسدت موجدود زیادی هایپژوهش ایحرفه اخالق مورد در

و اسدت بدود  جظدر مدورد کمتر داجشگاهی و وموز ی هایسازمان و اجدگرفته لورت خدمالی و لنعتی

 خداطر بده را هداییسازمان چن ن در ایحرفه اخالق مطالعه ضرورت بتوان  اید که است حالی در این
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 سدطح در لواجددمی حاضر پژوهش جتایج وداجست لرمهم بس ار ون گسترد  لأث رگذاری و علمی ماه ت

 ج دز خدرد سدطح در با دد دسترس در علمی ایمطالعه عنوان به پرورش و وموزش وزارت برای کالن

 جهایددت در و مددؤثر عوامدد   ددناخت و ایحرفدده اخددالق افزایددیداجش بددرای واجدددلمی مطالعدده جتددایج

 لأمد  قابد  اسدتان وموز دی مدیریت مجریان برای ایحرفه اخالق هایبرجامه با مدیران لواجمندسازی

 :مطر  است ذی   ر  به پژوهش لذا سواالت وبا د

 است؟ چگوجه ابتدایی مدارس مدیران ایحرفه اخالق الگویو ۱

 دارد؟ روایی ابتدایی مدارس مدیران ایحرفه اخالق الگوی و۲

 دارد؟ پایایی ابتدایی مدارس مدیران ایحرفه اخالق الگویو ۳

 پژوهش شناسیروش

 اججدای م دداجی لورتبه که است کاربردی هایزمر  پژوهش در هدف جظر از حاضر، پژوهش

 کمی-ک فی لورتبه که است ختهوم  هاداد  گردووری روش از جظر حاضر روش پژوهشو گردید

 ابتددا کده لدورتبدینو و از جوع ابزارسازی است متوالی اکتشافی پژوهش طر  گردید  و اجرایی

کمی  بخش ادامه در و مدارس مدیران ایحرفه های اخالقمؤلفه جهت  ناسایی در ک فی بخش

 وگردید اججای ک فی بخش هاییافته وماری، بررسی جهت

 بخدش ک فدیکنندگان و مشدارکتالخاذ دد  اسدت لیل د  میتدوا ک فی بخش راهبرد پژوهش در

 یر گکده بده روش جموجده و کار ناسدان بودجدد یتد علدوی لرب یهاداجشدکد  د جفر از اسدال ۱6 ،پژوهش

حجم و لعداد افراد جموجه با لوجه به سدطح ا دباع جظدری در جظدر گرفتده  ددو ، اجد د  هدفمند اجتخاب

 از کده هسدتند افدرادی اسدت، رسد د  ج ز مشاور و راهنما استاد لال د به که ژوهشپ خبرگان هایویژگی

 از جمدادی دق دق اطالعدات ارالده بدا بتواجندد کدهاین و بدود  برجسته زم نه این در اطالعات و وگاهی جظر

  د  استو ( اراله۱ وجدگان در جدول ) با ندو مشخوات جمعت  ناختی مواحبه جامعه
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 شوندگانهای جمعیت شناختی مصاحبهویژگی .(۱ه )شمار جدول

 درلد فراواجی فراواجی هاگرو   ناختی های جمع تویژگی

 جنس ت
 %75/۴۳ 7 زن

 %۲5/56 ۹ مرد

 سطح لیو الت
 %۲5 ۴ کار ناسی ار د

 %75 ۱۲ دکتری

 سابقه کار

 %75/۱۸ ۳ سال ۲۰ – ۱5

 %۲5/56 ۹ سال ۲5 – ۲۱

 %۲5 ۴ سال ۳۰ – ۲6

دور به گردووری و اججای  ۳به وس له لکن ک دلفی گردووری  د، لذا در  ک فی بخش ها دراد د

 روش گرفتن جظر در با ک فی بخش درهای ج مه ساختار یافته با خبرگان پرداخته  دو مواحبه

  د  اججای اجتخابی و میوری باز، کدگذاری مرحلة سه لا مندجظای طر  ک فی، میتوای لیل  

 ل نکلن، و گوباو استفاد   د Guba & Lincoln(1985)روش  از اعتمادپذیری لأم ن ایبر واست

 اعتماد قابل ت برای بررسی را قابل ت اجتقال و لای دپذیری اعتمادپذیری، باورپذیری، مالك چهار

 لوسط ایجتج بازب نی و ب روجی روش مم زی چهار از باورپذیری برای پژوهش این درو جمودجد معرفی

 و د استفاد  مدتطوالجی درگ ری و سازیسویه چند و کنندگانرکتمشا

 جامعده ومداری  دام  واسدت  د  پ مایشی بهر  گرفته –از روش لول فی  کمّی، بخش در

 جامعده بده دسترسدی بدرای اسدتو لرستان استان ابتدایی پرورش و وموزش مدیران از جفر ۲۳66

ای طبقده لدورتبه سدپس و لفک ک تان لرستاناس ب ست و پنجگاجه جواحی فهرست ابتدا وماری

 ایطبقده لودادفی روش کمدی، مرحلده در گ ریجموجده روشو گرفت لورت بندیلقس م جسبتی

 از گ ریجموجده پد ش ابتددا جموجده، حجدم لع  ن برای واست  د جواحی اجتخاب حجم با متناسب

 بده کده) جموجده پد ش ایدن مع ار اجیراف به لوجه با و  د اججای جفر ۳۰ لعداد به وماری یجامعه

 فرمددول در جایگددذاری و( ۲۳66) جامعدده حجددم بدده لوجدده بددا و( ومددد دسددت بدده 5۰۳/۰ مقدددار

مشخودات  و دد مشدخ  جفدر ۳۳۰ لعدداد به جموجه حجم حداق  کوکران، لوادفی گ ریجموجه

  د  استو ( اراله۲ ناختی در جدول )جمعت
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 دهندگانسخهای جمعیت شناختی پا( ویژگی2) شماره جدول

 درلد فراواجی فراواجی هاگرو  های جمع ت  ناختیویژگی

 جنس ت
 %5۲/۴۱ ۱۳7 زن

 %۴۸/5۸ ۱۹۳ مرد

 سطح لیو الت

 %۰و/۳۰ ۱ فوق دیپلم

 %75/5 ۱۰۹ کار ناسی

 %6۰/5۰ ۱67 کار ناسی ار د

 %۰6/۱6 5۳ دکتری

 سابقه کار

 %۰و/۳۰ ۱ سال 5زیر 

 %57/7 ۲5 سال ۱۰ – 6

 %۸۴/۲۴ ۸۲ سال ۱5 – ۱۱

 %۴۸/۱۸ 6۱ سال ۲۰- ۱6

 %۲۴/۳۴ ۱۱۳ سال ۲۱-۲5

 %5۴/۱۴ ۴۸ سال ۲5ب شتر از 

 جامدهپرسدش طراحدی بده ک فدی مرحله از  د  استخراج مع ارهای اساس بر کمی بخش در

 مؤلفده ۳  دام  جامه ددو پرسدش اسدتفاد  ج داز مورد هایداد  ووریجم  جهت ساخته میقق

 متوسدط، کم، کم، خ لی) ل کرت ایگزینه 5 ط   در که است سؤال ۸۱ و فرعی لفهمؤ ۹ اللی،

 از استو پدس  د  گذاریجمر  5 لا ۱ از لرل ب به و است  د لنظ م و طراحی( زیاد خ لی زیاد،

 سدؤاالت و روایدی پرسشدنامه م زان بروورد منظوربه مقدمالی، بررسی یک در پرسشنامه، طراحی

 دریافدت اسداس بدرو  دد ارسدال پرسشدنامه و مدیران مددارس کار ناسان د،اسال  مطروحه، به

 روایدی از ایشدان، جظدر بده لوجده بدا های پرسشدنامهبنددیجمله الال  و بازخوردهای الالحی؛

 اطم ندان مطروحده سؤاالت بودن جا به و استفاد  قابل ت و سؤاالت با موضوع لطابق و پرسشنامه

ابدزار  وزمدون و دهدیلوضد ح قدرت پرسشنامه، سؤاالت که د  مشخ  پایه، این برو حال   د

جفدر از  ۴5بدرای بررسدی پایدایی، پرسشدنامه در بد ن  همچن ن،و دارد را  د طراحی گ ریاجداز 

 ولفدای ضریب طریق از پرسشنامه دادجد، به هاون که هاییپاسخ اساس مدیران مدارس لوزی  و بر

ومدد  در  دسدتبه ۸۳/۰بده ضدریب پایدایی  لوجه باو  د پرداخته ون پایایی میاسبه به کروجباخ
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 گ ریاجدداز  ابدزار عنوان یدکبه ون از خوبیبه لوانمی که  د حال  اطم نان بررسی مقدمالی،

 اجدرای از پدسو اجدرا  دد پرسشدنامه ی دد  لجدیددجظر جسدخه سدپس،و گرفدت بهر  مناسب

افدزار عداملی لال ددی بدا اسدتفاد  از جریوزمدون لیل د  برای لیل   جتایج از  اللی، یپرسشنامه

Lisrel بهر  گرفته  دو 

 پژوهش هاییافته

 است؟ چگوجه ابتدایی مدارس مدیران ایحرفه اخالق سؤال اول: الگوی

 با دمی اجتخابی و میوری باز، کدگذاری و مواحبه براساس استقرایی، رویکرد با ک فی جتایج

 کدگدذاری از منظدور و فرعدی هدایمولفده بده رسد دن اینجا، در میوری کدگذاری از منظور که

 جدداول در پدژوهش هدایسدؤال جتدایجو با دد مدی پژوهش اللی هایمولفه به رس دن اجتخابی،

 واست  د  داد  جشان مربوطه
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 خبرگان دیدگاه از شده استخراج هایکد و هامولفه (۳) شماره جدول

 ها اخ  هامؤلفه ابعاد

ی
و
 خ
ه 
نب
ج

 

 ردیهای فویژگی

پدذیری، لیود  ، برخدورد مناسدب، ریسدک و و درستی، اجتقادپدذیری، لخود  لداقت

جواجمردی، اماجت داری، سعه لدر، وجدان کاری، گذ ت و فداکاری، وراسدتگی ظداهری، 

 هوش و ذکاوت، رضایت الهی، جشا  ذهنی، فرولنی و لواض 

 هایویژگی

  غلی

جددیت،  و پذیری، پشدتکارایی و مسدئول تگرگ ری، وظ فهمدیریتی و لوم م هایلواجایی

خودمختداری،  ایسدته  و پدذیری، اجگ دز  خددمت، اسدتقاللپ شگامی در عم ، اجعطداف

ی لدریس در ابتددایی، لوجده ، جگرش مثبت به  غ  معلمی، سابقهساالری، اعتمادوفرینی

 های سازماجیبه ارزش

های ویژگی

 ه جاجی
 اب بودنی،  ادکامی، جذوورلابهوش ه جاجی، 

ی
ماج
ساز
ن 
رو
 د
به
جن

 

و  تیریمد

 یرهبر

و  از دبه ج ییپاسخ گومتخووان، لکریم کارکنان،  و جخبگان با همکاران، روابط ب ن روابط

 ییالگدو جقدشی، قدر ناسد، ه پاداش و لنب ستم سزمان،  ، مدیریتکارکنان یهاخواسته

 ، کنترل و جظارترانیمد

 هایراهبرد

 اخالق

 اعتقدادی ظرف ت ارلباطی، اخالق سازماجی، ارلقاء پژوهشی، اخالق قوموز ی، اخال اخالق

ای، حرفده اخدالق مع ارهدای خودو  در و بدازوموزی وموز دی هایدور  مدیران، اجرای

 پره ز از پ ش داوری، قاجون مداری

 یهایلواجمند

 یاحرفه

 ایسدتگی، بودن، مشدارکت طلبدی،  کارایی، مولد و کار، کارومدی در ب داری و هو  اری

 جگری، لقس م کار، احترای به حریم خوولیویند 

 یافه ام  وظوع
بدودن، مشدتری  الکدا  غلی، قاب  کار، لعالی به لعهد، دلبستگی و اجضبا ، وفاداری و جظم

 عمومی هایدارایی از گویی، حمایتمداری، پاسخ

ن 
رو
ه ب
نب
ج

ماج
ساز

 ی

 عوام  اجتماعی

بنددی بده لدال ، پدایذی مراجد  بدا رگرایی، همکداریدیگران، همدلی، هنجدا به احترای

لبعد ض، لعدادل اجتمداعی، مسدئول ت  اجواف، عددی و ها، عدالترویه و ها، مقرراتارزش

 یدوستجوعاجتماعی، 

 عوام  فرهنگی
، هماهندگ یاب ارز داخالقی،  گرایی، داجشاسرار، قاجون لالش، حف  باور به فرهنگ کار و

 میلی،  هروجدگراییلوجه به فرهنگ بومی و 

 

دلفدی اججدای گردیدد  روش با خبرگان دیدگا  از که پژوهش اول مرحله ک فی جتایج( ۱) جدول در

 مولفده ۳ دام   ایاخدالق حرفده الدلی هدایمولفه اجتخابی، کدگذاری اساس مشخ   د  استو بر

  دام  فرعدی مولفده ۹ و جنبده بدرون سدازماجی و جنبده درون سدازماجی جنبه  خوی،  ام  اللی
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هدای ه جداجی، مددیریت و رهبدری، راهبردهدای اخدالق، های  غلی، ویژگیهای فردی، ویژگیویژگی

 با ددومدی بداز کدد ۸۱ و ای، عوام  اجتماعی و عوام  فرهنگدیای، عوام  وظ فههای حرفهلواجمندی

 واست  د  داد  جشان دلفی روش از مرحله هر کندال ضرایب ،۴جدول  در همچن ن

 دلفی تکنیک دور سه در کندال توافقی ( ضریب4) شماره جدول

 سطح معناداری درجه وزادی دو یخ کندال جامعه وماری مراح  دلفی

 ۰۰۳/۰ 5۲ ۲6/۱۸۳ ۱۸/۰ ۱6 ی اولمرحله

 ۰۰۰/۰ 6۳ ۹/۲66 ۳5/۰ ۱6 ی دویمرحله

 ۰۰۰/۰ 57 ۹6/۴7۴ 6۱/۰ ۱6 ی سویمرحله

 دارد؟ روایی ابتدایی مدارس مدیران ایحرفه اخالق سؤال دوی: الگوی

الگدوی الگدوی اخالقدی  سداز  روایدی بررسی به لأی دی عاملی لیل   از استفاد  با ادامه، در

و  عمومی لوافق ساختاری، معادالت یابیمدل متخووان ب ن در که وججا ازو  د پرداخته مدیران

کندد می فراهم را مدل از یبهتر بروورد برازجدگی های اخ  از یککدای اینکه با ارلبا  در کلی

 و (Kline, 2011)  ود گزارش  اخ  چهار لا سه از لرک بی  ودمی پ شنهاد جدارد، وجود

 عوامد  بده متغ رهدا کداهش عداملی، لیل   روش به لوجه با مدل، لب  ن منظور به ادامه در

 اسدتفاد  یاکتشداف عاملی لیل   از مشترك، و مناسب هایدسته در متغ رها بندیطبقه و اللی

 متغ رهدا از زیدادی لعداد دروجی همبستگی بررسی به که است لکن کی عاملی لیل  و است  د 

 لب د ن و بنددیدسدته میددودی عمدومی هدایعامد  قالدب در را وجهدا جهایدت در و پدردازدمی

 ای،اخدالق حرفده هدایمولفده برای اکتشافی عاملی لیل   منظور و به(Waleed, 2012و)کندمی

  دد  داد  جشدان 5جدول  در بارللت و KMO وزمون جتایجو گرفت اججای بارللت و KMO وزمون

 واست

 ایهای اخالق حرفهو آزمون بارتلت برای شاخصه KMO( مقادیر ۵شماره ) جدول

 جت جه سطح معناداری درجه وزادی کای اسکولر یر گجموجه تیکفا

 ی مناسب هستندها برای لیل   عاملداد  ۰۰۰/۰ ۱۳6 ۴۸7/۲۱۴۱ ۹۱۸/۰
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 دار معنی ج ز بارللت وزمون و با د می ۰.6۹ لا۰.5 ب ن KMO وزمون جتایج اینکه به لوجه با

 برش هایمالك متخووان، واست مناسب عاملی لیل   برای هاداد  گرفت جت جه لوانمی است

 رازجدگیب  اخ  در مثال، عنوانبه اجد؛اراله کرد  برازجدگی های اخ  برای را متفاولی

 دهندةجشان (۸5/۰از ) بااللر است، مقادیر یک و لفر ب ن هاون لغ  رات دامنة که لطب قی

 مدل قبولقاب  و خوب دهندة برازجدگیجشان (۹/۰) از بااللر مقادیر است، مدل جسبی برازجدگی

 خ  ا برایو است عالی مدل و خوب خ لی برازجدگی ب اجگر (۹5/۰) از بااللر مقادیر و بود 

معقول  و قبولقاب  دهندة( جشان۸/۰) از کمتر مقادیر ج ز لقریب بروورد مجذور م اجگ ن ریشة

 & Hu) است خوب و مدل مناسب یک دهندةجشان (6/۰) از کمتر مقادیر و بود  مدل بودن

Bentler, 199)مقادیر پژوهشگران از ج ز برخی وزادی درجة به خی دو  اخ  جسبت مورد در و 

 را پنج لا دو مقادیر برخی دیگر، و( Kline, 2011) اجدداجسته خوب و قبولقاب  را سه از کمتر

 و (Terry, Lane & Fogarty, 2003) داجندمی مدل بودن مناسب و معقول دهندةجشان

 ای مددیران مناسدبالگوی اخالق حرفده که دهدمی جشان (۲و  ۱ ) ک  عاملی لیل   جتایج

 در گ ریاجدداز  مددل )لناسدب( های داخ و معنادار است مدل امترهایپار و اعداد کل ة و بود 

 واست مدل این از مناسب بودن حاکی که است  د ( اراله6جدول )

 

 اول مرتبۀ تأییدی عاملی تحلیل الگوی برازش های( شاخص6) شماره جدول

 *قبولقاب برازش  *برازش خوب ومد دستبهبرازش  مع ارهای برازش

/df2X ۸۹/۲ ۲  dfx /2 ۱  ۳ dfx /2 ۲ >  

GFI ۹۴۱/۰ ۱ GFI ۰/۹5 ۹5/و GFI۹۰/و > 

NFI ۹۴6/۰ ۱ NFI ۰/۹5 ۹5/و NFI۹۰/و>  

TLI ۹6۳/۰ ۱ TLI ۰/۹5 ۹5/و TLI۹۰/و>  

CFI ۹7۰/۰ ۱CFI ۰/۹7 ۹7/وCFI۹5/و >  

RMSEA ۰7۳/۰ ۰/۰5RMSE۰۰ ۰۸/وRMSEA۰< ۰5/و 
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 الگوی اخالق حرفه ای مدیران عاملیضرائب مسیر و بار  (۱شماره ) شکل

 بدر لدوانمکندون جمی متغ رهای و  د مشاهد  متغ رهای ب ن ارلبا  اریدمعنا بررسی برای

 لع د ن معنداداری بدرای T  داخ  از بایدد بلکده،و کرد قضاوت ضرایب کوچکی یا بزرگی اساس

بد ن  رابطدة وردمد در T  داخ  و پارامترهدا مشداهدة و(Kline, 2011) بدرد بهر  مس ر ضرایب

 از بدااللر هامؤلفده لمدامی در T مقددار کده دهددمی جشدان مربدو  هایخرد  مق اس با هامؤلفه

 اسدت؛ مربدو  هدایعام  و هامؤلفده بد ن معندادار رابطدة وجود از حاکی امر این و ( بود ۹6/۱)

 وهستند خود هایعام  پ شگویی به قادر  د مشاهد  متغ رهای که لمامی ایگوجهبه

 

 
 الگوی ارزیابی تعالی فردی معلمان Tمقادیر آزمون  (2) شماره شکل
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همگدی  خدود، از بدااللر عامد  با هاخرد  مق اس ب ن رابطة مورد در T  اخ  مقادیر همچن ن،

 لیل د  جتدایج مجموع، درو است هاون ب ن معنادار رابطة وجود از حاکی که است (۹6/۱از ) بااللر

  واست برخوردار خوبی بس ار و قبولقاب  سازة روایی از الگو این که دهدمی عاملی جشان

 دارد؟ پایایی ابتدایی مدارس مدیران ایحرفه اخالق سوال سوی( الگوی

 و  دد اسدتفاد  ابدزار دروجی ثبات یا پایایی بررسی برای کروجباخ ولفای ضریب از عالو  براین،

 ( به دست ومدو۸۴۹/۰) ادلمع کروجباخ ولفای برمبنای پرسشنامه پایایی کلی

 پرسشنامه پایایی تعیین برای کرونباخ آلفای ضرایب ( نتایج۷شماره ) جدول

 مجموع ولفای کروجباخ خرد  مق اس هاعام 

 جنبه  خوی

 ۹۲۱/۰ های فردیویژگی

 ۸75/۰ های  غلی ویزگی ۸۹5/۰

 ۸6۱/۰ های ه جاجیویزگی

 جنبه درون سازماجی

 7۸۲/۰ مدیریت و رهبری

۸۸۱/۰ 
 ۸5۴/۰ راهبردهای خالق

 ۸۹۹/۰ ایهای حرفهلواجمندی

 7۰6/۰ ایظ فه عوام  و

 جنبه برون سازماجی
 ۹۱۱/۰ عوام  اجتماعی

۸۹7/۰ 
 ۸۱۴/۰ عوام  فرهنگی

 

بدراین و بدود متغ ر (۹۲۱/۰) لا (7۰6/۰) از ج ز عوام  از پایایی هریک دهد کهجتایج جشان می

 ارلبدا  وجدود و ابدزار پایدایی بدرای قبدول قاب  دهندة سطییجشان ومد  دستهب مقادیر اساس،

 پایدایی ها،گویه از یک ه چ حذف که است ذکر  ایان واست عام  هر هایگویه ب ن در باال جسبتاً

 ودهدجمی افزایش را عوام  این
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 گیریبحث و نتیجه

 در مهمدی جقدش مدارس مدیران ایرفهح اخالق پرورش و وموزش ماجند وموز ی هایسازمان در

 دور  مددیران برای ایحرفه اخالق الگوی اراله با هدف لذا این پژوهش دارد سازمان اهداف لیقق

ها بدا رویکدرد لیل د  میتدوا، در گای جخست جتایج حال  از بررسی موداحبه اججای  دو ابتدایی

اسدتفاد  از در گدای دوی بدا الدلی گردیدد و  ۳مولفده فرعدی و  ۹ کدد بداز، ۸۱موجب  ناسدایی 

سازی معادالت ساختاری اعتبار و پایایی مدل مشخ   دو در بررسی پ ش نه جتدایجی همسدو مدل

 گدزارش  دد  اسدت کده Rahmdel et al (2019) پژوهشی در؛ است  د ش گزاربا این پژوهش 

 لددر،سعه عی،اجتما وداب داری،اماجت خودارلقایی، خطرپذیری، جواجمردی، چونهم هاییمقوله

 خددمت، اجگ دز  طلبی،مشدارکت سداالری، ایسته سدازماجی، سدطح در کاری وجدان و قاطع ت

 سددطح در طلبیرقابددت و جگریوینددد  اجودداف، و عدددالت مددداری،قاجون هددا،ارزش بدده پایبندددی

 اخدالق ب دان  دد  اسدت کده Ghanbarpour et al (2019) پدژوهش در ودارجد قرار فراسازماجی

 اخالقدی مسدئول ت خود ناسی،  خو ت، معنویت، اساسی مؤلفة هشت دارای معلمان ایحرفه

 و سدازمان قبدال در و همکاران و حرفه قبال در سرپرستان؛ و اول ا قبال در وموزان،داجش قبال در

 ایحرفده اخدالق بدر مؤثر که عوام  اجدگرفته جت جه ج ز Hassanpour et al (2018)و است ادار 

 حرمدت، رعایدت اسدرار، حفد  کداری، عددالت لبعد ض، عددی اجتقادپدذیری، قضاوت زا پره ز  ام 

 اعتمداد راستگویی، و لداقت چون هاییمؤلفه Harns (2018در پژوهشی دیگر ) واست پذیریمسئول ت

 و پدذیریمسدئول ت و پاسخگویی مقررات، و قاجون رعایت دیگران، به احترای لعهد، و وفاداری جفس، به

پژوهشدی  درو اسدت  دمرد  ایحرفده اخالق عنالر جمله از را دیگران به رساجدن وس ب از جلوگ ری

(2016) Murphy مأموریدت،  دام  مددارس مددیران ایحرفده استاجداردهای لرینمهم گرفت جت جه 

 عددالت لخوودی، هنجارهدای رعایت و مداریاخالق وموز ی، رهبری بن ادی هایارزش و اجدازچشم

 فدردی، بد ن هدایمهارت دریافتندد پژوهشدی در NG & Chan (2014)و است ییپاسخگو و سازماجی

 اخدالق برجامده هدایاولویت از وموز ی هایجامهوی ن از اطالع و مناب  لی ح مدیریت بیران، مدیریت

 ب شدتری اهم دت از ایحرفده اخدالق سدازماجی درون سدطح داد جشدان جتدایج وهسدتند ایحرفه

 بایدد پرورش و وموزش ابتدایی دور  مدیران اخالق، از سطح این اهم ت به لوجه باو بود برخوردار

 مطلدوب ایحرفده اخدالق از وموزانداجش و همکاران یعنی خود مجموعه زیر و مدرسه در بتواجند
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 قدادر ها درکت و هاسدازمان رهبدری و مدیریت در کار اخالق به جدا تن لوجهو با ند برخوردار

 لدا هسدتند موظ  مدیران بنابراینو کند ایجاد هاسازمان برای را جیکال مشکالت و هاچالش است

 میقدق و سدازمان در رفتارهدا هددایت بدرای اخالقی هایارزش بندیاولویت و لب  ن ضمن ابتدا

 مقدواللی راسدتا ایدن درو بپردازجدد ج دز اخالقدی راهبردهای ایجاد به ون در اخالقی وظای   دن

 پایده بدر ایحرفده اخدالق سدازمان، درون درو گ رد قرار جظر مد اجدوزی لجربه و وموزش چونهم

 بده گرو  یا فرد ف زیکی و رواجی ذهنی، اجرژی  دن متعهد یعنی مسئول ت دا تن و وظ فه اججای

 اسدت، سدازمان ون در لوسدعه بدرای فدرد و گرو  دروجی استعداد و قوا اخذ جهت در جمعی اید 

 قبدال در فرد مسئول ت از ذالی طور به ایحرفه اخالق برای  د  مطر  ایوظ فه عوام  بنابراین

 از بلکهو کندجمی بیث  غلی رفتار قبال در فرد مسئول ت حتی و اجساجی فرد عنوان به خود رفتار

 و داخلدی مید ط عنالدر همده قبدال در حقدوقی واحد یک عنوان به بنگا  یا سازمان مسئول ت

  وکندمی بیث سازمان خارجی

 بدرون سدطح عنالدر بد ن ازو بدود سدازماجی برون بعد ای،حرفه اخالق دیگر لوجه قاب  سطح

 لب د ن درو اسدت سازماجی برون سطح در عام  موثرلرین کار در اجواف و عدالت عنور سازماجی،

  دکلی بده بروجد  و دروجد  عنالر سرى یک از هاسازمان که کرد ب ان چن ن لوانمی یافته این

 یرز و ماجیزسا ونبر دیکررو اسداس بدر سدازمان ریکا دعملکرو هستند پذیرلأث ر مستمر و مداوی

 بدده ایحرفدده قخالا ماجیزسا ونبر دیکررو عبددارلی بددهو اسددت ایحرفدده قخالا از ایمجموعدده

 اقتودادی، هایمؤلفدهو پردازدمی سازمان از خارج مناب  لوسط سازمان خالقیا رفتار بازخوردهای

 جملده از وجهدا، بد ن رقدابتی عنالدر و هاسدازمان سایر چن نهم و س اسی و فرهنگی اجتماعی،

 عندوان بدا وجان از لوانمی و دارجد قرار سازمان از خارج که هستند ایحرفه اخالق بر موثر عوام 

 الزامدالی دارای مدیریتی   و  طرفی از (وMoghimi et al, 2013) کرد یاد سازماجی برون سطح

 اجدرا، و ریدزیطر  کننددگان،لام ن کنتدرل ماجندد اسدت اعیاجتم پذیریمسئول ت راستای در

 وجدان لدوانمی که ایحرفه اخالق الزامات با مطابقت لودیق و مم زی سازماجی، برون هایارلبا 

  ووردو حساب به ایحرفه اخالق سازماجی برون الزمات از ج ز را

 برگ رجدد  در اخدالق دیفدر هایویژگیو دا ت قرار فردی بعد ای،حرفه اخالق سوی سطح در

 کده اسدت  دخ  خدوش قبول مورد جاپسندهای و پسندها یا و هابدی و هاخوبی از ایمجموعه
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 لدا  دودمی سدبب موضدوع ایدنو با د  غلش و کار در فرد اخالقی مس ر کنند  لرس م لواجدمی

 را کند عاتمرا باید اش غلی وظای  اججای در  خ  هر که اخالقی الول از ایمجموعه مدیران

 هدایویژگی گفدت باید ج ز ایحرفه اخالق فردی بعد لب  ن در وجمایند رعایت و داد  قرار مدجظر

  دود؛می مددیران بد ن در ایحرفده اخدالق جایگدا  ارلقداء سبب که  غلی هایویژگی و فردی

 و خو دبختی احساسدات و اخالقدی هایداوری مدیران لا گرددمی سبب ج ز اخالقی هایه جان

 عقاید از فردی هایویژگی دا ت لوجه باید دیگر سوی ازو دهند قرار لوجه مورد را دیگران مناف 

 سدپس و خداجواد  در پد ش از ب ش اخالق فردی هایویژگیو است لأث رپذیر جامعه هنجارهای و

 دارای ابتددایی دور  ویدژ  بده ومدوزانداجدش بر مدیران گفت لوانمی لذا گ رجدمی  ک  مدرسه

 مددیر و معلم به دیگر لیو لی هایدور  از لرب ش دور  این در کودکان زیراو هستند ث رگذاریلأ

 بایدد پدژوهش مدل کلی لب  ن درو کنندمی لقل د را وجها رفتارهای و جگرجدمی الگو مثابه به خود

 پ چ دد  ایساز  اخالق  خوی بعد مورد درو است لأم  قاب  سطح سه در ایحرفه اخالق گفت

 و خداجواد  در ابتددا اخالقدی هنجارهدایو گ ردمی  ک  و است جوام  عقاید و هاارزش از متأثر و

 هنجارهدای لعدی  و لکم   در لواجدمی ج ز سازمان بعدی مرلبه درو گ رجدمی  ک  فرد در مدرسه

 همده  کوفایی پرورش و وموزش هدف سطح در ابتدایی مدارس مدیران لذاو با د لأث رگذار اخالقی

 مددیر بنابراینو است اخالق و اساسی هایوزادی بشر، حقوق رعایت لقویت و اجسان  خو ت جاجبة

 بده متخلدق بایدد ج دز خدود کند،می دعوت اخالقی هایوموز  کسب به را خود  اگرد که معلمی و

 علمدیم لدذا و بدود جخواهد بخش جت جه  اگردان، بر او لعل م لورت این غ ر در زیرا با د، هاج کی

 خدود رسدالت بده دهد وموزش کودك به را  رافت با و اخالقی زجدگی درست هایمهارت جتواجد که

  استو جکرد  عم 

 پدذیریلعمد م میدودیت دچار جشد اججای لریکالن سطح در که جهت این از پژوهش جتایج

 م دزان قدق د سنجش امکان معتبری، و موثق ابزار جدا تن خاطر به میقق طرفی ازو است جتایج

 دور  مددیران فقدط هدایدیددگا  کده بود این دیگر میدودیتو جدا ت را مدیران ایحرفه اخالق

 مددیران هایدیددگا  لطب دق امداو جبدود مدجظر متوسطه دور  مدیران و بود مطالعه مورد ابتدایی

 از لرک بدی بدا پ شدنهادی مدل وجود این باو با د لأم  قاب  لواجدمی مختل  لیو لی هایدور 

 و ومدوزش جظای مدیریت و ریزیبرجامه جظای اجدرکاران دست برای ایحرفه اخالق مهم متغ رهای
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 و مدیران ایحرفه اخالق سنجش به ویند  در میققان  ودمی پ شنهادو است لوجه قاب  پرورش

 ادپ شدنه سازماجی درون اخالق بعد اهم ت به لوجه باو بپردازجند ایحرفه اخالق لطب قی مقایسه

 و کارکندان بدا برخدورد ایحرفده هدایمهارت لواجمندسدازی و خددمت ضدمن هایدور   ودمی

 وسد له بده ون گوجداگون های داخ  و ابعداد و ایحرفه اخالق ارزیابیو  ود برگزار وموزانداجش

 وگ رد قرار مدیران ارزیابی هایبرجامه در وموزانداجش و معلمان
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