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 چکيده 

به دنبال بررسی آسیب شناسی اخالق حرفه ابتدایی می  ایپژوهش حاضر  ازمعلمان  معلمان در خصوص آسیب   باشد  دیدگاه 

  واگذار کردن وظایف   ،عدم توجه به رشد تهذیب نفس و تعالی شخصیت در خود  :اخالق حرفه ای معلمان در ارتباط با خود  های

  . بهره برداری شخصی از موقعیت حرفه ای خود به عنوان مهمترین آسیب تلقی شده اند   ،ل غیر شایستهخود به پرسن  محوله ی

پرخاشگری و نامتعادل بودن رفتار معلم در کالس    ،آموزانعدم رعایت ادب و نزاکت در برابر دانش  :و در ارتباط با دانش آموزان

زیاد دانش  ،درس توتوبیخ و سرزنش  به  آموزان  اند   عنوان مهمترینسط معلمان  تلقی شده  اولیاء   .آسیب  با  ارتباط  عدم    : و در 

درخواست رشوه  ،  ی شغلی خود با اولیاء در جهت اهداف منافع شخصیرابطه سوء استفاده از  ،  رعایت ادب و نزاکت در برابر اولیاء

عدم    :و در ارتباط با همکاران.  ه اندمهمترین آسیب تلقی شدو تأمین منافع مادی در قبال دادن نمره به دانش آموزان به عنوان  

ی همکاری و  ه ی روحنداشتن    ،ناشایست در برخورد با سایر معلمان  یهایشوخ  ،رعایت ادب و نزاکت در برخورد با سایر معلمان

ی جهت بهبود اخالق در مورد پیشنهاد راهکار و رهنمودهای .  مشارکت با سایر معلمان به عنوان مهمترین آسیب تلقی شده اند

تالش در جهت تهیه و تدوین منشور اخالقی با عنوان   ،از آن است که بهترین راهکار برای بهبود این امر  ای نتایج حاکی حرفه

 . ای آموزش در مدارس با کمک مسئولین امر و صاحبنظران استمنشور اخالق حرفه

 

 معلمان  ای،¬حرفه اخالق اخالق، شناسی،  آسیبهاي كليدي:  واژه
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 مقدمه 

در افق کنونی خود نسبت به کشورهای صنعتی غرب    ، به رغم دورانهای روشن تاریخی و میراث زرین فرهنگی و دینیما    کشور

این در حالی   .ای برخوردار نیستی اخالق حرفهاز وضعیتی مناسب شأن تاریخی در توسعه  ،و حتی برخی جوامع شرقی پیشرو

ایرانیان عهد باستان    .مورد است  ث غنی خود در این های گرانباری از میرااین سرزمین حامل گنجاست که تاریخ فرهنگی دینی  

آنجا    .اند ای در ذهن بشر بر جای نهادههای فرهنگی و آیینی خود یادمانی چشم نواز از مقوله کار و اخالق حرفهی آموزهبر پایه

شد و سعادت اخالقی هر کس  تلقی میاخالقی  فضیلتی    ،حاکم بر کار  که تکالیف و وظایف خاص و مقید بودن به ضوابط انسانی

چه اینکه هدف نخست ادیان    .سنجیدند را بر اساس کسب فضیلت ناشی از وقوف وی به خویشاکادری و ایفای وظیفه خود می

ص( هدف محوری )  اسالم  تا آنجا که پیامبر مکرم   ،الهی نیز آموزش و ارتقای اخالق پاگیری معنویت در جامعه انسان بوده است

را   خود  انسانرسالت  رفتار  و  جان  و  روح  در  اخالقی  سجایای  می تکمیل  شالوده  .داندها  اخالق  معنا  این  زندگی  در  اصلی  ی 

بشمار می انسانی  زندگی  تکاپوی  و  تعالی  بنیاد  و  و گذشته  .آیدمعنوی  پشتوانه  با وجود چنین  آن محور اما  اخالق در  ای که 

جامعه کنونی ما از    ،پویایی جامعه اسالمی و ایرانی بوده است  اع و نقطه جوشان نیرویو اشتغال افراد و اجتم  ،آموزش و عمل

های دشوار در موقعیت  .(7  :1386  ،قراملکی و همکاران)  بردهای اخالقی در حرف کارکردی خود رنج میفقدان یا نقصان دغدغه

ارزش کمک  با  حرفه  در  آمده  میپیش  اخالقی  گزینتهای  تمامی  بین  از  تطابق گزینه  ،ها هوان  حرفه  آن  اخالق  با  که  را  ای 

-ای در مقابل منافع و ارزش بنیادین فردی و اجتماعی میدر بسیاری از مواقع که منافع حرفه  ،بیشتری دارد را انتخاب کرد

ای انسانی در  ه اصول اخالقی و ارزشهاز آنجا ک .کند پایبندی به اصول و عقاید اخالقی کمک بزرگی به انتخاب صحیح می ، گیرند

ای و تمام های حرفهانجمن  ،دانشگاه  ،مدرسه  ،باید در خانواده  ،ملیت ریشه دارد  ،خانواده  ،نسبت  ،فرهنگ بومی  ،فلسفه  ،مذهب

حرفه  ها و مقرراتی است که عمل اخالقی را برای آن  نامهای از آیینای مجموعهاخالق حرفه  . سطوح بر آموزش آن اهتمام شود

هر چه روابط    .شودی عمل و قضاوت اخالقی یا غیراخالقی هر حرفه محسوب میکند و چارچوبی برامی  مشخص و خاص تعریف

شود و به سمت منفعت های خودخواهانه فردی مهار میعالقی و منفعت طلبی  ، تر و مکررتر باشداعضای یک سازمان گسترده

ای هر فرد را کنترل کند و  در خواهد بود رفتار حرفهابط قا این رو   . شودرداشته میگام ب  ،اجتماعی که نوعی رفتار اخالقی است

ناهنجاری اخالق حرفه  ،های کاری در یک حرفه شوندمانع  دادن مفهوم  تحلیل  و  ناروا  و  ناقص  رشد  تصور  مانع  ای مهمترین 

:  95  ،ظهور و خلج)  زدای بپرداج اخالق حرفهشود تا هر یک از افراد با گمان خود به ترویهاست و سبب میاخالقی در سازمان

1389) . 

ای به مجموعه احکام ارزشی و تکالیف رفتار و سلوک  در هر حرفه  .گویداصول اخالقی از قوانین کمال انسان و خیر او سخن می

فرمان داردو  بستگی  عمل  برای  است  .هایی  تربیت  و  تعلیم  به  وابسته  آدمی  گوهر  تنها    . تحقق  بر  انسان  که  است  موجودی 

 دارای اراده و مختار  ،زیرا موجودی است اندیشمند ،دگی خود مسئول استچگونگی زن

 

 اخالق حرفه اي 

 اخالق  

به طهارات   امر  این  و  باشد  برخاسته  انسان  ذاتی  و  زمینه خیر درونی  از  انسان  رفتار  است که  این  در  اخالق  اصول  به  تخلق 

(  1384:  93  ، کانت)  ریک در رفتار استترین زمینه تحالیپس شرافت اخالقی ع   ،وط استشرافت اخالقی( مرب)  اخالقیات انسان

فلسفی و مالک و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار    –اخالق و مسئولیت اجتماعی را باید با بایدها و نبایدهای ارزشی  
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ه اینکه افراد اخالقیات عمدتاً مربوط می شود ب  .(1375:  20  ،میرکمالی)  شخصی نسبت به خود و دیگران و جامعه تعریف کرد

مبحث اخالقیات دارای ریشه های عمیق   .درستی عمل کنند چگونه باید رفتار کرده و چگونه باید عمل کنند  اگر می خواهند به

 .  (354 ،1380 ،براتی علویجه) دینی و حقوقی است ،فلسفی

 

 اي اخالق حرفه

هر شغل نیز    . کندمی ی مشخص و خاص تعریف  آن حرفهاست که عمل اخالقی را برای    ها و مقرراتینامهای از آیینمجموعه  

  ،ای که در خدمت به جامعه دارند های مختلف بر حسب میزان حساسیت و وظیفهحرفه  .ای مختص به خود را دارداخالق حرفه

متفاوتی هستند اخالقی  معیارهای  مسئولیت  .دارای  حرفه  هر  واقع صاحبان  آیین  های خاصدر  در  که  دارند  را  و  مهناخود  ها 

های اخالقی چارچوبی برای عمل و قضاوت اخالقی یا غیر اخالقی هر حرفه محسوب  نامهآیین  .شده است  مقررات آن حرفه بیان

ای  .(84-1389:  86  ،ظهور و خلج)  شودمی نیز    :اخالق حرفه  سازمان ها در شناخت تعهدات اخالقی خود در قبال محیط و 

  .هستند و این دانش همان اخالق حرفه ای استکار محتاج دانش تخصصی معینی  و حل مسایل اخالقی در کسب و  تشخیص  

هر سازمانی برای پویایی و بقای خود نیازمند تدوین و به کارگیری استانداردهای اخالق حرفه ای است   ( 116  :1382  ، قراملکی)

اساس آن مدیران بر  انسان  ،که  عوامل  پایبندی بدانکارکنان و سایر  با  تا  مشترک ح  ارزش های  ،ی  آورند  پدید می  را  ای  رفه 

 .  ذینفعان سازمان از آن بهره مند شوند

اخالق حرفه ای شاخه ای از دانش اخالق است که با مطالعه روابط شغلی و تبیین مسئولیت های اخالقی در صورت صحت  

با نگاهی به جامعه جهانی شاهد    .تمامی ذینفعان سازمان است  اجرا متضمن اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تامین کننده منافع

پزشکان که  هستیم  دادگستری  ، آن  پذیرفتن  ؤر  ،حسابرسان  ، مهندسان  ،وکالی  برای  ها  پارلمان  نمایندگان  و  جمهور  سای 

ادای سوگند به  تبیین شده   مسئولیت  از حقوق  برای صیانت  پذیرش  ارزش های مورد  و  اخالق  به  پایبندی  با  تا  پردازند  می 

ازمانی که به دنبال کسب موفقیت و نیل به مقاصد اساسی یا همان آرمان های پیش روی خود به عنوان س   هر.  اهتمام ورزند

ضرورتی که مشترک    .ت کاری اش محسوب می شودبرنامه آینده سازمان است مجهز شدن به اصول اخالق حرفه ای از ضروریا

 (210 :1377 ،هس مر)  .نی به شمار می رود اعتقادی و بین ادیانی است و از مطالبات روشن و صریح جوامع انسا 

 

   مزیت وجود اخالق حرفه اي

آنها  از  آینده سازمان دارد و دوری  به  راهبردی در موفقیت معطوف  پذیر و    ، اخالق حرفه ای نقش  را سخت آسیب  سازمانها 

های تبلیغاتی را  هزینه    بخشی از  .می شود  دست یابی سازمان به اخالق حرفه ای موجب مزیت استراتژیک  .متضرر کرده است

سازمانها از طرفی خواهان   . تا تاثیر ژرف آن را در موفقیت سازمان تجربه کنیدکتابخانه( کنید  )  صرف اخالقی سازی سازمان 

به اخالقیات را دردسرزا و مانع آفرین می بینند و این مهمترین مانع   پایبندی  اخالق هستند و از طرف دیگر اخالق ورزی و 

م مهارت مواجهه با مسایل اخالقی سازمان  مشکل عمده سازمانها در این مقا  .روی آوردن به اخالق حرفه ای است  سازمانها در

 .  ( 22 ،1382. قراملکی) است
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 : اياصول اخالق حرفه 

  امن تعهد مبنا و ض  ،های اخالقی در واقعباور به ارزش  .گیرددین اجتماع و فرهنگ جامعه تأثیر می   ،بینیاصول اخالقی از جهان

آداب    ، هایی است که از عقایدای از اصول و ارزشفرد مجموعههای اخالقی هر  ارزش  .به انجام دادن امور با حس مسئولیت است

های اخالقی جنبه آرمانی دارند و دستیابی و تحقق آنها در سایه  این اصول و ارزش  .گیردیا فرهنگ اجتماع و خانواه نشأت می

مراقبت و  حرفهمیحاصل    تالش  دشوار  موقعیت  در  آیینشود  از  استفاده  با  فقط  سازمانی  یا  نمیامهنای  تصمیمها  های  توان 

خوانی بیشتری ای را که همگزینه  ،های دشوارتوان از میان گزینههای اخالقی میبلکه با کمک ارزش  .مناسب اخالقی اتخاذ کرد

دی به پایبندی یا عدم پایبن  . انی راهنما و هشدار دهنده هستندای و سازمحرفههای  نامهآیین  ، در واقع  .با اخالقیات دارد برگزید 

   .شودای و سازمانی در مشاغل مختلف و افول آن میهای انسانی باعث رشد و توسعه اخالق حرفهارزش

-مراد از اخالق حرفه  .توان در عدم پایبندی فرد به اصول و مبانی اخالقی دانستای و سازمانی را میرعایت نکردن اصول حرفه

از حیث شغل است  ،ای پزش  .مسئولیت اخالقی فرد  اخالقی داردیک  به عنوان شخص حقیقی مسئولیت  اما مسئولیتهای   .ک 

مسئولیتهای اخالقی   ،پذیرفتای که اگر شغل دیگری میبه گونه  ،حرفه ای او برخاسته از شغلی است که بر دوش گرفته است

شغل« است که بر حسب اخالق در این مفهوم »وابسته به    . آفریندمسئولیتهای اخالقی خاصی می  ،هر شغلی  ، کردوی تغییر می

  ، اخالق وکال  ،اخالق سرپرستاران  ،اخالق مدیران  ،اخالق استادان  ،اخالق پزشکان  ؛شوداخالقیات خاص مطرح می  ،تنوع مشاغل

ای را جاری و توان اخالق حرفهاما چگونه می  ....تجار وق  اخال  ،اخالق معلمان  ،اخالق خبرنگاران  ،اخالق محققان  ،اخالق قضات

که   ،اییکی از ابزارهای تحقق اخالق حرفه  . باشد؟ یکی از ابزارهای بسیار رایج برای این موضوع کدهای اخالقی میساری نمود

تدوین است  شده  مرسوم  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  کد  ،آموزش  ، اکنون  از  پیروی  بر  نظارت  استاعمال  اخالقی    .های 

رعایت این بایدها و نبایدها تا حدی    .اند و نبایدهای رفتاری را تهیه کرده  های اخالقی فهرستی از بایدها سازمانهای دارای دغدغه

الگوی رفتار ارتباطی افراد را با    ، این بایدها و نبایدها  .آمیز بودن رفتار صاحبان حرفه استضامن و هادی ارزشمندی و فضیلت

غالباً کدهای اخالقی    ،شودا و نبایدها تدوین می فهرست الزامات و تعهدات اخالقی که به صورت بایده  . کندفعان ترسیم میذی ن

  ، ایکدهای معیار صحت رفتارهای حرفه  .باشندکدهای اخالقی غالباً بیان رسمی ارزشها درباره مسائل معین می  .شوند نامیده می

قی است که تنها  این امر ویژگی مهم کدهای اخال  .ل شودورت گرفته چه مجازاتی باید اعماتخطی صورت گرفته یا خیر و اگر ص

بطوری که   ،کنندای دقیقاً رفتارهای صحیح و ناصحیح را تعیین میبه بیان اصول و کلیات اخالقی بسنده نکرده و در هر حرفه

 .  ( 81 :1387، کیلشگری بلو) مانددر تشخیص رفتار غیر اخالقی ابهام چندانی باقی نمی 

 .  آوردار و نتایج فراسازمانی را به ارمغان میای هم بسترهای فراسازمانی دارد و هم آث اخالق حرفه

بلکه    ،آفریندوری میترویج اخالق در بنگاه و تعالی اخالق فرهنگ سازمانی نه تنها محیط با نشاط و مساعد برای افزایش بهره

 .  امعه نیز داردنقش مؤثری در ج ،فراتر از سازمان

گاه که آن  ،ایاخالق حرفه  .های آن سخت متأثر استها و سازمانز بنگاهها تعالی اخالقی جامعه ابهداشت سالمتی و فراتر از آن

ای که  در مدرسه  .های تمدن بشری استاز زیر ساخت  ،شودهای فرهنگی و نهادهای سیاسی مربوط می ی حرفه به بنیانحوزه

دور    ،عدم شایسته ساالری  ،کاری  آموزی که فقدان وجداندانش  .ای داردندهدر آن محترم نیست آثار تباه کنای  اخالق حرفه

پس از فراغت از تحصیل در شغل خود   ، کندکاری را در محیط آموزش خود به طور مستمر تجربه میچاپلوسی و کم  ، زدن قانون

 . (1383: 87 ،ی ملکقرا) سازدبه ناچار آن چه را تجربه کرده را منعکس می
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 : مؤلفه اصلي استوار است  2اي بر  اصول اخالق حرفه 

 شناخت فرهنگ جامعه –ف ال

 شناخت حرفه -ب

ای یک سری اصول اخالقی وجود دارد که این اصول از یک  ای از یک فرهنگ خاص شکل گرفته است و در هر جامعههر جامعه

پیروی می بنابراین در بعضی جوامع  فرهنگ  از کشوری است که مینماید  بسیار شدیدتر  اخالقی  اصول  به  پایبندی  بینیم که 

 .  باشدپایبند به اصول اخالقی نمی

از آداب و یک اصولی پیروی می این اصول حاکم بر حرفه زمانی که با    .نمایدپارامتر دیگر آن است که هر حرفه و شغلی نیز 

در نتیجه به آن حرفه یک سری اصول اخالقی اضافه   .گیردقرار میشود مورد تأکید آن جامعه  فرهنگ یک جامعه ترکیب می

 .  (67 :1388، خلیلی عراقی و همکاران) نماید مثل جامعه پزشکان یا وکال که از یک اصول اخالقی مشخص پیروی می شودمی

آفرین است و  ی بسیار نقشای دارای بار و ارزشهای واالیی است که رعایت آنها در رعایت هنجارهای اجتماع اصول اخالق حرفه

مذکو اصول  از  اساسی  و  اولیه  شناخت  مستلزم  استاین  آسمانی    .ر  به کتب  آورندگان  ایمان  زندگی  شیوه  و  رفتار  همچنانکه 

آیات قرآن کریم است و آن  از  برگرفته  رفتار و شیوه سکنات مسلمانان  آنهاست و همچنانکه  گویای محتوی دینی و مذهبی 

-لت کرده است و برای آن برنامهواحد را در میان پیروانش ایجاد کرده و در تمام زوایای زندگی آنها دخا  کتابی است که اخالقی

های مختلف  حرفه .ای نیز رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه آن حرفه استهر حرفه  ،ای خاص دارد

وظیفه و  حساسیت  میزان  به  بر حسب  خدمت  در  که  می ای  متفاوت  اخالقی  معیارهای  دارای  دارند  معیارهای    ، باشندجامعه 

برای ارزشهااخالقی   را  ارزشها و صالحیتهایی  های غیر دولتی  اصول و مسئولیتها و حقوق سازمان  ،اصول مشترک خصوصیت 

می  .دهدارائه می ما  به  اخالقی  معیارهای  دیگر  عبارت  سازمانهای به  دولتی چه  غیر  سازمانهای  انجام    ،ی هستندگوید  باید  چه 

 ها اتخاذ شود؟بایست در این سازمانچه نوع تصمیماتی می  . دهند

های خود را به وضوح و  کنند تا نقشهای راهنمایی هستند که به اعضاء یک سازمان کمک می معیارهای اخالقی همچون نقشه

ز و بخصوص در کشور ما متأثر از دین مبین  مدنی روفرهنگ    –این معیارها برگرفته از فرهنگ بومی    .روشنی کامل ایفا نمایند

اینکه اخالق هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفی آن اطالق می  .اسالم است از  کلمه اخالق به آن دسته از    .شودصرفنظر 

بعد معنوی  اصوالً اخالق منفصل از موضوعات مادی بوده و    . شودا هنجارهای جامعه همخوانی دارند اطالق میصفات مثبت که ب

  . گویند ای میاخالق حرفه  ، گیرد و امروز به این نوع اخالقمنافع مشترک هستند در بر میطبقات مشاغل را که دارای اهداف و  

حرفه اخالق  جاصول  و  منزلت  دارای  شغلی  هر  در  استای  خاصی  می  ؛ایگاه  شده  بیان  موارد  به  توجه  و با  رشد  عوامل  توان 

ای بستگی به میزان کارکرد موفق  اساساً میزان توسعه و رشد اخالق حرفه  :به این صورت بیان کردای را  ی اخالق حرفهتوسعه

از رعایت  .پذیری آن داردطور میزان تغییراخالق حرف و عمل و همین قدر مزایای حاصل  ای فراگیرتر باشد  اخالق حرفه  هر 

است برخوردار  باالتری  درجه  از  آن  اصول  به  تعهد  قدر  .میزان  حرفهیتمحدود  هر  اخالق  اصول  از  ناشی  اعمال شده  ای  های 

ای یک سازمان  به طور مثال اگر اصول اخالق حرفه  . تر خواهد بودپایبندی به آن محکم  ،تر و در رشد سازمان مؤثر باشدمنطقی

ای موفقدر  سازمان  اعضای  در  مالکیت  آساجاد حسن  برایشان  مشکالت  تحمل  و  بیشتر  اعضاء  رضایت  باشد  در تر  و  است  نتر 

اصرار فردی حاکم می به  اصرار جمعی  اصول آن  به  اصول اخالق حرفه   . (153  :1388  ،زادهتقی)  شودپایبندی  ای آن  بنابراین 

 . عایت گردد اصولی است که حاکم شده است بر آن حرفه و بایستی ر
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 : اي معلماناصول اخالق حرفه  ، آموزش و پرورش  رفتارهاي اخالقي در

ین نهاد توسعه دهنده منابع انسانی تخصصی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات  تروان اصلیمدارس به عن

پویا و    نیازمند یک نظام آموزش  ،وسعه( امروزه ت15  :1387،  آراسته و همکاران)  نقش حساسی را به عهده دارد  ،جهانی شدن

بهبود    ،به حفظ  ، فزایش کمی و تنگناهای مالیید ضمن توجه بحران ا( آموزش و پرورش با9  : 13  88  ،انتظاری)  . هماهنگ است

بپردازد نیز  کیفیت  ارتقای  و همکاران)  و  مدارس   .(8  :1388،  میرفخرالدینی  نوسازی  فرایند  ارکان  مهمترین  از  یکی  معلمان 

زون تقاضای اجتماعی برای آنها بیش از پیش نیازمند درک عمیقتری از تحوالت اجتماعی هستند و بر اساس رشد روزاف ،ندهست

صالحیت  ،مدارس از  نوین  تصویری  و  آن  کیفیت  به  تغییر  را  معلم  یک  کرد  3های  تقسیم  حرفهصالحیت)  : دسته   ، ایهای 

اجتماعی(مهارت  ،صالحیت شخصی و ذاتی را میهای حرفهصالحیت  .های  تبیین کردتوان به شیوهای  -برنامه  .های گوناگون 

   . (145 :1386، 1میلر و میلر )  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،ارائه دروس ،ریزی درسی

پردازد و ناظر بر افعال ارادی  ای می های اخالقی یک نظام حرفههای اخالقی و اصول و ارزشای به مسائل و پرورشاخالق حرفه

  ، لی شدن علم و آموزش عالی الملبا توجه به فرآیند جهانی شدن و بین  .ای خودشان استهای حرفهها در حیطه فعالیتایهحرف

ها برای مستلزم سطحی از کوشش  ،اخالقیات متعالی   .شودنیاز به زبان مشترک در اخالق آن هم در مقیاس جهانی احساس می

  . حقوقی و سازماندهی و ساز و کارهای مناسب انگیزشی است  ، سترهای مساعد قانونیایجاد ب  ، بهبود مناسبات  ، تغییر ساختارها

احترام به قضاوت   ،امانتداری  ،پرهیز از جانبداری  ، انصاف در قضاوت  ،شفافیت  ، انتقادپذیری  ،حس پاسخگوئی  ،تاحساس مسئولی 

حرفه  ،دیگران و صداقت  هنجارگرایی  مؤلفه  ... ایف  حرفهاز  اخالق  علمیهای  حرفه  . اندای  علمی اخالقیات  بخش    ، ای  طریق  از 

-خود فهمی حرفه  ،ایاساس اخالق حرفه  . یابدن اجتماعی علمی توسعه مینفعاهای یاران دانشگاهی و ذیارتباطی و هم کنشی 

ید واقع  مف  ،تری مانند تولید کیفیتهای متعالو نیل به احساس  ،ای عامالن و عبور آنها از مفهوم معیشتی کار و فعالیت خود

عالی   . شدن و رهاسازی است و آموزش  اخالقی علم  ان  ،نظام  و  پند  به سطح  تقلیل  قابل  نه موضوع نظارتنه  و درز است و    ها 

 .  (1385 ،فراستخواه) های رسمی به ویژه از سوی دولت استهای بیرونی و دستورالعملمراقبت

ها جهت پیگیری یک هدف کاری منحصر تعامل با سایر شغلتوان به صورت ارتباط و  ای یا مهارت انسانی را میتخصص حرفه

  . حاصل یادگیری بر اساس تعامل است  ،بر اثر انجام شدن باشد نکه حاصل یادگیری  این تخصص بیش از آ  ، به فرد تعریف کرد

  ،زادهیل فروشاخوان طرف و ن) . تری تعمیق و افزایش پیدا کندتواند با خلق ارزش بزرگمیزان توسعه تخصص نیروی انسانی می

58 :1387-56)  . 

و باشیم  سرافزار  جهان  در  یک کشور کهن  عنوان  به  بخواهیم  دهیم  اگر  حیات  در   ،ادامه  اخالق  پرورش  و  آموزش  جز  راهی 

معلمان با افراد مختلفی در تعامل هستند و در قبال    .مند بهترین الگو برای پرورش اخالق هستندمعلمان اخالق   . جامعه نداریم

 :  باشندی وظایف زیر میآنان دارا

 : نسبت به خود :الف

 .  ریا به جامعهرین خدمت بیموجود برای ارتقای دانش خود و ارائه مؤثرت نهایت استفاده از استعداد شخصی و امکانات -

 تالش برای رسیدن به کمال انسانی و عروج معنوی -

 :  نسبت به سایر معلمان :ب

 .  جامعه علمی و آکادمیکداشتن رفتاری مناسب با شأن  -

 
1 Miller &Miller 
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 . تعامل سازنده با هدف ارتقای سطح علمی کشور -

 .  ون استفاده از امکانات مدرسهمان در موارد مختلفی چرعایت حقوق دیگر معل -

 . آموزاننسبت به دانش :ج

 آموزان دوست داشتن و عشق ورزیدن به دانش -

 آموزانتالش اخالق و عشق به وطن در بین دانش -

 آموزان دالت و مساوات در بین دانشرعایت ع -

 آموزان درک و در نظر داشتن مشکالت در بین دانش -

 آموزان به مدرسه لسوزانه مسائل و مشکالت دانشقال دانت -

 :  د( نسبت به کارکنان مدرسه

 حفظ شخصیت و رعایت ادب در رفتار با کارکنان -

 ( 19-1389: 22 ،بهادری نژاد) معلمی خود تأثیر گذاری و ارائه پیشنهادها و انتقادها در جایگاه  -

بانکداری و هر حرفه و فن دیگری از یک سو برخورد و   ،مهندسی  ،یگری نظام  ،قضاوت و داوری  ،آیین پزشکی  ،ایاخالق حرفه

ص های غیر متخصها و تودهگیرد و از سوی دوم گروه مستقیم آنها را در بر می  ،های همکارمطالبات متقابل متخصصان و گروه

ا  گیری از نتایج کارهای گروه ب و بهره  هاناگریز به استفاده از آرای فعالیت  ،که در آن زمینه  ،شودمردمی و جهانی را شامل می

-آینده  ، تهیه منافع ،های فراوان قرار گرفته است تا جامعه بشری در برخوردهاهمواره مورد بحث و چالش  ،افراد موردنظر هستند

از    ...نگری و امنیت خاص برخوردار باشدپدیده بسیاری  ایمنی و  از  استفاده هیچ  ،های خرد و کالن دیگر  از   و مورد سوء  یک 

-ای از یک طرف بر اساس قواعد و قوانین سازمانی تغییر می ای یا آیین حرفهد و به همین دلیل اخالق حرفهطرفین قرار نگیر

ای نسبتاً ثابتی را هستند که چگونه بتوانند وظایف و آیین حرفهبسیاری از اندیشمندان در جستجوی آن    ،و از طرف دوم  .کند

 .  (1389: 72 ،یحجاز) تعریف و تفسیر کنند

 

 : اي در تدریساصول اخالق حرفه 

توقعات اخالق حرفه اخالقی و ظرافتاگر  نمایندگان اخالق و ماهیت  به عنوان  آنها  از نقش کلی  را جدا  های خود  ای معلمان 

غیر منطقی است  ،بگیریمتدریس در نظر   از جذاب  .کامالً  اخالقی حرفه ترین منابعی که در زمینه اصول  ترین و آموزندهیکی 

تحت عنوان اصول اخالقی در حرفه   1993است که در سال  کتاب تدوین شده توسط استریک و ترناسکی    ،تدریس وجود دارد

ستریک و ترناسکی با ارجاع نوشته خود به اصول اخالقی در سه  ا  . هایی برای آمادگی و عمل نگاشته شده استدیدگاه   ،آموزش

آن را معرفی    ،ایتفکر آموزش معنویات و پایبندی به اصول اخالق حرفه  ،های آموزشیستسهیم بودن در سیا  ،زمینه گسترده

 .  کنندمی

ی است که در بردارنده ویژگی  های دهد که شامل بخش های فلسفی را مورد بررسی قرار میوی ساختار سه قسمتی کتاب دیدگاه 

وم کتاب تأکید بر اشتغال آموزش اخالق در  عدی بخش دهای بفصل  . خواهی و تهذیب استدموکراسی آزادی  ، و منطق اخالقی

هایی  دهد و شامل فصلهای سازمانی را مورد مطالعه قرار میاصول اخالقی در چارچوب  ،و بخش سوم  . دوره پیش دبستانی دارد

 .  باشد ای سازی میرد حرفهاست که در مو
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 ب »اصول اخالقی در دنیای حقیقی« نگاشته شده توسط ای وجود دارد کتاکتاب مهم دیگری که در زمینه اصول اخالق حرفه

بر رشته  .است   1996رابرت نش( در سال  ) برای دیگر رشتهاین کتاب عالوه  نیز طراحی شده  های آموزشی  انسانی  های علوم 

عه موردی المط   ،ای در اصول اخالقیهای مقایسهای است از مباحثات دیدگاه کز بر نقش استادان و مجموعهاما بیشتر تمر  .است

بودو موارد عینی بعنوان استاد دانشگاه تجربه کرده  مدرسه اخالق( مبحث )  فیلیستی هاین( تحت عنوان)  کتاب  .ای که خود 

این کتاب به صورت سه قسمتی و در مورد مفاهیم نظری   .کندح میاخالق در تعلیم و تربیت را در شرایط کشور استرالیا مطر

گهگاه مطالعات   .های عینی استکتاب شامل مباحث فلسفی اصول اخالقی و موقعیت  .یان شده استاعتبار و انسجام ب ،مباحثات

 در مورد کتاب خودم  .زیمکند تا به عمق بحرانهای اخالقی بپرداهای مناسبی را ایجاد میموردی موجود در کتاب او موقعیت

دانش اخالقی( که  )  ح شده تحت عنوانمفهومی مطر  در این کتاب  .گویمسخن می  2003استاد با اخالق( چاپ شده در سال  )

عنوان یک حرفه می به  تدریس  به  بالقوه  به طور  است که  است  .نگرددانشی  اینگونه  استادانی  از چنین  اینرو    :توصیف من  از 

عادی  ودجوش و  اعمالی خ  ،آموزانهای پیچیده تعامل با دانشاقدام و توجه به ظرافت  ، مهربانی  ، یعنی صداقتاعمال روزمره آنها  

های اخالقی و معنوی فراتر از آنچه گفته  اند که این قابلیت را دارند که دارای ظرفیتبا این همه برخی معلمان نشان داده  .است

-های اخالقی را که استاد ممکن است با آن مواجه شود توضیح میها و بحرانتنش   ،بعالوه این کتاب تعارضات  . شد را نیز دارند

اصول  )  وقتی کسی واژه  .شوده گاهی باعث تحلیل رفتن حس عاملیت معنوی و دانش اخالقی معلمان میهایی کبحران  .دهد

حرفه میاخالق  را  اخالقیای(  رسمی  قوانین  از  تصویری  معیاراعالمیه  ،شنود  رسمی  توسط  های  شده  تصویب  اخالقی  های 

برخی از    .مفاهیم سازمانی برایش مجسم خواهد شد  مد و دیگراعضای معت  ،های دولتیسازمان  ، های معلمانها و انجمناتحادیه

بخش است و  معلم( را به سوی تعهدات قراردادی و قانونی سوق دهد و گاهی برای برخی معلمان الهام)   تواند فرداین قوانین می

اقتصادیتأثیرات بالقوه و جذاب قوانین اخالقی از نقش کامالً  .برخی قوانین بهتر هستند  .راهنما داردنقش     ،  حمایتی تا کامالً 

است نمی   .متغیر  رسمی  قوانین  که  نظر هستند  هم  عقیده  این  بر  محققین  اکثر  حال  هر  تعریف شدهبه  معیار  برای  تواند  ای 

خالقی و معنوی و حقایق تدریس فراتر از چیزی است که بتوان آنرا در هر قانونی  وظایف ا  . سنجش نقش اخالقی استاد باشد

قواعد و معیارها جای    ،توان در مفاهیمی چون قوانینعطوف کردن دید افراد به این سو که اخالق در تدریس را میثبت کرد و م

است  ،داد کننده  محدود  می  .کامالً  مطرح  تحقیقات  برای  را  موضوعاتی  موضوعات سازد  او  این  از  یکی  باشد  ارزش  دارای  که 

مفهومی اخالقی دارد  ،  واژه استاد خوب.  شوار است(الق بودن کاری دچرا معلم خوش اخ)  پژوهش پیرامون این پرسش است که

ممکن    .در مباحث قبلی مطرح شد  2رفتار( است که توسط فنشتن ماخر )   همچنین یادآورمفهوم  .و موضوع جالب توجهی است

خوب بودن(  )  کهکانرود( این حقیقت را روشن می کند  )  گرایشات و سرشت( استاد باشد به هر حال پرسش)  است بیان کننده 

اینکه مطابق تحقیقات تجربی چالشها  .همیشه آسان نیست از اخالق استاد بیان می کند و  ،  همچنین حقیقت تلخ دیگری را 

 .  ( 178-177 :2009  ،3کمپل ) پیش روی استاد گاه عاملیت معنوی و اخالقی آنها را به مخاطره می اندازدتنشها و بحرانهای 

علیم و تربیت آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه ی نظام  معه در گرو دگرگونی نظام ت تحول اساسی و پایدار هر جا 

 .  او می باشد شناخت و ویژگی های، تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار استاد

یکی از ،  مدارس به عنوان یکی از مهمترین مراکز تربیتی و انسان ساز در هر جامعه ای نیازمند توجه فراوان به ارکان آن است

مهمترین ارکان مدرسه وجود معلّمان متعهد است که با توانمندی خود به تربیت نسل جوان جامعه کمر همت می بندند و برای 

اخالق حرفه ای آموزش و ،  شر جوان خود باید مزین به اخالق بطور عام و اخالق حرفه ای بطور خاص استبه ثمر رساندن این ق
 

2 Fenstemacher 
3 Campbell 
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  بهتر و ارتقای آن همت کنند تا بتوانند ن از امور مهمی است که صاحب نظران باید برای بیان  شناخت پیچیدگی ها و شرایط آ

.  ن فناوری روز به بهترین نحو برای ایجاد جامعه ای سالم هدایت کنندجامعه علمی و دانشگاهی این مرز و بوم را عالوه بر داشت

ا مبلغان ارزش ها و مسئولیت های اجتماعی هستند و حرف اول ر  معلّمان و اساتید به عنوان پایه گذاران اندیشه های علمی و

 .  ددر تربیت منابع انسانی می زنند و هیچ حرفه ای مانند شغل معلّمی در جوامع تأثیری ندار

سیاست گزاران تعلیم و تربیت  . حامیان واقعی استادان باشند،  طرفداران و مبلغان تحول و توسعه در جوامع باید بیش از هر کس 

فتن حقوق و مزایای شغلی ویژه برای معلمان مدارس و اساتید دانشگاه و با ارج نهادن به مدرک  در تمامی مقاطع با در نظر گر

آن ها   تعهد  و  و تخصص  دهند تحصیلی  آنان کاهش  برای  را  زندگی  است،  دغدغه های  الهی  استاد یک هدیه  از طرفی    .زیرا 

 .  زندگی می کنند، ی از تحول جهانیمعلمان و اساتید باید بدانند در چه شرایط

ان ،  دفکر و عمل و توان خود را محدود به چند کتاب یا جزوه که در مراکز تربیت معلم یا در طول کار خود با آن آشنا شده 

حساسیت و خالقیت  ،  زیرا که دنیای پیچیده و متحول امروز مستلزم یادگیری مداوم و فرزند زمان خود بودن و فعالیت.  نکنند

برت انیشتین افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بی جان در نظر گرفت بلکه باید جوانان را به مثابه ی  ست و به گفته ی آلا

 .  جامعه تحویل داد بهشخصیت های متعادل و موزون 

آموزشی سالم که جامعه ای موفق و هوشیار تربیت نسل جوان بسیار حائز اهمیت است که این در گرو داشتن جامعه    پس برای

با دقت  ،  دی و اجتماعی و حرفه ای تشویق کننددارای اخالقی حسنه و نیکو باشند که جوانان را به داشتن اخالق در زندگی فر

سطح تدریس را به بهترین و برترین وجه نمایان می    ،ین می توان نتیجه گرفت که اخالق حرفه ای آموزشدر گفته های پیش

با توجه به مقاالت و پژوهش های موجود در زمینه اخالق می توان .  ال های آتی می توان مشاهده کردکند و نتایج آن را در س

اخ  شناسی  آسیب  با  رابطه  در  پژوهشی  طور خاص  به  که  برد  ایپی  حرفه  از    الق  بسیاری  ولی  است  نگرفته  معلمان صورت 

از بسیاری جهات موضوعات یکسانی را با موضوع مو رد نظر پی گیری می کند که در زمینه ا خالق پژوهش های انجام شده 

شریف معلم  بنا براین با توجه به شغل  .  نزدیک به آن استحرفه ای و اخالق کسب و کار و اخالق کار و پیشه و دیگر موضوعات  

کشور ص( شغل انبیاء است و اهمیت فوق العاده ای که در شکل گیری و پیشرفت فرهنگ یک  )  که به گفته پیامبر عظیم الشأن

آینده آن کشور دارد برای ساخت  تربیت جوانان  آغاز شد،  و  پژوهش  تأثیر آن  .  این  به مراکز آموزشی تحت  از ورود  افراد بعد 

بسیاری از افراد بعد از ورود به این مراکز برای آینده خود .  ثیرات در افراد مختلف متفاوت استمحیط قرار می گیرند که این تأ 

لبته این مورد در سنینی که فرد به قدرت تشخیص رسیده باشد و بتواند تصمیم بگیرد که چه راهی  ا  که،  برنامه ریزی می کنند

قش مراکز آموزشی بسیار کلیدی است و می تواند راه گشای  ن،  از نظر متخصصان تربیتی .  را برای آینده خود انتخاب می کند

ای است و در تعلیم و تربیت    که حا ئز اهمیت فوق العاده  یکی از ارکان مهم مدارس است.  آینده بهتری برای نسل جوان باشد

 .  کودکان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند

.  منجر به پرورش محیطی اخالقی در کالس درس خواهد شد   اگر خوش بینانه بنگریم توجه به رشد اخالق حرفه ای در آموزش

اگر قادر به شناخت موقعیت ها و توصیف آن ها به روش  ،  د پس اگر معلمان در بیان سوگیری اخالقی و معنوی خود توانا باشن

 .  یم باشندسه، اصولی باشند می توانند در پایه دانش ها یعنی حوزه هایی از درایت و دانش معلم که یاد گرفتنی هستند

ه ریزی شده  شرایط از پیش تعیین شده و از قبل برنام  معلمان باید نسبت به اصولی که هم مربوط به شرایط خودجوش و هم 

انعطاف.  حساس باشند،  است از موضوعاتی چون  دلسوزی و خوبی آگاهی داشته باشند و نسبت به ورود و  ،  حقیقت،  آنها باید 

بررسی این مسئله جالب خواهد بود که چگونه دانش اخالقی معلم بر نقش    . مل کنند شرکت در این موقعیت ها هوشیارانه ع 
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او و دانش آموزانش را رو   ،حرفه ای بودن معلم.  رفه ای روزمره معلم تاثیر گذارخواهد بودعاملیت معنوی آنها و عملکرد های ح

کامیابی جهت تواند زمینه ساز موفقیت و  برد و می  اهداف متعالی می  آرمانی اخالق    به سوی  اهداف دوردست و  به  رسیدن 

نس و  فرزندان  به  آموزش خوب  این  آن  تبع  به  باشد که  آموزش می  ای در  توان حرفه  و می  بعدی کشانده می شود  های  ل 

زیرا دانش آموزان درمدارس آموخته اند که چگونه ،  ایران رو به سوی اخالق حرفه ای در همه ی مشاغل باشد امیدوار بود کشور 

 ( 64-65 :1388 ، میر کمالی) . ق حرفه ای را رعایت کننداخال

حضرت امام می توان نتیجه گرفت که یک معلم    فرمایش گهرباراز این  "معلمی شغل انبیاست":  ره( می فرمایند )  امام خمینی 

 :گردان خود راص(در حدیثی معلم شایسته را کسی می داند که شا)  باید متخلق به اخالق پیامبری یاشد که خود پیامبر اکرم

از جهل به علم می  .  3  .از حیله گری و چاپلوسبی به خلوص و خیر خواهی فرا می خواند.  2.  از تکبر به تواضع دعوت می کند.  1

.  دانش آموز را به کسب فضایل ترغیب و از آلودگی به رذایل اخالقی دورکند،  معلم شایسته کسی است که با رفتار خود.  کشاند

   ( 48 :1378 ،شریفی) .ن را به یاد خدا ا ندازد و سخن گفتنش بر علم دانش آموز بیفزایدمعلمی است که دیدن او انسا

 

   : حرفه اي  ویژگي هاي مدرسان

آنها از داشتن تبحر و به کاربستن آن   .مدرسان حرفه ای تشخیص خاصی دارند و درارتباط با دیگران از اعتبار واالیی برخوردارند

کنند می  افتخار  احساس  دانشجویان  در  مهارت  و  صالحیت  ایجاد  تدریس    .در  امر  به  ای  حرفه  مربی  یک  عنوان  به  مدرس 

یک فرد فرهیخته به   ، بنا به تعبیر بخش ارتقای تدریس کارنگی  . ی را تقویت می کندرنامه آموزشاعتبارمی دهد و جمیع جهات ب

  ،شواهد را بدون طرفداری از یک عقیده خاص ارزش گذاری می کند   ، نقادانه می اندیشد،  کنجکاو است  ، طور منطقی و عاقالنه

تصمیم گیری های عقالنی وی در معرض ترس ی دهد  از لحاظ فکری تنبل نیست و اجازه نم  ،خوش برخورد و شکیباست  ، بالغ

   .هوشیار باشد و هوشیارانه عمل کند ،در واقع مدرس حرفه ای باید هوشیاربه نظر برسد ،و پیش داوری قرار بگیرد

ر  در هر شغلی آراستگی و تمیز بودن نوعی امتیاز است ولی از آن جا که یک مدرس زیر ذره بین و دید نزدیک دانش آموزان قرا

قرار می گیرددا و شاید همکاران خود  آنان  تقلید  و مورد  باشد  ،رد  بیشتر مواظب  آراستگی ظاهر خود  در مورد  معموالَ    .باید 

لذا ظاهر فرد    .همکاران در اولین برخورد نسبت به دیگر همکاران برداشتی خواهند داشت که معموالَ در ذهن آنان باقی می ماند 

   .( 18-19  :1386 ، میلر و میلر)  یار مهم استبس برای اثرگذاری بر روی دیگران

معلمان را برحسب اینکه چطورجهت گیری هایشان را در مورد عوامل دوگانه عاملیت  )  درقدم اولیه ما به توصیف درایت اخالقی

 .  اخالق حرفه ای ( بیان می کنند می پردازیم) اخالقی

بیاموزد و چطور شرایط    ی خواهد چه چیز را درمورد صحیح و غلطموز مدرمورد عامل اول یعنی درایت معلم در اینکه از دانش آ

آموزش را تسهیل می نماید آنچه استادان بیان کردند مطابق آن چیزی بود که » درایسلر« درمقدمه کتاب » هاچی اون « که  

بود او گفت  ،درمورد مدارس و شخصیت سازی  بود  افراد سازند  :آورده  به عنوان  سهیم در واقعیت های    ه واگرما می خواهیم 

،  تهذیب خود،  صداقت  ،مسئولیت  ،وحدت  ،احترام به جایگاه قانون  ،مدرنیته باشیم باید ارزش ها که شامل احترام به هویت بشر

به طور احض تمام معلمان ادعا کردند که احترام به   . مقاومت در مقابل وظایف سخت و کسالت آوراست می بایست القاء شود

   .مهم ترین چیز استخود و دیگران 

ورزند  تأکید می  این مسئله  به  دبیرستان  و  ابتدایی  رشد  ،معلمان در هر دو مقطع  آنها جایگاه  و  ،  همچنین  یکپارچگی  حس 

ازنظر استادان دراحساس مالحظه . اتحاد در بین دانش آموزان را از وظایف اصلی خود به عنوان یک کارگزار اجتماع می دانستند
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از طریق اصل    .دیگر نیز از جمله محسناتی است که دانش آموزان باید در دوران تحصیل به آن اهتمام ورزندکردن نسبت به یک

مداخالت غیر رسمی استاد و یا نقل قول های شخصی به نظر    ،تذکرات همزمان  ،اساسی کالس درس یعنی ارائه دروس مستقیم

 .  استادان درصدد ارسال پیام های معنوی هستند ، می رسید

ین اصلی که معلمان باید بدانند که ازنظراخالقی ضروری است که دانش آموزان را به صورت تکی و منفرد در جمع کالسی  ومد 

اگرچه شرایط و سطوح موقعیت های دشوار   .برخی این هشدار اخالقی را ازهمکاران خود می گیرند  .شرمسار و تمسخر نکنند

موقعیت های    ، در مدارس  .ه تنبیه و اصالح دانش آموز خصوصی صورت پذیرد ک  ستاما عموماَ بهترین کار این ا،  متفاوت است

دانش آموزان را خارج ازکالس ودرسالن مدرسه در مکالمه ای چهره به چهره راهنمایی می  ، زیادی مشاهده می شود که معلمان

سبت به دانشجو تنها به خاطر توجه به  ن نادااین رویکرد است  .البته ضرورتاَ همه موارد به منظور تأدیب دانش آموز نبود،  کردند

حساسیت های دانش آموز نبوده است بلکه به خاطر این اعتقاد معلمان می باشند که سخت بدان معتقد هستند که برای هویت 

 .  احترام قائل شد ،دانش آموزان به عنوان افراد بشر

چه این    ،حیات اجتماعی به حساب می آید  در  اتیکنترل نفس که نقطه مقابل خودخواهی است موضوعی حی  ،اخالق خوب 

 .  (78-76 :2001، 4کمپل ویتسن ) .باشد و چه فضای گسترده تر اجتماع محیط اجتماعی محیط کالسی 

احترام و القاء احساس واقعی مهربانی  ،  یک معلم باید الگوی رفتاری مناسب برای دانش آموز باشد و رفتاری که مبتنی بر عدالت

آن گونه رفتار کند که دوست دارد با او رفتار شود و دانش آموزش را شرمگین و خجالت زده نکند که    کند و   القاء  است به او

 .  ممکن است عواقب خوبی در پی نداشته باشد

یی  رفتار منصفانه به عنوان نمونه ای از عدالت همگی از گوشه ها، ایمان و پرورش مسئولیت پذیری، توکل، وقار و اتحاد، مهربانی

 .  حرفه ای آموزش است که شایسته است معلم مزین به این خصوصیات باشد ق اخال از

معلم خوب باید دارای رشد و کمال بیشتر و تجربه ی    .باید بتواند معنی زندگی را برای شاگردانش تشریح کند  ،معلم پندارگر

را در یک جریان معنوی که در آن   تا قادر باشد شاگردانش  باشد  به  های ذهنفعالیت  وسیع تری  را  آنها  ی و خالق خودشان 

  ، نقش اصلی و اساسی را در جریان تربیت ایفا می کند و به مثابه فردی   ،معلم   ،در نظر پندارگرایان  .هدایت کند  ،ابتکار وادارد

 امل شخصیتپندارگرایان معلم را در کمک به رشد و تک  .مورد ستایش و احترام است  ،رشد یافته و در متن خود متخصص است

همکار خداوند می دانند عقیده دارند تمام فعالیتهای او باید طوری باشد که رشد روح یا ذهن شاگرد را که عالی ترین    ،انسان

 .  (29، 1968 ،5باتلر ) صورت هستی در جهان است کامل سازد

نیست بلکه    ، نسان باشد حیات طبیعی اکار معلم تبلیغ اعمال اخالقی به صورت مجموعه ای از امر و نهی هایی که مخالف با  

  ، به این ترتیب  .وظیفه او فراهم کردن زمینه هایی است که شاگرد به مقتضای امیال و خواسته های طبیعی خود عمل می کند 

  در این دیدگاه یک معلم نمی تواند ارزشها و اعمال اخالقی خاص خود را به شاگردان خود معتبر جلوه دهد و از آنها بخواهد که 

آنها   متفاوتندعمل کنند زیرمطابق  با هم  از همه ی لحاظ  انسانها  به فرد است و   .ا  ارزشهای هر شخصی منحصر  رفتارها و  و 

طبیعی است که امیال و آرزوها و خواسته های آنها نیز خاص خودشان باشد واقع گرایان علمی به معلم توصیه می کنند که  

 ( 127 ،1386 ،ابراهیم زاده) .یید یا تکذیب جامعه استتارها همان تأندیده بودن رفمعیار ارزش ها و مالک پسندیده یا ناپس

مشارکت انسانها در دریافت    ،از این رو  .بنابراین نمی تواند تنها به دریافت های خود قانع باشد   ،انسان در اجتماع زندگی می کند

زیادی دارد اهمیت  را درباره مسئله و    . های یکدیگر  بیان میهر کس نظر خود  گاه ه  مشکلی  نقد و  کند آن  مه نظرها مورد 
 

4 Campbell , thiessen. D 
5- Butler  
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بررسی قرار می گیرند و احیاناً به یکدیگر نزدیک می شوند بهترین نظر آن است که در رابطه با مشکل یاموقعیت خاص از همه  

مبنای داوری  به این دلیل عمل گرایان معتقدند معلم باید کوشش کند که شاگردان را به سوی یک    .مناسب تر و مفیدتر باشد

 .  (201 ،1386 ،ابراهیم زاده) هدایت کند شترک و گروهی م

زرتشت آموزگار راستی   :آمده است  8بند    29مقام معلم چنان با ارزش بود که در اوستا زرتشت را معلم خوانده اند دریسنا فقره  

ر ایران باستان از آنجا که م د معل   . ر داده شداز این رو بود که به او گفتار دلپذی  .بود و اندیشه راستی را در جهان منتشر ساخت

مهمترین نقش را در سازمان جامعه از طریق آموزش و پرورش نوباوگان و فرزندان اجتماع به عهده داشت بی نهایت مورد عالقه 

نسل    معلمان مهمترین و مطمئن ترین واسطه انتقال تمدن و فرهنگ و دانش گذشتگان به  .و احترام و توجه خاص بوده است

 ( 75 ،1377 ،الماسی)  .ان با رهبری معنوی خود موجب تحوالت اجتماعی و سنت فرهنگی شده اند ه اند و هم اینآینده بود

توجه زیادی داشتند و سعی می    ،در ایران و روم باستان در انتخاب معلم الیق و پاکدامن از نجیب زادگان و اشخاصی با استعداد 

زیرا که به نقش معلم و تعلیمات او در سازندگی انسان ها و    ، ن خود کنندأمور آوپ فرزنداکردند پاکدامن ترین اشخاص را م

پس    .ایجاد تغییرات در آنها واقف بودند به این ترتیب اهمیت مقام معلم و تأثیر او در پیشرفت یا انحطاط جامعه معلوم می شود

  . ه مراکز آموزشی تأمین کندخود را به وسیل هدفهای مورد نظر هر ملتی که دارای معلمان شایسته و مجربی باشد بهتر می تواند 

 (141 ،1382 ،تقی پورظهیر)

معلم و نقش و جایگاه او از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ،  در مکتب اسالم هم به عنوان سازنده رکن اصلی فرهنگ ایرانی

به آن اندازه که خداوند در قرآن   .ه استتهای او تجلیل نشدنقش و رسال  ،از معلم   ،می توان گفت در هیچ دینی به اندازه اسالم

خداوند علم و حکمت را به کسی می دهد که او را خواسته باشد و هر کسی که علم و حکمت به او داده شده   :کریم می فرماید

  ، کریم  آنقر)   رای عقل باشندآنان پند می پذیرند که دا  .است مسلماً ثروت کثیر و سرمایه بی حد و اندازه به او ارزانی شده است

 .  (273 ،بقره

فضیلت و برتری عالم بر عابد همسان با فضیلت   :ص( نیز درباره مقام فضیلت و برتری مقام عالم بر عابد می فرمایند ) پیامبر اکرم

مورچگان در النه زیرا خداوند و فرشتگان و ساکنان آسمان و زمین حتی   . پیغمیر( بر پایین ترین افراد مردم است) و رجحان من 

میان آب بر عالم و دانشمندی که معلم مردم است و آنان را به خیر و سعادت رهنمون می باشد درود می   د و ماهیان دریا در خو

 . (58-59 ،1386 ،حجتی) فرستند

دانند  تکریم می  قابل  و  را مهم  اساتید  آموزشی  نقش  و مسلمانان  این که اسالم  از  بالندگی های)  ،گذشته  دیگر مسلمانان    از 

دریافتند تنها دانش و آگاهی برای معلم بسنده نیست و به این واقعیت پی برند که ناگریز از افزودن هنر پرورش به دانش   ،اینکه

و از رهگذر این    ،و آموزشیم تا معلم بتواند به نیازهای روانی کودک پی برد و همپای او پیوستگی عاطفی و دوستی برقرار سازد

   .(172 ،1361 ،سلبی ) ره زندرا به اندیشه شاگرد گ دانش ،پل

به طور کلی می توان گفت که تعالیم اسالمی به معلمان توصیه می کند که برای نیل به هدفهای اصیل تربیتی و نفوذ در دنیای  

  معلم عالوه بر  . دام کنندبه ترتیب شاگردان خود اق  ،آرامش و متانت ، فروتنی و نرمش  ،با بشارت و انذار ،عواطف و درون شاگردان

انتقال معلومات به شاگردان را به عهده دارد باید فعالیتها و اعمال آنها را هم مورد توجه قرار دهد زیرا علم بدون  اینکه وظیفه  

در حدی که آزادی عمل و    ،از این رو معلم از طریق نظارت بر اعمال شاگردان  .عمل در نگرش اسالمی مردود شناخته می شود

آنها    ،کوشش می کند تا استعدادها و قوای مختلف جسمی و روانی  ،وی خودش خدشه دار نشودول مسئولیت اعمال او از سقب

نهایت  .شکوفا شود اینکه در  به  تربیت کودک محور   ،با عنایت  یادگیری تالش کند و معلم در  برای  باید  این شاگرد است که 
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الگو و راهنما در    .محسوب کرد از آنجا که  تربیتاما  این جریان نقش حساسی دارد که    است و او درشخصیت معلم    ،جریان 

اجتماعی یعنی امر به معروف و    ، برحسب مسئولیت شرعی و اجتماعی باید آن را ایفا کند با الهام از یک تکلیف سازنده اخالقی

به   ،ایند تربیتبه عبارت دیگر در فر  .شود  با اقتدار در مقابل اشتباهات و انحرافهای احتمالی شاگرد وارد عمل می  ،نهی از منکر

بلکه همانند پدری دلسوز که در بینش اسالمی به پدر معنوی    .معلم صرفاً نظاره گر یا موعظه گر نیست  ،ویژه در بعد اخالقی آن

   . در این فرایند به مسئولیت خود عمل می کند  ،و روحانی کودک تعبیر می شود

این احساس به   . احساس تکلیف در اینجا نقش عمده ای دارد .ستو تنبه ا انذار ، کند بشارت روشی که قرآن در اینجا توصیه می

هیچ وجه قابل قیاس با مسئولیت اجتماعی از سوی نهاد خاصی و به اقتضای اشتغال فرد در آن نهاد به عهده اش گذاشته می  

تعلیم و    ،ی ینش اسالمزیرا در ب  . سایر معلمان دارد  این تفاوت عمده و قابل توجهی است که یک معلم مسلمان با  .نیست  ،شود

الهی نیت رضای  به شرط داشتن  به هنگام حضور در کالس درس  ، تعلم  را  او خود  و  در محضر خدای سبحان    ، عبادت است 

 ( 267-266 ،1386 ،ابراهیم زاده ) .احساس می کند 

اندازه فهم او    ، بان باشد معلم نسبت به شاگرد مهر  ،شهرت  قصد معلم از آموختن باید قرب به خدا باشد نه جاه و مال و ریاست و

 ( 404 ،1377 ،الماسی)  .با وی به مالیمت رفتار کند و درشتی نکند  .در تدریس رعایت کند

به نظر شهید ثانی معلم و اهل علم در گفتار و کردارشان سرمشق و الگوی مردم اند و عامه خلق از آنان پیروی می کنند از این  

احراز و نگهداری چنباید مراتب صالحیت و شایستگی خ  رو معلم  برای  را  فراهم آوردویش  مقام و حیثیت علم و    ،ین مقامی 

در مجلس درس باوقار و لطیف باشد    . خوش خلق و متواضع باشد  .رفتارش بر طبق موازین علمی استوار باشد  ،دانش را ارج نهد

فع ه پرسش کند و اشتباهات خود را رپایان درس به شاگرد مجال دهد ک  و آسان ترین روش را برای آموختن انتخاب کند و در

   .( 202 ،1385 ،وکیلیان) کند

 

  آیين نامه هاي اخالق حرفه اي 

به  .  پیدایش حرفه های گوناگون را ایجاب می کند،  رشد روز افزون جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعی

وز نقش بیشترو مؤثرتری در بهبود رفاه اجتماعی بر  ا روز به راین حرفه ه،  دلیل ضرورت تقسیم کار و نیز تخصصی تر شدن امور

ها منوط به کیفیت خدماتی که ارائه می دهند و اعتماد و اعتباری است که در نتیجه  تداوم حیات این حرفه  .  عهده می گیرند

حفظ  ،  هر حرفه و اعضای آنسرمایه اصلی هر حرفه است و وظیفه  ،  این اعتماد و اعتبار.  ی ارائه این خدمات به دست می آورند

ا تشکیل می دهد و در برگیرنده مواردی از مهمترین خط مشی هر حرفه ر،  ضوابط رفتار و اخالقی .  سرمایه به دست آمده است

این ضوابط در حرفه عمومی » آیین رفتار   .جمله ویژگی های اصلی هر حرفه و روابط اعضای حرفه با جامعه و یکدیگر است

   .ل گیری و تولد اصول اخالق حرفه ای برگرفته از فرهنگ کل جامعه استکش. حرفه ای « است

شود به راحتی متوجه می شود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک    زمانی که فردی وارد سازمانی می 

این است که همین  ،  مسلم است  گرچه این نوع رفتار خاص را فرهنگ سازمانی نامیده اند ولی آنچه.  افرادش قابل مشاهده است

حاکمیت اخالق حرفه ای  .  ازمان مطرح استفرهنگ چارچوب هایی را تعریف می کند که به عنوان اصول اخالق حرفه ای آن س

قادر است به میزان چشمگیری سازمان را جهت کاهش تنش ها و موفقیت در تحقق اثر بخش هدف یاری نماید و  ،  در سازمان

 .  ازدسازمان را پاسخگو س
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،  در سازمان  : ویددیوید می گ.  فرد آر.  به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می باشد،  امروزه داشتن اخالق حرفه ای

اصول اخالقی  .  یعنی سازمان خوب،  اصول اخالقی خوب  ؛اصول اخالقی خوب از پیش شرط های مدیریت استراتژیک خوب است

شکل می گیرد و در مرحله  ،  « است  ... آداب و رسوم و،  مذهب،  گ کلی جامعه »عقاید با تمام ویژگی هایش که برگرفته از فرهن

در درون این سازمان نیز  . اصی تری به خود گرفته و به عنوان فرهنگ سازمان متبلور می شود دوم در درون سازمان حالت اختص

همه این ها  ،  از دیگران متمایز می کند افراد شاغل و طبقات مختلف دارای خرده فرهنگ های خاص تری هستند که آن ها را  

شکل می گیرد که آن را اصول اخالق حرفه ای  باعث می شود که در میان این گروه ها و سازمان ها نوعی تعصب کاری خاص  

 .  « 32-34 :1388، در یک جمله اخالق حرفه ای متأثر از اخالق سازمانی است »تقی زاده .می نامند 

،  آداب و اخالق علم ،  نگرانی ها و تأمالت خود را درباره اخالق به مفهوم اعالن اخالق حرفه ای، وستهبسیاری از متفکران بطور پی

،  10ادوارد شیلز،  9نیکالس لومان،  8اندرو آبوت،  7تارکولت پارسونز،  6لودویک ویتگنشتاین ،  امیل دورکهایم.  ن داده اندفناوری نشا

.  وع اخالق و اخالق حرفه ای در علم پرداخته اندنی هستند که به موضاز جمله صاحب نظرا  11دیوید رزنیک و یورگن هابرماس 

علم تجربی  ،  جامعه شناسی چیزی نیست جز علم اخالق یا به بیان دقیق تر  :می گویددورکهایم در کتاب تقسیم کار اجتماعی  

اخالق همان معیارهای  ،  یکاز نظر رزن،  یک گروه یا اجتماع حرفه ای  ،اخالق و اخالق حرفه ای چیزی نیست جز وجدان جمعی

را تجویز به اعتقاد وی علم به  .  و حمایت می کنند  تشویق،  رفتار اخالقی یا هنجارهای اجتماعی هستند که رفتارهای انسانی 

تأثیر ،  مثابه ی حرفه ای است که دارای اخالق حرفه ای خاص خود است و رعایت اخالق حرفه ای ضمن آن که بر کار کرد علم 

 .  ( 6 -14 :1387، ودادهیر و همکاران) . اعتماد اجتماعی نسبت به علم و صاحب آن را افزایش می دهد، مثبتی دارد

نتایج مطالعات نشان داده که تعداد معدودی از دانشگاه های ایران آیین نامه ای برای اخالق حرفه ای تدوین کرده اند که بیشتر  

شده و یا اخالق حرفه ای پژوهش را شامل می شود و    رفه ای اداری اشارهو بیشتر به اخالق ح،  با نام منشور اخالقی آمده است

با توجه به اخالق حرفه ،  حرفه ای آموزش در میان عنوان های درون منشور به چشم می خورد  قفقط نکاتی چند در مورد اخال

گیرد برمی  در  را  استاد  یک  آموزش  ای  حرفه  های  تمامی صالحیت  که  آموزش  هایی  .ای  نمونه  نامه  به  آیین  چند    از  های 

   .ین شده اشاره می کنیمدانشگاه که جهت آگاهی اعضای هیأت علمی از اصول اخالق حرفه ای آموزش تدو

 

   :آیين نامه عملکرد حرفه اي مدرسان در تدریس-1

ا ست که  ارائه توصیه ها و مشاوره ها برای وزارت آموزش در جهت شکل گیری ضوابط عملکرد حرفه ای در تدریس ضروری 

   :البته محدود به

   ( ابقاء در حرفه ای خاص3 (صالحیت ها2 (عملکرد حرفه ای و ا خالقی 1

   .نمی باشد  ،(تعدات قراردادی4

باشد معتقد  انسان  شأن  و  ارزش  به  باید  حقیقت.  استاد  پیرامون  جستجو  متعالی  ارزش  باید  و  ،  وی  بشری  فضیلت  به  ایمان 

جهت صیانت از آزادی    استاد به عنوان یکی از عامالن رسیدن به این اهداف و در.  ید پرورش شهروندانی آزادمنش را درک نما

 
6 Wittgenstein. LJJ 
7 Parsons. T 
8 Abbott. A 
9 Luhmann. N 
10 Shils. E&Resnik. DB 
11 Haber mas. J  
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  وی در حرفه خود باید به این ضوابط پای بند باشد .  بیاموزد و شرایط یکسان آموزشی را برای همه ایجاد نماید ،  بیاموزاندباید  

 .  ( 54 :2006 ،12ونتز)

 .  آگاهی داشته باشد، حرفه انتخابی اش یعنی آموزش دارداستاد باید به اهمیت مسئولیتی که در رابطه با 

 

  :تعهدات استادان حرفه اي

،  هوش،  صیانت از شغلی است که افراد دلسوز با داشتن مهارت ها،  اساسی و مهم در ایجاد ضوابط آموزشی با ارزشنکته   •

عملکرد خود را حفظ ،  نوی برخوردار باشداستاد باید از ویژگی های مثبت مع  .خرد فراوان را در خود جای داده است،  صداقت

   :معلم، در جهت ایفای مسئولیت های حرفه ای و قرار دادی  .شدکرده و ایجاد کننده موقعیت های برابر و یکسان با

اولیای مدرسه و  ،  همکاران،  کارکردهای سیاسی و مسئولیت در قبال دانش آموزان،  نباید در کارکردهای حقوق شهروندی •

 .  هیأت مدیره ی مدرسه مزاحمت ایجاد کند 

نژاد • اساس  بر  تأهل ،  جنسیت،  رنگ،  مذهب،  نباید  های ملی و قومی و شرایط معلولیت جسمی تبعیض ریشه  ،  وضعیت 

 .  قائل شود

تعهدی خاص بدهد  اولیاء و اعضای هیأت مدیره مدرسه  ،  همکاران،  نباید از ابزارهای اجبار استفاده کند و به دانش آموزان •

 .  و یا رفتاری خاص در مقابل آنان از خود بروز دهد 

 .  کوتاهی کند، اید در بروز حقایق مهمی که در مقابلش مسئول استنباید از عبارت های فریب کارانه استفاده کند و نب •

از رابطه ی شغلی خود با دانش آموزان • اولیاء مدرسه و اعضای هیأت،  همکاران،  نباید  یا  مدیره در جهت اهداف    والدین 

 .  منافع شخصی خود سوء استفاده نماید

   . کارکنان و اعضای هیأت مدیره تعرضی نماید، مدرسهاولیاء  ، والدین، نباید از لحاظ جنسی به دانش آموزان •

مدرک اجرایی و اداری و یا هر مدرکی که فردی را با توجه به صالحیتش محق استخدام می نماید  ،  نباید مدرک تدریس •

 .  لغو نماید، را صرفاَ به این دلیل که خارج از نبراسکا صادر شده است

 .  ازانه از او سر بزند و تصویری غلط از وظایف حرفه ای خود ارائه دهدریاکارانه و دغل ب، نباید رفتارهای نادرست •

   .باید هر گونه تخطی از قوانین وضع شده را به اعضای هیأت علمی گزارش نماید •

 . جوی تالفی و انتقام در مورد فردی باشد که تخطی گر این موارد بوده استنباید در جست •

  

  :تعهد به دانش آموزان

. که در اینجا دانش آموزانند ( وجود دارد)  که یک حرفه در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به ارباب رجوع  به یاد داشته باشد

او باید روحیه تحقیق و   .ظه خالصانه نسبت به دانشجویانش انجام دهدتوجه به مالح،  استاد باید وظایف شغلی خود را با عالقه

 .  ( 66-67 ، همان منبع) داف ارزشمند را برانگیزاندکسب دانش و درک عمیق و تدوین فکورانه ی اه، پژوهش

 

   :معلم در راستاي ایفاي تعهدات خود نسبت به دانش آموزان باید

 
12 Vontz 
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سی مستقل و منطقی را دنبال نمایند و به آنها اجازه دستیابی به دیدگاه  به دانش آموزان اجازه دهد که تالش های در •

 .  های متفاوت را بدهد

   .تعمداَ موضوعات درسی را پنهان و یا به گونه ای دیگر جلوه دهد نباید آگاهانه و  •

ایجاد نماید و  باید تالش آگاهانه و منطقی در حفاظت دانش آموزان از شرایطی که ممکن است در فرآیند آموزش اخالل   •

 .  داشته باشد،  یا برای آنها مضر باشد

ی صحیحی باشد که بیشتر مورد توجه دانش آموزان قرار باید فعالیت های آموزشی حرفه ای او مطابق با عملکرد آموزش •

 .  می گیرد

را که در جریان سیر شغلی خود جمع آوری کرده است • برای م،  محرمانه نگه دارد،  باید اطالعات شناسایی شخصی  گر 

 .  فاش شود، اهداف حرفه ای یا این که از طرف قانون از او خواسته شود

   .بدنی استفاده کند  در تأدیب دانش آموزان نباید از تنبه •

به منظور کسب درآمد • برای دانش آموزان کالس خود  نماید،  نباید  اینکه توسط شورای آموزش  ،  تدریس خصوصی  مگر 

 .  محلی تأیید شود

•  

 : جامعه () تعهد به عموم

   .اهمیت و بزرگی مسئولیت الینفک فرآیند آموزش نیازمند ایمان داشتن به اصول میراث دموکراتیک انسانی ماست

قانون نقش  به  آوردن  ایمان  و  القاء درک  دارد،  معلم مسئولیت مهمی در جهت  فردی  آزادی  برای  واسطه ی  ،  احترام  به  وی 

 .  (  98 ،ن منبعهما) صداقت شغلی اش مورد احترام عموم است

 

  :معلم در راستاي ایفاي تعهدات خود به عموم

از سازمانی که به عضویت آن درآمده است • ارائه دهد و همواره محتاط  در آن  )  نباید  استخدام شده است( تصویر غلطی 

 .  باشد که بین دیدگاه های شخصی و سازمانی مرزی را قائل شود

از امتیازات سازمانی در جهت منافع  • شخصی و یا جهت گیری های سیاسی و یا فعالیت های حزبی سیاسی بهره    نباید 

 .  برداری کند

 .  بپذیرد، ضاوت حرفه ای او اخالل ایجاد می کند نباید هیچ هدیه یا پیشکشی را که در ق •

   .شهروندی و سیاسی افراد باشد، باید از اصول فرآیند آموزشی مناسب جانب داری کند و پاسبان تمامی حقوق طبیعی •

 .  نباید مرتکب هیچ فساد اخالقی شود و مطابق قوانین مرتکب هیچ جرمی نشود •

 . لی خود تالش نمایدجدیت فراوان در جهت ایفای وظایف شغ باید با  •
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  :تعهد به حرفه

در   معلم باید همه تالش خود را،  با توجه به این باور که کیفیت آموزش و تدریس تأثیر مستقیمی بر مردم و شهروندان دارد

ایجاد جوی که در آن قضاوت های شغلی تشویق می شود و دستیابی  ،  ارتقاء پیشرفت خدمات،  جهت ارتقاء استانداردهای شغلی

استاد باید باور داشته .  شرایطی که افراد ارزشمند را به خاطر ایمان داشتن به حرفه ی آموزش جذب می نماید به کار بنددبه  

 . همکاران براساس احترام متقابل ایشان و صداقت شخصی ایجاد می شود  باشد که ارتباط سالم حرفه ای با

 

  :معلم در راستاي ایفاي تعهدات خود نسبت به حرفه اش

   .ید صالحیت های حرفه ای خود یا همکارانش را به گونه ای غیر واقعی جلوه دهد نبا •

مقابل کسانی   • در  فعاالنه  و  دهد  انجام  مرتبط  با مدرک  تنها  را  خود  های الزم  شغل  فاقد صالحیت  حرفه  این  برای  که 

 .  بایستد، هستند

   تعهد به فعالیت های حرفه ای استخدامی •

وی باید بر این باور باشد    . معلم باید به قراردادهای استخدامی به مثابه تعهدی که هم قلباَ و هم عمالً بدان معتقد است بنگرد 

 .  داقت و شأن شخصی ایجاد می شودص، که ارتباطات سالم پرسنلی براساس احترام متقابل

 

  :استخدامي معلم، دات به فعاليت هاي حرفه اي در راستاي ایفاي تعه

 .  باید موقعیت یا مسئولیتی را براساس آمادگی حرفه ای و صالحیت های قانونی خود درخواست نماید و آن را بپذیرد •

اطالعات مربوط به یک شغل را از یک داوطلب یا کا • رمند مضایقه کند و یا شرایط استخدام و شرح وظایف نباید تعمداَ 

 .  را به گونه ای غیر واقعی جلوه دهد کاری 

 .  باید بخش نامه ی فوری به کارمندان بدهد ، در مورد هر گونه تغییرات در دستیابی به خدمات •

 .  باید شغل حرفه ای خود را در چارچوب روش های تعیین شده توسط عامل استخدامی مدیریت کند •

 .  واگذار ننمایدوظایف محوله ی یک معلم را به پرسنل غیر شایسته  •

 .  هیچ بهره برداری شخصی از موقعیت حرفه ای خود نداشته باشد •

 .  آموزش ( بگذارد) وظایف خود را در زمان های مقرر انجام دهد و زمان اختصاص داده شده را برای هدف مورد نظر •

   .دگان گواهی نامهضوابط تعهدات قراردادی برای تمام دارن •

 .   به شرایط قرارداد و گزینش پای بند باشند اعضاء حرفه ی آموزشی باید کامالَ  •

   :( آمده است که2006)  در آیین نامه اصول اخالق حرفه ای جامعه ی روانشناسان بریتانیا 

امانوئل کانت در توصیف ،  ود (با دیگران طوری رفتار کن که می خواهی با تو رفتار ش)   :یکی از این اصول منطقی این است که

ظرفیت ما  .  آن گونه عمل کنید که گویا مقررات تبدیل قانونی جهانی شود (،  به این پند )   :ه خود می گویداین اصل با بیان آمران

در عمل به اصل معنوی منطقی به ما شرافت عمل به معنویات را اعطاء می کند و منجر به پند و اندرز بعدی می شود که می  

تعمق در مورد اصول اخالقی    . ای تو یک هدف باشد نه یک وسیله(باخودت و دیگران خاضعانه برخورد کن و این عمل بر)  :دگوی

قبل از پرداختن به کارهای حرفه ای باید مفاهیم ضمنی اخالقی را همراه با  .  باید در تمام فعالیت های حرفه ای حاکم باشد 

قی و رفتاری در جهت بهره از آیین نامه اصول اخال.  نوان بخشی از کار در نظر داشتدیگر چارچوب های حرفه ای و قانونی به ع 
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اصل اخالقی که تشکیل دهنده جنبه های اصلی وظایف در    4این آیین نامه بر مبنای  .  گیری از اصول موجود در آن اطالع یابد

 اتحاد و صداقت(  ؛تعهد() وظیفه ؛صالحیت ؛ماحترا) اصل شامل موارد زیر است 4این . می باشد ، چارچوب مسائل اخالقی است

،  ن اصول اخالقی در قالب یک بیانیه از ارزش ها توصیف شده که منعکس کننده عقاید بنیادینی است که تعقلهر کدام از ای

 .  تصمیم گیری و رفتار را راهنمایی میکند

 احترام عمومی   •

 حفظ اسرار و حریم خصوصی افراد •

 ای  اصول اخالقی ـ صالحیت حرفه •

 آگاهی از اصول اخالقی حرفه ای  •

 اخالقی  معیارهای تصمیم گیری •

 شناخت محدودیت های معیار صالحیت  •

 اخالق وظیفه شناسی •

 حفظ حریم شخصی •

 جلوگیری از سوء رفتارهای اخالقی •

 

   آسيب شناسي اخالق حرفه اي 

 : آرمان اخالق حرفه اي

های اخالقی  مسئولیتها و تبیین تعهدات و  حل مسائل اخالقی بنگاه  ،ای به منزله دانش و آرمان عمده آنرسالت اخالق حرفه

سازمان آرمان  .هاستدر  این  به  رسیدن  بیاید  ،برای  دست  به  باید  هدف  از   .چند  مشاغل  و  حرف  صاحبان  توقع  آن  تحقق 

   . کنیمها اشاره میای است که به آندانشمندان حرفه 

ارزش-یک نهایی  رفتار آدمی است و    توصیف اخالقی  :هاارائه مالک  های اخالقی محتاج شاخص و  داوریبه معنای داوری در 

می  مالک  .باشد مالک  این  اساس  مشابه   ،بر  و  یکسان  شرایط  با  برسد  نتیجه  همان  به  اگر  تنها  و  اگر  است  اخالقی   رفتاری 

به   ،حوزه حرفه یا زندگی شخصی ،در زندگی فردی یا اجتماعی  ،هرکسی که در باب رفتار خود با دیگران .( 76 :1383 ، قراملکی)

ا برتری تعریف گرددداوری  اساس مالک  بر  باید  ترازو  این  ترازوی سنجش داشته باشد و  باید  پردازد  ارائه چنین    . خالقی می 

 (  115 :1386، فالح  ، قراملکی) .مالکی از وظائف دانش اخالق است ودر اخالق حرفه ای نیز بی نیاز ازآن نیستیم

شود و خود های اخالقی به منزلة کمال برهان اخذ میات تمام توصیه ای امری است که در توجیه اثبق حرفهمالک نهایی اخال 

فیلسوفان اخالق در    .شودگونه که به منزلة آخرین غایت و آرمان رفتار اخالق نیز اخذ میهمان  ؛محتاج توجیه و اثبات نیست

نهایی اخالق نزاع فراوان دارند نهایی اخالق   برمبنای  .باب مالک  است و هر رفتاری که مقرب به او  خد  ، اخالق اسالمی مالک 

تقرب به   ،هدف نهایی تخلق . شوداما پرسیده نمی ،پرسداو می .رذیلت است ،فضیلت است و هر رفتاری که مبعد از او باشد  ، باشد

 (78  :1384، ماهینی) . کنداوست و چنین مالکی هم حسن فعل را تأمین و هم حسن فاعلی را تضمین می

یکی از وظایف دانش    .ها استرفتار اخالقی در سازمان منوط به شناخت فضیلت و رذیلت  :و رذایل  ترسیم جدول فضایل  -دو

دانش اخالق جدول فضایل و رذایل را بر    .بندی رفتارهای اخالق خوب و رفتارهای ناروا استاستقصاء و طبقه  ، اخالق تعریف

ارزش نهایی  به  اساس مالک  فراگیرها  نظام  ،صورت  و  ارائه میمند سازکامل  الگوهای    (117  : 1386،  فالح  ،قراملکی )  . کندگار 

می تقسیم  رذیلت  و  فضیلت  یا  بد  و  خوب  قسم  دو  به  تقسیم  . شوندرفتاری  این  »مبنای  مبنای  مسأله  چیست؟  بندی 
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استتقسیم متفاوت  اخالق«  نهایی  »مالک  مسأله  با  تقسیم  .بندی«  فضایمبنای  اخالق  بندی  محققان  غالب  نزد  رذایل  و  ل 

گری خود شناسی و خودمحاسبه،  بر این اساس  .رعایت حقوق افراد و نزد برخی دیگر رعایت منافع طرف رفتار است  ،ایحرفه 

است می  ؛اخالقی  رعایت  را  خود  حقوق  شخصی  درون  ارتباطی  رفتار  چنین  در  فرد  خودکشی    ،کند زیرا  و  خودباختگی  اما 

است پ   ؛غیراخالقی  را  خود  حقوق  فرد  اینکه  دلیل  میبه  شخصی  .سازدایمال  برون  ارتباطی  رفتار  در  رازداری  ،و  و   ، صداقت 

براساس جهان شمول بودن حقوق طبیعی   .کنندزیرا حقوق طرف مقابل را تباه می  ؛ انداما خیانت و غیبت غیراخالقی  ، انداخالقی

 (80 :1384 ، نیماهی) . شودجهان شمولی اخالق نیز تأمین می ،آدمیان

تعارض اخالقی عبارت از رفتاری که انجامش از جهتی اخالقاً زشت و ترک آن نیز از جهت دیگر    : القیحل تعارضات اخ  -سه

مواجهه با تعارضات اخالقی    . ( 77  :1383،  قراملکی )  .ی افسد به فاسد استروش رایج در حل تعارضات اخالقی قاعده  .نارواست

عمیقتر ودارای ، تعارضات اخالقی درسازمان پیچیده تر ، مانیرخ می دهد و هم در فعالیتهای سازهم در زندگی فردی و شخصی 

 (118 : 1386، فالح ، قراملکی)  .. ابعاد و اضالع بیشتری است ودر نتیجه حل آن نیز صعوبت بیشتری دارد

به در حوزه اخالق   ،تحلیل مسائل عینی   -چهار بتواند  : موردی و مبتال  باید  ارائه شاخص  علم اخالق  ی  های معینها و مالک با 

کند تعیین  خاص  رفتار  انجام  در  را  افراد  اخالقی  و    . (78  :1383  ،قراملکی)  . تکلیف  است  کاربردی  علم  هویتا  اخالق  دانش 

ارائه مالک نهایی وترسیم جدول ارزشها و ضد ارزشها شرط   .مهمترین رسالت آن حل مشکال ت عینی اخالق در زندگی است

لم اخالق باید بتواند با ارائه شاخص ها و مالکهای معینی تکلیف اخالقی افراد را ع   .د بودن اخالق است اماکافی نیستالزم مفی

 ( 119 :1386، فالح  ،قراملکی)  ..  در انجام رفتارخاص تعیین کند

فعالیت  -  پنج حوزه  در  اخالقی  معضالت  حرفهتبیین  جهت  :ایهای  و  سازمان  در  اخالقی  امعضالت  فرهنگ  گیری  خالقی 

ای تازه و کران ناپیدا  ای با گسترهعلم اخالق بر حسب هر حرفه  . دهندای سوق میمدیران را به دانش اخالق حرفه  ،سازمانی 

اخالق پزشکی وسایرحرفه ها امری نیست که    ، اخالق اهل قلم  ،تدوین ضوابط اخالق تجارت  (120  ، همان منبع)   .شودآشنا می

علم اخالق بر حسب هر حرفه ای با گستره ای تازه و کران ناپیدا    .ر باشدر اخالق حرفه ای میس بدون تخصص و دانش کافی د

    (157  : 1386، قراملکی ) . آشنا می شود

های  ها و بستر سازیکند که روشکاربردی بودن دانش اخالق اقتضا می  :های پیشگیری از درمانعطف توجه به زمینه  -شش

در جهت رذای   الزم  از  گرددپیشگیری  تبیین  اخالقی  منبع)  . ل  اصول   158،  همان  تدوین  گیریهای  درجهت  باید  پیشگیری   )

 (121 :1386،  فالح ، قراملکی)  .اخالق وضوابط و قوانین سازمان وبه طور کلی نیزدر برنامه های آموزشی لحاظ گردد 

رفتار  -هفت و تصحیح  تغییر  فرایند  و  :ارائه  نفسانی  تهذیب  و  آرمانآراستن فرهنگ س  تزیکه  به  اخالقی  ازمانی  و  ارزشی  های 

    (  160 : 1386، قراملکی ) .محتاج کشف فرایندهای کاال است

تعالی شخصیت  -هشت و  نفس  باختگی  :تهذیب  از خود  انسان  اصالت  رهایی  و  به خود شکوفایی  آدمی  تقرب  و  پیچیده  های 

-های هویت تیز ماشینی از مهمترین رسالتی مشغلهونگی انسان و سلوک او به بارگاه ربویی در میان همهبشری و تحقق خداگ

   ( 160 ،همان منبع) .های اخالقی است

-دهد که آموزهبلکه نشان می  ، کند ارائه الگوها نه تنها رغبت و انگیزش در رفتار اخالقی را تشدید می  : ارائه الگوهای اخالقی  -نه

 (122 :1386،  فالح  ، قراملکی) .. اخالقی انتزاعی و غیر قابل دسترس نیستندهای 

تربیت انسان هدف   .تهذیب نفس را توقع داشته اند ، سده های پیشین بیش از هر امری از اخالق و سلوک دانشمندان اخالق در 

      (161 : 1386، قراملکی ) .آموزه های وحی و تعالیم انبیاء است
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  :آسيب شناسي  

ک سیستم که در پایان منجربه رفع عوامل بازدارنده برنامه یا  آسیب شناسی شناسایی علمی مسائل و مشکالت یک برنامه یا ی  

افات وآسیب ها می   سیستم خواهد شد هدف اصلی از چنین مطالعاتی تکمیل و تامین فرایندهای مناسب برای دفع ویا رفع 

 ( 167 :1384 ،نوروزی)  .. باشد

 

 آفت شناسي و آفت زدایي 

   .نقص و بیماری است ،عیب ،الفاظی چون آسیبآفت از دیدگاه ارباب لغت مرادف با 

   :هخدا معانی متعدد آسیب را چنین بیان می کند علی اکبرد

   :هم چنین در معانی آفت می گوید  .زیان و ضرر ، بال ، آفت ،ضربه ،زخم ،ضرب ،نقص یا شکستگی  ،عیب

   .بیماری وعیب ،بال ،آسیب ،زحمت 

   :آفت و عیوب را می توان به دو قسم کلی تقسیم نمود

   .مانند نقص عضو ،مانی استآفت ها و عیوب مادی که مربوط به نقایص جس. 1

   .  ... تهمت و ،دروغ ،کبر ،چون حسد ،آفت ها و عیوب روحی و معنوی و رذایل اخالقی . 2

   :عنوی دارای اقسامی استآفت ها و عیوب روحی و م

   .  ...ریا و  ،جهل ، شک ،شرک ،نفاق ،مانند کفر ،الف( آفت ها و عیوب اعتقادی

 (177 :1384 ،نوروزی)  .فخر ،فریفتگی  ،غرور ، سستی و بی حالی ، مانند یأس  ،ب( آفت ها و عیوب عاطفی 

 

 آفت ها و آسيب هاي فردي انسان

 :  معنوی به سه قسم تقسیم می شوند با توجه به آنچه گذشت آفت ها و عیوب روحی و

   ... . جهل و، ریا ، نفاق ، شرک، مانند کفر،  آفت ها وعیوب اعتقادی. 1

   . .. .حسرت و، غرور،  بی حالی ، سستی، مانند یأس ،آفت ها وعیوب عاطفی . 2

   : آفت ها وعیوب رفتاری که خود به دو قسم تقسیم می شود. 3

   . .. .تبذیر و  ،اسراف، ماننددروغ، الف( آفت ها وعیوب فردی

 (120 ،همان)  . .. .غیبت و ،تهمت ،ماننداستهزا ،ب( آفت ها وعیوب اجتماعی

ا  از آفت ها و آسیب های فردی آن دسته  ز آفت ها وآسیب هایی است که در تحقق آنها خود فرد به تنها یی دخالت  منظور 

ا افراد دیگر نیز دخیل باشند به  آفت هایی است که در تحقق آنه  ،و مقصود از آفت ها وآسیب های اجتماعی ،  مانند دروغ  ،دارد

تهمت    ،شخصی نباشد انسان اقدام به غیبتاگر    ،به عنوان نمونه  .طوری که اگر دیگران نباشند انسان به آنها گرفتار نخواهد شد

 ( 112 :1374، رشید پور) . و استهزای او نمی کند

 

شناسی شناسین:  آسیب  شناسی،  اخوشی  امراض  ،مرض  تشخیص  عوارض  ،علم  عادی  مطالعه  غیر  عالئم  عادی  ،و  غیر  ،  چیز 

  : 1372،  آریان پور)  انحراف از حالت طبیعی  ،عالئم غیر عادی هر چیزی  ،تغییرات حاصله در اعضای جانور و انسان در اثرا مرض

23) 
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 آفت ها وآسيب هاي اجتماعي انسان 

محوراصلی و موضوع اساسی این فصل است از یک سو علل و عوامل گوناگون درظهور و بروز آن  که   رفتارهای اختیاری انسان 

  ، یعنی بعضی از رفتارهای انسان منشأ غریزی دارد و برخی رفتارها را تأثرات روحی  ،نقش دارد و دارای منشأهای مختلفی است

 (125 :1384 ،نوروزی) .به وجود می آورد ...اضطراب و ،مانند وحشت

منشأظهور اعمال و رفتار خاصی درانسان می شوند و سرانجام درپاره ای    ،تمایالت عالی و گرایش های فطری  ،ربسیاری مواردد

نی رفتارانسانموارد  گیرند   ،ز  می  شکل  عاطفی  و  احساسی  عوامل  تأثیر  مثبت  ؛تحت  عواطف  و  احساسات  از  انس  ،اعم   ،نظیر 

   .نفرت  مانند کینه و ، احساسات و عواطف منفی ،محبت

  ، مانند کفر  ، میتوان منشأ آفت ها و آسیب های رفتاری انسان را در برخی مواردآفت ها و آسیب های اعتقادی  ،به عبارت دیگر

 ( 1367: 56 ،مطهری)  .مانند کینه و نفرت دانست  ،ودربرخی موارد عاطفی   ،...نفاق و

 

  :آسيب هاي شغل معلمي

  :عدم امانت داري  

به م رفتارامانت داری  الگوی  انگاری است  ثابه  امانت  به   مراد.  اخالقی فرزند  بینی خاصی است که فرد  انگاری جهان  امانت  از 

یابد ا.  هستی می  اینبر خورداری  انسانی و نشانه های تکامل وجودی آدمی است  ز  از ویژگی های حیات  این    . نگرش  غیبت 

ه حفظ اموال عمومی را ندارد و دل مشغول استفاده بهینه و با بهره  دغدغ .  لقمه انگاری بی بهره است  جهان بینی و ترویج تلقی 

 فقدان جهان بینی . وری از امکانات و اختیاراتش نیست

 .  رفتار را نه تنها در پیوند با دیگران بلکه رفتار فرد را در ارتباط با خود نیز مخدوش می سازدامانت انگاری  

بار    برای شناخت لقمه انگاری و آثار زیان  .بزرگی در رشد اخالقی سازمان است  مانع  لقمه انگاری:  تحلیل مفهوم امانت انگاری

مراد از امانت .  به منزله یک جهان بینی پرداخت  تحلیل امانت انگاریامور به وسیله متضادشان به    آن می توان از طریق شناخت

خود را   هر کسی بر اساس چنین نگرشی.  ی کند انگاری بینشی است که همه امور اشیاء را امری به ودیعه نهاده شده تلقی م

من    رتباطی درون شخص یعنی رفتاررفتار ا  بنابراین الگوی.  اما در عین حال خود وی نیز مورد امانت است.  امانت دار می پندارد

.  د امانت هستندهر چه به نحوی در اختیار من قرار می گیرد مور  امور دیگر نیز.  می شود  بر مبنای امانت داری تنظیم  با خودم

بر این اساس اخالقی بودن فرزند  .  الگوی رفتار ارتباطی برون شخصی من نیز بر پایه امانت داری سامان می یابد   بدین ترتیب

انگاری است از    شِیء مورد امانت امری گران بها اما در معرض تباهی است که محتاج حفظ.  امانت  رعایت و نگهداری است و 

امانت  )  جانب کسی انتظار می رود که در حفظ آن کمال  )  (نزد فردیصاحب  او  از  به ودیعت گذاشته می شود و  امانت دار( 

 ( 134 :1386، قراملکی) . احتیاط و حزم را رعایت کند

بر مبنای جهان بینی امانت انگاری خداوند مهربان صاحب امانت است و ما آدمیان امانت دار او هستیم و هر چه در آسمان و  

 .  حرمت مردم و همه چیز ها . اموال راز مردم مورد امانت است دیگر انسان ها . استزمین 

  ، خدا. امانت داری خاصی وجود دارد ، تباط با هر یک از آن سه امرو در ار انسان در رفتار ارتباطی خود با سه امر مهم تعامل دارد

و دیگران است  ،خود  پرتوی  انگاری  امانت  با خ  بینش  فرد  ارتباط  و تصحیح  ،داکه  تبیین  را  و دیگران  آن چه .  می کند  خود 

در اختیار انسان قرار داده    تکلیف قرار داده است و آن چه او به منزله لطف برای سهولت انجام تکالیف  برای انسان ها   خداوند

بینش  .است این  در  شوند   همه  می  تلقی  دورزی.  امانت  خر  اندیشه  آگاهی  و  تفکر  انتخاب  ،قدرت  اختیار  قدرت  و   ،و  عشق 
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همه مواهب الهی باید کمال    انسان بر مبنای امانت انگاری.  همه امانات الهی اند.  دین والیت و غیره  ،پرستش مسئولیت و تکلیف

 .  نه راه افراط بپیماید و نه به دره تفریط بلغزد.  در استفاده از آن ها داشته باشداحتیاط را 

انسان خود و هر چه دارد امانت الهی است و او   .انت انگاری تبیین و تصحیح می شودارتباط فرد با خویش نیز بر اساس بینش ام

  چنین بینشی خیانت در امانت الهی  بر پایه  ود کشیمثال خ.  را داشته باشد   کمال احتیاط و حزم باید در حفظ و صیانت نفس

امانت به شمار م.  است از مصادیق خیانت در  نیز  امور  انجام  ارزان   .ی رودکاهلی و سستی در  را  نداریم خود  این مبنا حق  بر 

 .  پر زرق و برق و معیشت پر رنج و درد از دست بدهیم  را در کشاکش زندگی بفروشیم و خویش

خود را .  را فرو نمی گذارد  لحظه ای تغافل نمیورزد و شرط حزم و احتیاط  نت الهی می داندهر گز و در هیچآن که خود را اما

الهی می داند که از سوی دشمنانموجودی   از این رو جای هیچ   ارزشمند و شایسته خالفت  پنهان و پیدا تهدید می شود و 

انسان قدر و منز.  گونه بی مباالتی نیست این مبناست که  بینی  بر  یا خود بزرگ  بینی  از خود کم  یافت و  را خواهد  لت خود 

که در توصیف اهل ایمان بر مفهوم امین بر خویش بودن تاکید شده    به این دلیل است.  خواهد رست رحم اهلل امرء عرف قدره

 (101  :1374، رشید پور) .المومن امین علی نفسه مغالب لهواه و حسه: ع(نقل شده است) از امام علی .است

م متکی  وقتی ارتباط آدمی با دیگران بر این اصل مه.  بینش امانت انگاری مناسبات اجتماعی مردم را نیز مستحکم می سازد

هر کسی در رفتار خود با دیگران کمال حزم و احتیاط را در پیش  . حرمت و اموال مردم امانت الهی اند ،نوامیس  ،شود که حقوق 

 . از مدیران تبیین شده است مثالی  این بعد از مسئله با. خواهد گرفت

مانت بودن مسئولیت و نیروهای انسانی و منابع  مدیری که مناسبات سازمانی خود را بر اصل ا  ،آثار سازمانی بینش امانت انگاری

 :  طبیعی مربوط به آن بنا می نهد

  .ونه تبذیر و اسرافاجتناب از گشاده دستی در مصرف نیروهای انسانی و منابع طبیعی و پرهیز از هر گ :یک

 .  حفظ حرمت و گرامیداشت انسان ها  :دو

 .  الگوی وجدان کاری و تعهد  ،افزایش بهره وری :سه

 .  راز دار نیروی انسانی و فاش نکردن عیب کارکنان :چهار

 .  حدرندان وقت :پنج

 .  مسئولیت پذیری و داشتن شایستگی در قبول شغل خود :شش

می  گاهی بس بلند دارد در قرآن امانت داری الزمه و مصداق تقوا شمرده شده است و با مفاهیامانت داری در متون اسالمی جای

 . چون ایمان کمال دینداری اسالم و صدق و راستی همبستگی معناداری دارد

از آثار امانت داری به دست می دهد ی  شیوع خیانت ورزی دامن خائن را هم م.  تامل درآثار زیان بار خیانت شناخت بهتری 

.  از آثار زیان بار آن در امان نمی ماندگیرد به این معنا که وقتی او نیز امانتی به کسی سپارد به آن خیانت می شود و او نیز  

اما با گسترش و تر ویج فرهنگ  .  کسی که جرئت خیانت در امانت داشته باشد جسارت ارتکاب دیگر گناهان را نیز پیدا می کند 

 (167 :1386، فالح  ،قراملکی)  .ل می شودامانت داری امنیت ملی تحصی

من خود امانت خداوند هستم لذا مجاز به هرگونه استفاده    .هی می بیندهمه چیزراامانت ال  ،انسان موحد براساس چنین نگرشی

  معلم   .تصرف من در خودم بایددرجهار چوب فرامین الهی اذن خداوندوعاری از هرگونه تعدی وتفریط باشد   ،ای از خود نیستم

گیرند می  قرار  او  اختیار  در  که  آموزانی  دانش  که  نظربگیرد  اند  ،بایددر  الهی  دسترس ت  ،امانات  در  که  وامکاناتی  جهیزات 
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رادارند حکم  همین  نیز  ای   ،اوقراردارند  حرفه  اخالق  های  ازآسیب  یکی  تواند  می  دارنبودن  وامانت  روند  این  خالف  بنابراین 

 (118 :1385، قراملکی)  .معلمان باشد

 

 : فقدان انگيزش

انگیزش یکی از ابزارهای مهم    . تهای فرد یا افراد اسفعالیتها و  عامل اساسی در ایجاد تالش  ،میل با اراده انجام کار یا انگیزش

بینی شده  های پیشآمیز برنامهدر القای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت 

هر  معلمان  . (32  : 1386  ، انیجه)  است اصلی  می  مدرسه  بدنه  تشکیل  سیستمرا  در  مسلماً  و  برنامه  ، دهند  فعالیتاز  و  ها  ها 

بیشتری دارند  ،تجهیزات و مواد انگیزه  معلمان  به  مدارس  .اهمیت  در    ،با  تا  نیاز دارند  تربیت  تعلیم و  ارکان  از  عنوان یکی  به 

 ( 90 :1388 ، میرکمالی)  .نده سازی در جامعه مؤثر واقع شوندتربیت و آیو ارتقای دانش آموزان  آموزش

می ماند حقوق اجتماعی حفظ می شود و خود مردم به نگهبانی از اموال جان و نوامیس یکدیگر انگیخته اموال عمومی محفوظ  

مثال پرداخت تبعیض  )  اناز سویی عملکرد غیر اخالقی سازم .  شده و از این رهگذر نزد آفریدگارانگیزش با اخالق در تعامل است

ب را به سوی  آنان  را کاهش می دهد و  نهادینه کردن  آمیز(انگیزه کارکنان  از سوی دیگر سازمان در  انگیزگی می کشاند و  ی 

عملکرد اخالقی در مواردی همراه با صعوبت و هزینه است و دست کشیدن از سود جویی  .  اخالق به کارکنانی با انگیزه نیاز دارد

 .  خالقی سازمان استبنابراین فقدان انگیزه از موانع عمده در روند رشد ا .القی انگیزه کافی می خواهدها ی غیر اخ

انگیزه چیست و فرایند تقویت انگیزه کدام است؟ابتدا به گزارش عمده ترین دیدگاه های چیستی انگیزه می پردازیم و آن گاه از 

 .  عوامل و روش ها ی تصحیح انگیزش سخن می گوییم

چه چیزی نیست زیرا بسیاری گمان    نگیزه چیست؟رابینز برای شناخت درستتر انگیزه می گوید که ابتدا باید گفت که انگیزها

بهره اند  از آن بی  انگیزه ی ویژگی ای شخصیتی است که برخی دارند و برخی دیگر  از مدیران   .می کنند که  اگر چه برخی 

  اما دانش ما می گوید که انگیزه.  انگیزه بنامند  کارمند با  یزه بخوانند و دیگری راممکن است یکی از کارکنان را کارمند بی انگ

به همین دلیل انگیزه از شخصی به شخص دیگر و از وضعیتی به وضعیت دیگر  .  نتیجه عمل متقابل بین شخص و وضعیت است

ف سازمانی مشروط به توان ارضای برخی نیاز وی انگیزه را آمادگی اعمال نهایت تالش ها برای دستیابی به اهدا.  تغییر می کند 

 .  ها ی شخصی تعریف می کند 

این تنش ها انگیزه ای پدید می آورند که موجب .  نگیزش این است که نیاز های ارضا نشده تنش می آفرینندواقعیت فرایند ا

عواملی    .ه منظور کاستن از تنش استنیاز ب  فعالیت ها و رفتاری می شوند در این میان هدف آن فعالیت ها و رفتار ها برآوردن

انسان  پیشرفت و بهبودی فردی فرصت پرداختن به کار دلخواه پرداخت خوب  فرصت برای  مانند احترام به من به مثابه یک 

بسیاری و  کار  در  زیاد  آزادی  دارد  اهمیت  من  کار  که  این  اند   احساس  انگیزاننده  بر  دیگر  عوامل  چون .  از  انگیزش  مسئله 

 ( 171 :1386 ، قراملکی وفالح)  .ان شناختی است حساسیت باالیی داردرو موضوعی

انگیز انگیزش و نظریه های معاصر تقسیم کرد.  شنظریه های  سه  .  این نظریه ها را می توان به دو دسته نظریه های پیشین 

 .  نمونه از نظریه های پیشین انگیزش به اجمال در پی آمده اند

ا را به او نیاز ه  . های مازلو بر آن بود که نیاز های ارضا نشده آدمی منبع اصلی انگیزش اندمراتب نیاز    نظریه های سلسله_1

برد نام می  یا زیستی_1:  ترتیب چنین  اند)  اساسی  ادامه حیات ضروری  برای    _4احساس تعلق(اجتماعی  )  _3ایمنی  _2(.  که 

 (39 : 1388، میرکمالی) خود شکوفایی _5عزت نفس(شهرت و اعتبار )
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باز می شناسد  را درباره   دو فرض  داگالس(مک گرگور)  ه های مک گرگورنظری_2 از یکدیگر  وی می گوید یک فرض  .  کامند 

بی عالقه به کار و گریزان از مسئولیت که باید به اجبار به کار واداشته  که او موجودی است تنبل  درباره طبیعت کامند این است

این که کارمند طبیعتا    وضعیت پیشین هم تصور کرد  مند را درست بر خالفبیعت کاراز سوی دیگر می توان ط.  نظریه()  شود

که در    (سپس او درباره انگیزه می گوید 2نظریه)  .طالب مسئولیت و خود انگیخته به کار است  عالقه مند به کار .  انسانی خالق 

اگر نظرمان درباره طبیعت کارمند آن باشد نیاز های مازلو  به کارمند که در نظر  همان سلسه مراتب  نگاه    یه گفته شد یعنی 

خواهیم گفت باشیم  نداشته  ای  بینانه  اولیه:  خویش  های  نیاز  انگیزه  ایجاد  در  غلبه  که  مادی  درباره  .  دارند  و  نظرمان  اگر  اما 

 غلبه  انگیزش خواهیم گفت که در. و به کارمند نظری خوش بینانه داشته باشیم گفته شد طبیعت کارمند آن باشد که در نظریه

بنابراین او    .مک گرگور خود بر این باور بود که نیاز های ثانویه بر نیاز های اولیه غلبه دارند.  با نیاز های ثانویه و لطیف است

پیشنهاد کرده است که مشارکت دادن کارمند در تصمیم گیری ها مسئولیت دادن به وی ورود به مشاغل رقابتی و نیز ارتباطات  

 . اننده استبسیار برانگیز گروهی خوب

بهداشت هرزبرگ هرزبرگ معتقد بود که فقط نیاز هایی که مربوط به عزت نفس و خود شکوفایی سلسه  –نظریه انگیزش  _3

اما نیاز های سطح پایین یعنی بقا  .  او این عوامل را بر انگیزاننده ها می خواند.  منابع مستقیم انگیزش کارند  .مراتب مازلو هستند

منظور این است که این ها مستقیما به کار مربوط نمی شوند و  .  ری و احتماال ناراضی کننده ها هستندامل نگهداعو.  و ایمنی

یابند به آن ها دست می  با هر دو گروه همپوشانی دارد:  او می گفت که  . بیشتر مردم  تعلق  امنیت شغلی و  .  احساس  حقوق 

کاری نگهداری  محیط  عوامل  جمله  از  کننده)  مناسب  هستندهای(هر  ناراضی  شناخته   زبرگ  موفقیت  خودکار  درگیری  ولی 

 .  پیشرفت و رشد در شمار عوامل برانگیزاننده اند مسئولیت .شدن

 .  در میان نظریه های معاصر انگیزش نیز به شش نظریه اشاره می کنیم

نیازهای_1 گانه  نظریه  است  سه  لند  کله  مک  آن  از  که  نظریه  این  ها.  طبق  نیاز  یا  ها  اساسی  انگیزه  از ی  اند  عبارت    انسان 

انگیزش کاری بسیار موثرند اما دو مورد اثر مثبت دارند  موفقیت قدرت و وابستگی نزد وی این عوامل در  تاثیر سومی    اول  و 

 .  منفی است

یعنی کسانی که هدف    طبق این نظریه داشتن اهدافی خاص و مشکل موجب عملکردی بهتر می شود  .نظریه هدف گزینی_2

و مشکل    حتی کسانی که اهدافی چالش بر انگیزه .  انگیزش بیشتری دارند.  نیستند  که هدفمند   سبت آن هایی به ن.  هستند  مند

   .برای کار دارند را دنبال می کنند انگیزه افزون تری در مقایسه با آن هایی که اهدافی ساده تر. تر دارند

رفتار فرد رفتار    نه آنکه اهداف فرد  .ار تابع نتیجه استگزینی می گوید که رفت  این نظریه بر خالف نظریه هدف:  نظریه تقویت_3

وی بر آن بود که رفتار تقویت  .  تاثیر نظریات روان شناختی اسکینر قرار دارد  در واقع تحت  این نظریه .  او را هدایت می کنند

افراد برای رفتارنتایج  به بیان دیگر.  شده تکرارمی شود و رفتار تقویت نشده تکرار نمی شود مشخصی تجربه می کنند   ی که 

 .  سطح انگیزش آن هارا تعیین می کند

برانگیزاننده_4 با هم جمع می شوند  .طراحی مشاغل  را می سازند   در یک سازمان وظایف مختلفی  همان گونه که    .و شغلی 

 مدیریت در برابر تغییرات محیطی تعمدا دست به تغییر

تکنولوژی (کار مهارت ها و قابلیت ها  ) با تغییر فناوری  نیز می توان رمندانکا در برابر نیازها ی.  و طراحی جدید مشاغل می زند 

یک    ،البته به نظر می رسد که طراحی مشاغل برانگیزاننده بیش از آن که نظریه باشد   . چنین کند و انگیزه کاری را افزایش دهد

 . روش است
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و ارشدیت   تجربه  .بر اساس سطح تحصیالت  قایسه آنو پاداش به کارکنان و م  نظریه برابری درک بی عدالتی در پرداخت_5

بنابراین حفظ .  یا نابرابری در کار انگیزه را از کارمندان می ستاند  احساس بی عدالتی.  انگیزه ای پر قدرت در کسب وکار است

وابسته به   با افراد  نداندرآمد وهزینه کارم  مقایسهنظریه ای است که با    نظریه برابری.  برابری و رعایت عدالت بر انگیزاننده است

 .  هم در پی اصالح نابرابری هاست

قابل_6 انتظارامروزه  انگیزش  نظریه  درباره  تبیین  ترین  نظریه  فهم  به  است  مربوط  روم  ویکتور  نظریه  .  انتظار  این  به  چند  هر 

است وارد شده  زیادی  را  .  انتقاد  آن  تحقیقات  از  بسیاری  نتیجه  کندولی  برای عمل   انگیزه یک  شدت   . تایید می  تالش  )  فرد 

   . (بستگی به میزان باور آن فرد به دستیابی به آن چیزی دارد که به خاطر آن کوشش می کند

فقدان انگیزش را می توان به دست آورد عدم تامین نیاز های اولیه و ثانویه    موانع انگیزش یا عوامل  بر پایه نظریه های انگیزش

  دادن کارکنان در هدف گذاری عدم مشارکت  در دریافت حقوق و مزایا عدم دخالت بی عدالتی و تبعیض    موفقیت در کارعدم  

موانع انگیزه    مشاغل و عدم دریافت پاداش مورد انتظار از جمله مهم ترین  طراحی نامناسب.  کارکنان در تصمیم گیری ها  دادن

 .  کاری اند

دستیابی به آن ها    است که بر هدفی های فرد و انتظارنظریه ای    . ینز قابل فهم ترین آن هاستنظریه انتظار که طبق نظر راب

او مرتبط    فرد با عملکرد  ایجاد می شود که پاداش دریافتی و مورد انتظار  بر اساس این نظریه انگیزش هنگامی  .متمرکز است

یا  .  باشد را که ترجیح می دهند  پاداشی  توانند  افراد می  تعیین کنندیعنی  را دارند    گر دریافت بر خالف ا.  انتظار دریافت آن 

پس سازمان  .  خود را ازدست می دهد   بنابراین انگیزه.  انتظار کارمند باشد وی چنین احساس می کند که به او ظلم شده است

سازمان ها برای پرداخت    ،گربه گفته دی .  که دریافت کنندگانشان انتظار داشتند  باید اطمینان بیابد که پاداش ها همان هایی اند

 ( 184 : 1386، فالح  ،قراملکی )  .. پذیر و قابل اعتماد باشند باید پیش بینی  حقوق و پاداش

تضمین کننده ی انرژی    ،انگیزه و انگیزش حالت هایی از وجود هستند که نشان دهنده ی عالقمندی و تمایل فرد به انجام کار

اهام مزلو روانشناس آمریکایی است که  معروفترین دسته بندی انگیزش مربوط به آبر.  های انجام کار و داشتن هدف می باشند

   :سالهای متمادی روی نیازهای انسان کار کرده و به پنج دسته ی زیر تقسیم کرده است

ارد دچار  دانش آموزی که سوء تغذیه د  .نیازهای اولیه ای که مربوط به زنده ماندن و رشد فرد است:  نیازهای فیزیو لوژیکی-1

 .  پس معلمان به کمک اولیا به تغذیه دانش آموزان توجه داشته باشندمشکل تمرکز و تفکر نیز می باشد 

 .  آسیب رساندن معلم به شاگرد ،تنبیه بدنی و روانی ،نیازهای تامین کننده امنیت برای ادامه ی حیات  :نیازهای تامینی -2

اگر دانش آموزان در محیط    .ی تعلق و دوست داشتن و دوست داشته شدننیازها  :تعلق و دوست داشتن  ،نیازهای اجتماعی -3

 .  تحصیلی خود احساس تعلق و مالکیت نکنند انگیزه به کارو کوشش خود را از دست می دهند 

مدرسه   .به پذیرفته شدن فرد به عنوان یک فرد اندیشمند مربوط می شود  :قدر و منزلت و شناخت  ،نیازهای مقام و موقعیت-4

لمان و دانش آموزان به آنهامی فهماند که وجود آنها برای مدرسه مغتنم است که از طریق تقسیم کار و مسئولیت برای معای  

 .  مدرسه ای است که افراد احساس احترام و شخصیت می کنند و خود را با ارزش و دارای مسئولیت می بینند

را می شناسد و ریشه ه هر فرد جوهر وجود یا استعداد خاص خود  باال ترین سطح نیازهای انسانی ک  :نیازهای خود شکوفایی -5

ی تفاوت های فردی به حساب می آید در اینجا الزم است معلمان و مدیران مدارس نگاهی به اهداف مدرسه و رفتار های خود 

فته شده و در راه شکوفایی آن  در رابطه با معلمان و دانش آموزان بیندازند که آیا استعدادها و نیازهای دانش آموزان در نظر گر

 (  38-39 : 1388، مالیمیرک) است؟
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  : نارضایتي شغلي 

اما تداوم آن سست شدن تعهد   ، نارضایتی شغلی اگر چه در ابتدا موجب کاهش کارآیی و افزایش هزینه ها در محل کار می شود

رضایتی  طی چند سال اخیر بعضا شاهد بروز نا  .دارداهداف نظام و اعتماد اجتماعی را در بر    ، هنجارها  ،افراد نسبت به ارزش ها

از آن جایی که پیامدهای نارضایتی شغلی معلمان برای جامعه    .هایی در میان معلمان به صورت اعتصابات و راهپیمایی بوده ایم 

 (41 :1384 ، معیدفر)  .بررسی میزان و سرچشمه این نارضایتی ها ضروری به نظر می رسد ،بسیار گرانبار است

یافته  . ف ساده احساس ها و نگرش هایی است که هر کس به شغل خود داردضایت شغلی چیست؟رضایت شغلی بر اساس تعریر

را متقاعد ساخته است که–های سال ها بررسی روان شناسان صنعتی   آنان و    سازمانی  رفتار شغلی  افراد و  بین نگرش های 

ها از آن رو به طراحی و    مدیران سازمان   .بطه معنا دار بر قرار استو عملکرد شغلی کارکنان را  همچنین میان رضایت شغلی 

تحقیقات رضایت  اجرای  زمینه  تولید    شغلی  در  هزینه  کاهش  و  افراد  رضایت شغلی  بین  دانند  می  که  مندند  عالقه  کارکنان 

رابطه مستقیم   اهات در کارافزایش بهره وری کاهش غیبت کارکنان از محیط کار افزایش کارایی و همچنین کاهش میزان اشتب

 .  (53 :1380 ،مصلح ) و مثبتی وجود دارد

نارضایتی شغلی  یا  بر رضایت  اند:  عوامل موثر  نارضایتی شغلی فراوان  یا  بر رضایت  انتظارات پیش .  عوامل موثر  از   درآن میان 

انت  یا شغل با   تناسب بین سازمان   ،استخدام از    خاب شغل تاریخچه ی شغلی و شخصیت و ویژگی های فردی کارمند رضایت 

.  تاثیر گذار باشند  ژنتیکی(و تفاوت های فردی نیز می توانند)   عوامل ذاتی  و حتی چه بسا  ره زندگی شغلیپیشرفت و ارتقا در دو

و اعتماد به مدیریت و    امنیت شغلی  ،نحو ه ی سر پرستی همکاران  عوامل دیگر مثل عدالت و انصاف در پرداخت مساوی حقوق 

کدام یک از نظریه های انگیزش    بسته به این که  از این عوامل  هر یک  . به فهرست پیش گفته افزود  پرستان را هم می توانسر

که پول یکی از عوامل    مثال اگر با لولر هم سخن باشیم.  جلوه خواهد کرد  از دیگر عوامل برای ما مهم تر.  کاری را پذیرفته باشیم

انگیزش کاکنان   تقویت  در  عام .  استمهم  پاداش ها  و  پرداخت دستمزد ها  انصاف در  رعایت  ایجاد  پس  در  موثر ی  بسیار  ل 

 .  رضایت شغلی خواهد بود

ترین مهم  در شمار  سازمانی  تعهد  و  امنیت شغلی  استرس  بستگی  انگیزه  هم  رضایت شغلی  با  که  اند  رضایت    .دارند  عواملی 

ونی می  رضایت شغلی نیز فز.  معنا که هر چه امنیت شغلی افزایش بیابد مستقیم دارد به این    با امنیت شغلی رابطه ای  شغلی

 . البته امنیت شغلی همیشه نتیجه مطلوب ندارد  .از رضایت شغلی نیز کاسته می شود.  گیرد و هر چه امنیت شغلی کاهش یابد

باشیم داشته  شغلی  امنیت  از  درکی  چه  که  این  به  توان.  بسته  می  امنیت  مثبت    این  نتایج  و  منفیآثار  و )  یا  ای  حرفه 

 (91 :1384 ، قراملکی)  .. اخالقی(داشته باشد

 

 نتيجه گيري 

از دیـدگاه معلمـان   حـاکی از آن اسـت کـه  ،ی معلمان در ارتباط با اولیـاءاحرفهی  هابیآس  شناساییبررسی نتایج در خصوص  

و یافتـه هـای مـذکور بـا   مورد توجـه بـوده اسـتی معلمان در ارتباط با اولیاء در حد باالیی  احرفهی  هابیآساهمیت توجه به  

درک ،  یادگیری و استفاده از ارزیابی های همه فن حریـف  مولد محیط  ( که معتقد ایجاد یک2004  ،کارانلیبرراو هم)  تحقیقات

برنامه ریزی آموزشی و توانایی ایجاد همکاری  ؛مهارت های ارتباطی قوی،  توانایی کار با زبان های مختلف،  درستی از رشد انسان

داشتن دقت و کـارایی در ، حل مسئله و تصمیم گیری،  فکر انتقادی و خالق جامعه و ترویج توسعه ت،  کالج ها،  قوی با پدر و مادر
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فیزیکـی یـا ،  فرهنگی و اجتماعی،  کسب مهارت ها و عادات توسعه ذهن و هم چنین درک تفاوت های بصری و ادراکی،  آموزش

یا و ایجاد ارتباط بـا اولیـا بـوده با اول ( که معتقد به توانایی ایجاد همکاری1385)  هارت  و با مطالعاتدانش آموزان است    عاطفی

 . اردمطابقت د

نظر    از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر  و و  اموزش  فرایند  اثربخشی  باعث  معلمان  توسط  اخالقی  های  مولفه  کردن  رعایت 

ع گردد و وجود مولفه های اخالقی می تواند تضمین کننده افزایش اثربخشی معلمان باشد به نظر می رسد موضوری می  گییاد

الش بیشتری است نگرانیهای روز افزون در مورد از بین رفتن حریمهای اخالقی در  نیازمند کار و ت  اخالق در اموزش و پرورش

موزش و پرورش آموزش عالی باعث به چالش کشیده شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از فعالیتهای  آموزش و پرورش و  آ

فید و مطلوب به نظر می رسد و شاید  وجه به آسیب شناسی اخالق حرفه ای معلمان مدر این زمینه ت  .و آموزش عالی می گردد 

به   پرورش  و  آموزش  درگیر در  افراد  و همه  و مدیران  آموزان  دانش  معلمان  ارزیابی  و  اخالقی  تدوین کدهای  از طریق  بتوان 

ی  رای دست یابی به این موضوع باید زمینه هالذا ب  . جلوی بسیاری از مسائل مغایر با اخالق حرفه ای را گرفت  ،وسیله این کدها 

جامعه و آموزش و پرورش ترویج    بروز رفتار اخالقی در آموزش و پرورش و جامعه فراهم گرددو این رفتارها به عنوان ارزش در

 .  دمورى احترام قرار بگیرند و به عنوان رفتارهای با ارزش رعایت گردن  ،گردند تا از این طریق در افراد درونی شده
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