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 چکيده
 اخالقی طرفی از. دهد می شکل را آنها رفتار و گفتار، پندار که هستند اخالقی خاص های ویژگی دارای شخصیتی و فردی بعد در ها انسان

 سالم جوی اخالقی نظر از باید مدیر.گردد سازمان سطح در منفی یا مثبت پیامدهای بروز موجب تواند می عملکرد و رفتارها نبودن یا بودن

 هایفعالیت و رفتارها از بسیاری ریشۀ .است باال ای حرفه اخالق با رهبری وجود نیازمند، امر این. آورد وجود به سازمان در کارکنان برای

 ترینمهم از یکی آن   پیامدهای و ایحرفه اخالق به توجه بین، این در. کرد وجوجست اخالقی هایارزش و اخالق در باید را معلمان و مدیران

 خوبی، یاد به نامشان بردن با که کسانی باشند باید مدیران پرورش، و آموزش نیروهای دربین .است سازمانی هایحوزه در پژوهشی موضوعات

افتاد.ولی متاسفانه در جامعه کنون فرهنگیان مشکالتی وجود دارد که باعث می شود کاهی این موضوع  اخالقی فضایل تمامی و صداقت صفا،

 و گذشت، راستگویی و صداقت، انضباط و نظم، شجاعت، صدر سعه، بردباری و صبر، عدالت، داری امانت، تقوا های تیجه عکس بدهد. مولفهن

. داشته باشد معناداری تفاوت ای حرفه اخالق های ویژگی تا با تمام .شود باید رعایت مدراس مدیران در آل ایده کامال حد در انسانی کرامت

به  حاضر مقاله در اساس این بر. دارند قرار آخر رتبه در خشم بر تسلط و شایستگی و کفایت و اول رتبه در امانتداری ها مولفه بندی رتبه در

 اخالق» تا است آن بر حاضر ومقاله پرداخت خواهیم مدارس مدیران ای حرفه ازاخالق استفاده با مدرسه آموزشی کیفیت بردن باال بررسی

 های روش و آموزشی مدیران ای حرفه اخالق بر گذار تاثیر عوامل و کند بیان را مدیریت در اخالق جایگاه و اهمیت. کند تعریف را ای حرفه

 .نماید بیان را مدیریت در ای حرفه اخالق بهبود

 

 .کیفیت آموزشی ،اناجتماعی مدیر مسئولیت، ای حرفه اخالق :يديکل واژگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارسمدیران  اي حرفه ازاخالق استفاده با مدرسه آموزشی کيفيت بردن باال بررسی
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 :مقدمه

 برخوردار فراوانی تاریخی تطور ار نیز آن مفهوم و دارد فراوانی کاربردهای  حرفه واژه. است حرفه و اخالق تحلیل محتاج ای حرفه اخالق تحلیل

 می کار به شغل حتی و کار با متفاوت دیرباز از حرفه اصطالحی است. مفهوم کسب و کار شغل، پیشه، معنای به حرفه برد کار ترین عام. است

. است  اشتغال طریق از آوردن دست به روزی دیگر مؤلفه. است حرفه های مؤلفه از یکی  اشتغال .رهگشاست واژه دو این تمایز به توجه. رود

 مطلوبیت یا بودن مفید بودن، ثمر به مثمر ، محوری خدمت مهم مؤلفه. است اختیاری کار یک حرفه. است اشتغال و کار در اختیار سوم مؤلفه

 به( توانایی و مهارت دانش،)  وجهی سه مؤلفه این از قدما. است  توانایی و  مهارت ، دانش از برخورداری پنجم مؤلفه. است حرفه  اجتماعی

 دانش، عنصر سه در کار صرف از صناعت تمایز.( آید بدست بدان روزی که صناعت)  گوید حرفه تعریف در دهخدا لذا و کنند می تعبیر صناعت

 اخالق و آداب به و شود می برخوردار خاصی اعتبار و منزلت از آن وسیله به فرد که است فعالیت از خاصی نوع حرفه است توانایی و مهارت

 که است ای حرفه. گفت سخن ای حرفه های آدم اوصاف از توان می حرفه، تعریف جای به دیویس سخن اساس بر. گردد می متعلق خاصی

 کسی ای حرفه شخص.نماید می حفظ و کند می تقویت سازد، می داند، می حرفه مندی نظام و قانونمندی به بندی پای در را خود توانمندی

 حرفه مدیریت به که است کسی ای حرفه. داند می ماندن ای حرفه و شدن ای حرفه الزمه را باوری خود و خودسازی خودشناسی، که است

 ها مدیریت همه در مدیران موفقیت مهم عامل انسانی روابط که آن بر عالوه(. 7-6 ص ،13۸5 روستا،) گذارد می احترام مدیریت حرفه و

 قابل ها مدیریت سایر با و دارد دیگری جایگاه آموزشگاهی مدیریت در اما است، غیره و نظامی و دولتی صنعتی، بازرگانی، مدیریت مانند

 صاف و اندیشی ساده نظر از ندارند، را خود مدت بلند مصالح تشخیص و شناخت برای کافی های تجربه تنها نه آموزان دانش. نیست مقایسه

 آنقدر تأثیر این. گیرند می قرار ظاهری رفتار و خالصانه و باطنی رفتار از اهم افراد روابط و رفتار تأثیر تحت خود، اندیشه و قلب بودن زالل و

 می آموزان دانش بر خود روابط و رفتار طریق از که مثبتی تأثیر بدون توانند نمی معلمان و مدیران گفت، توان می قاطعیت با که است زیاد

 نیز پرورش و آموزش نظام بنیادی تغییر طرح در انسانی روابط اهمیت خوشبختانه،.شوند موفق ها آن تربیت و تعلیم یا رفتار تغییر در گذارند،

 انسان اگر حال .است آمده حساب به پرورش و آموزش جدید نظام تعلیمات اساس که گفت توان می حدودی تا و است گرفته قرار توجه مورد

 و تربیتی ریزی برنامه در باید  - دارد واکنش و کنش و تعامل و تعاون و ستد و داد جامعه با که – بالطبع مدنی و اجتماعی است موجودی

 برنامه و باشد جامعه نیاز رفع برای برنامه یعنی. داشت ملحوظ را جهت این...  و ها برنامه اجرای در و درسی کتب محتوای تدوین در آموزش،

 گفتار و اندیشه در اجتماعی همکاری و تعاون و باشند جامعه مشکل حالل و جامعه با جامعه، در آموز دانش و معلم مربی، محقق، مؤلف، ریز،

 چوب چهار در را خود فکری استقالل که حال عین در متعلم که باشد این تربیت و تعلیم جهت باید کلی طور به و باشد نمایان همه کردار و

 یک عنوان به هم سیاسی کارهای در و شود گروهی کار برای آماده و اجتماعی صحیح قوانین پذیرای اجتماعی، فردی کند، می حفظ اصول

 .کند شرکت حساس و مهم تکلیف

 

 :بيان مسئله

 وضعیتی به مناسب شرایط و محیط. پردازد می افراد رشد و زندگی برای مناسب شرایط و ها زمینه ایجاد های راه مطالعه به انسانی روابط دانش

 در و هاست آن فطرت راستای در رشد این. کنند رشد خود منطقی نیازهای به یافتن دست طریق از بتوانند افراد آن در که شود می اطالق

 سازگاری زنده موجود های ویژگی با که است محیطی رشد، برای مناسب محیط. شود می شکوفا آنان ی بالقوه های توانایی و استعداد نهایت،

 و آب و آن ترکیبی مواد و زمین که است دلیل این به شوند، می بارور و کنند می رشد خوب مناطق برخی در گیاهان بعضی اگر. باشد داشته

 مدرسه،. روید نمی چیزی نادر گیاهان برخی و خار از غیر سوزان و خشک کویر در. دارد تناسب گیاهان آن نیازهای با جغرافیایی محیط هوایی

 سازی آماده شرایط. دهد پرورش خود در را استعدادی نوع هر بتواند که باشد مهیا و مجهز قدر آن باید که است پروری انسان نهاد یا سازمان

 و ها آن رفتاری و رشدی سرشتی، های ویژگی دقیق شناخت آموزان، دانش بالقوه های توانایی یا و استعدادها پرورش برای آموزشی محیط

. کنند مى ایجاد زندگى براى انگیزه و نیاز رفع براى ها انسان که است اى سویه دو رابطه تعامل، .است ها آن با مناسب روابط یا رفتارها ارائه

 مى شکل خانواده بستر در اجتماعى تعامل و ارتباط نخستین. کند احساس را بیشترى آرامش و سالمتى انسان شود مى سبب تعامل و ارتباط

 ها آسیب انواع از پیشگیرانه نقش تواند مى تعامل و ارتباط. باشند مضر و مفید جامعه حتى و خود اعضاى براى توانند مى ها خانواده و گیرد

 1380) اجتماعى، شناسى روان کریمى،.) باشد داشته اختالالت و

 عدم و بودن قهر موکدا السالم علیهم معصومین سیره و سنت در و کنند مى ظهور و بروز رابطه در که دارند بسترهایى زیر تعامل و ارتباط 

 خود، با نتواند که کسى. طبیعت و محیطمان خودمان، با ارتباط داریم، گوناگونى ارتباطات روزمره زندگى در ما.است شده نهى تعامل و ارتباط

 انتقادپذیر و پذیر انعطاف»: فرماید مى کارگزاران به خطاب «ع» على حضرت. نیست سالمى فرد باشد داشته خوبى سازگارى طبیعت و محیط

 رازدار و امین و نکنید قطع را دیگران حرف کنید، گوش دیگران حرف به احترام و آرامش با. نباشید گیر بهانه و جو عیب انتقامجو، باشید،

 همدلى، احساس تکریم، و احترام مثال طور به که فرمودند اشاره تعامل و ارتباط تاکید به مختلف هاى بیان با «ع» معصومین همه« .باشید
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 حقوق رعایت مدارا، و صبر و تحمل بودن، کارگشا مهربانى، و محبت صداقت، دارى، دین اخالقى، فضایل بینى، خوش قدردانى، و تشکر اخالق

 شناسى روان مولفان، از جمعى( دارند بشر زندگى در ارتباط ایجاد و ها مهارت از حکایت دیگر بسیارى و بودن خوب شنونده امیدوارى، دیگران،

 ( 13۸2اجتماعى،

 

 اهداف پژوهش:

 هدف اصلی :

 کیفیت آموزش مدرسهایجاد ارتباط مثبت بین همکاران با مدیریت مدرسه و در نتیجه باال رفتن 

 اهداف جزئی :

 بررسی علل بی اعتمادی همکاران به مدیریت مدرسه

 بکاربردن روش های اخالق حرفه ای برای باال بردن ارتباط موثر بین همکاران و در نتیجه باال رفتن کیفیت آموزشی

 

 :علمی هاي یافته

 ویژگی های اخالق حرفه ای:

قدرتی فراتر از همه قدرت ها و ارتباط با تنهایی بی نیاز است که همه به او نیازمندند و می تواند در اوج  توکل: ایمان، اعتقاد و باور نسبت به

 قله پیروزی و بالندگی ) خطر غرور و سرمستی( و عمق دره شکست و درماندگی ) خطر خود باختگی( کمک رسان انسان حرفه ای باشد.

 از اصول و رموز اخالقی و ارزش ها، هنجار ها، نظام مندی و قانونمندی در حرفه.تعهد: پایبندی دائمی و واقعی به مجموعه ای 

تخصص: حاصل علم و تجربه تخصص است و در واقع بیانگر مجموعه ای از معلومات، مهارت ها، دانش، اطالعات  و آگاهی ها و روزآمد کردن 

 آنهاست.

روحیه حرفه ای تعلق است. تعلق حرفه ای باعث شادابی، پویایی، امیدواری و امید آفرینی تعلق: عالقه، اشتیاق، دلبستگی، عشق ورزی، انگیزه و 

 و بالندگی و برازندگی می شود.

ام و تداوم: پایداری و ماندگاری در حرفه و حفظ ارتباط با حرفه ای ها، باعث وسعت دید، احاطه بر حرفه، اعتبار برای حرفه ای و آرامش، احتر

 ن می شود.اعتماد در مخاطبی

تحول: خون تازه در رگ های زندگی حرفه ای باعث طراوت، شادابی، اثربخشی و ثمربخشی بیشتر و خالقیت و نوآوری می شود. تحول میدان 

 فرصت ها و ایده های تازه برای مزیت حرفه ای و باعث رشد و پیشرفت و توسعه است.

ناچیزی از استعدادها، توانایی ها و انرژی های خود را به درستی می شناسد و از  تکامل: انسان موجودی بسیار توانمند است که درصد بسیار

، آن استفاده می کند. حرفه ای می کوشد تا شایستگی و قابلیت ریشه ای خود را بیابد و با انتخاب مسیر درست یعنی مسیر متناسب با استعداد

یادگیری، تحقیق و مشورت به درستی طی کند تا خود را به اوج قله های پیشرفت  امیال و استفاده از روحیه کمال جوئی، مسیر حرفه ای را با

 (.170- 172، ص 13۸9و درجه اجتهاد و کمال برساند. حرفه ای ماندن نتیجه کمال جوئی همیشگی است ) قرا ملکی، 

 

 اصول و مبانی اخالق حرفه اي: 

 الف( شناخت فرهنگ جامعه

 ب( شناخت حرفه

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

پیروی می نماید. بنابراین در بعضی جوامع می بینیم که پایبندی به اصول اخالقی بسیار شدیدتر از کشوری است که پایبند به اصول اخالقی 

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

فرهنگ یک جامعه ترکیب می شود، مورد تأکید آن جامعه قرار می گیرد. در نتیجه به آن حرفه یک سری اصول اخالقی اضافه می شود. 

( بهتر است 136، ش13۸2ده است بر آن حرفه و بایستی رعایت گردد. ) نائب، بنابراین اصول اخالقی حرفه ای آن اصولی است که حاکم ش

( بر این نکته تأکید نماییم که اول اصول اخالقی با تمام ویژگی هایش که برگرفته از فرهنگ کلی جامعه ) عقاید، مذهب، آداب ورسوم و ... 

ی به خود گرفته و به عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود. در است شکل می گیرد و در مرحله دوم در درون سازمان حالت اختصاصی تر

درون این سازمان نیز افراد شاغل و طبقات مختلف دارای خرده فرهنگ های خاص تری هستند که آنها را از دیگران متمایز می کند، همه 
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رد که آن را اصول اخالق حرفه ای می نامند ) اینها باعث می شود که در میان این گروه ها و سازمان ها نوعی تعصب کاری خاص شکل گی

 (.135، ش 13۸2احمدی مهربانی، 

 اصول اخالقی حرفه ای

 صداقت و راستگویی -1

 انصاف و برابری -2

 امانت داری -3

 وفاداری و احساس مسؤلیت اجتماعی -4

 (.135، ص13۸7تعهد ) هاشمی ،  -5

 زیرساخت های اخالق حرفه ای

 سازمان نیز در گرو نهادینه سازی دو عنصر در آن است:تحقق اخالق حرفه ای در 

اول: طرز تلقی خاص نسبت به ذی نفعان و صاحبان حق. رفتار اخالقی سازمان با عناصر محیط درونی و محیط بیرونی تابع تلقی خاصی از 

 این عناصر است که در جهان بینی سازمان وجود دارد.

گوناگون، عادالنه، خالصانه، منصفانه، بی رحمی و ... دارند. این رفتارها برخاسته از تلقی ابزار انگارانه  سازمان ها با منابع انسانی خود رفتارهای

 از منابع انسانی به مواجهه غیر اخالقی با آنان می انجامد و این مواجهه غیر اخالقی در همه شؤون حرفه ای سازمان بروز می یابد.

قی بودن در گرو پرهیز از رفتارهای خاص و پای بندی به رفتارهای معینی است. فرد اخالقی نمی تواند دوم: شیوه تعامل با دیگران است، اخال

اهی هر چه را بخواهد بگوید و هر سختی را که به زبان آورده و یا در برابر محرک ها هر واکنشی را نشان دهد بلکه دغدغه اخالقی او را به آگ

 (77، ص13۸۸ناسب سوق می دهد. ) قرا ملکی، لحظه ای به واکنش ها و تنظیم رفتار م

 

 :عوامل رشد و توسعه اخالق حرفه اي

اساساً میزان توسعه و رشد اخالق حرفه ای بستگی به میزان کارکرد موفق اخالق حرف و همین طور میزان تغییرپذیری آن دارد. هر قدر 

اصول آن از درجه باالتری برخوردار است. هر قدر محدودیت های اعمال  مزایای حاصل از رعایت اخالق حرفه ای فراگیرتر باشد میزان تعهد به

 (.13، ص 13۸4شده ناشی از اصول اخالقی حرفه ای منطقی تر و در رشد سازمان مؤثرتر باشد، پایبندی آن محکم تر خواهد بود ) محمدی، 

 

 :آرمان اخالق حرفه اي

و نیز تشخیص و حل مسائل اخالقی در کسب و کار محتاج دانش تخصصی معینی  سازمان ها در شناخت تعهدات اخالقی خود در قبال محیط

اند و این دانش همان اخالق حرفه ای است. برای رسیده به این آرمان، چند هدف باید به دست آید که تحقق آنها توقع صاحبان حرف و 

 (.192، ص 13۸9قرا ملکی، انشمندان اخالق حرفه ای است )مشاغل از د

 مالک نهایی ارزش ها ارائه -1

 ترسیم جدول فضائل و رذائل -2

 تحلیل مسائل عینی، موردی و مبتال در حوزه اخالق -3

 تبیین معضالت اخالقی در حوزه فعالیت های حرفه ای -4

 حل تعارضات اخالقی -5

 عطف توجه به زمینه های پیشگیری پیش از درمان -6

 ارائه فرآیند تغییر و تصحیح رفتار -7

 تهذیب نفس و تعالی شخصیت -۸

 ارائه اسوه های اخالقی -9

 

 :تحليل مفهوم اخالق حرفه اي در سازمان

 سازمان بیش از فرد در جامعه مؤثر است و عملکرد آن نقش پرداخته تری در بهبود و تعالی زندگی اجتماعی و یا در تخریب و تباهی آن دارد.

ر اخالقی عمل کند. اخالقی بودن یا اخالقی نبودن سازمان مراتب و ابعاد مختلف می یابد. به همین سبب، سازمان می تواند اخالقی و یا غی

رتباط اخالقی بودن در برابر هر امری در گرو تلقی اخالقی از آن امر و تعامل اخالقی با آن است. انسان ها بر مبنای طرز تلقی خود از امور، ا
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ب اینکه منابع انسانی به سازمان چگونه نگاه می کنند، عملکرد آنان با سازمان تعیین می عملی خود را با آن امور تنظیم می کنند. بر حس

شود. طرز تلقی سازمان از محیط درونی و بیرونی بخشی از جهان بینی مشترک و حاکم بر سازمان است. تنها افراد دارای جهان بینی نیستند 

ینی سازمان نقش سرنوشت سازی در حیات سازمانی دارد. سازمان برای رشد و تعالی بلکه سازمان ها نیز از جهان بینی برخوردارند، جهان ب

جهان بینی سازمانی محتاج اخالق حرفه ای است. تلقی اخالقی از سازمان و محیط آن سبب تعالی اخالقی جهان بینی سازمان می شود. ) 

 (.133، ص13۸9فرامرز قراملکی، 

 

 :اخالق حرفه اي و موفقيت سازمان

 ت بین اخالق حرفه ای و موفقیت سازمانی مسأله مهم در دهه های اخیر است. این نسبت را از دو جهت می توان تحلیل کرد:نسب

 اول: اینکه پای بندی اصیل به اخالق در حرفه با موفقیت سازمانی از جمله با ثروت سازمان نسبت مستقیم دارد.

سازمانی نسبت معکوس دارد. جذابیت اخالق و برتری بخشی آن فرصتی است که اگر دوم: آنکه شعارزدگی در اخالق حرفه ای با موفقیت 

شکار نشود به تهدید تبدیل می شود. سازمان های که صرفاً برای جلب مشتری به شعارهای فریبنده و ادعاهای گزاف بسنده می کنند و اخالق 

شی قرار می دهند، در واقع این فرصت را  به تهدید تبدیل می کنند و را به صورت کاالی تزیینی، شعار تبلیغاتی، مایه مباهات و فخر فرو

قربانی شعارهای دور از عمل خود می شوند. زیرا آنان از اخالق سوء استفاده می کنند و در تعامل عملی با ظاهر شدن ماهیت غیر اخالقی 

هدید یا فرصت بودن اخالق به نوع مواجهه سازمان با اخالق شان، مورد تنفر و گریز مشتری و سایر ذی نفعان می گردند. بنابراین مسأله ت

پاسخ می یابد. مسؤلیت پذیری اصیل اخالق را نردبان موفقیت می سازد و شعار زدگی آن را به سرسرۀ سقوط تبدیل می کند ) قرا ملکی، 

 (.79، ص 13۸۸

 

 :فواید رعایت اصول اخالق حرفه اي در محيط کار

 بهبود اساسی اوضاع برخی جوامع انجامیده است.توجه به اخالق کار به  -1

 برنامه های اخالق باعث می شود که در شرایط آشفته، سازمان عملکرد اخالقی خود را حفظ کند. -2

 برنامه های اخالق باعث شکل گیری کار های گروهی قوی و افزایش بهره وری می شود. -3

 می شود.برنامه های اخالق باعث رشد و بالندگی کارکنان  -4

 برنامه های اخالق ما را از قانون خط مشی های سازمان مطمئن می کند. -5

 برنامه های اخالق باعث جلوگیری از عمل مجرمانه اهمال می شود. -6

 برنامه های اخالق به مدیریت ارزش های مطرح در مدیریت کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت تنوع کمک می کند. -7

 (.121، ص13۸9های اخالق به ایجاد تصویری مثبت از سازمان در نزد مردم کمک می کند. ) فرامرز قراملکی، برنامه  -۸

 

 ارتباط اخالق حرفه اي و توسعه:

 اخالق و تکنولوژی:

عوض نوآوری  است که در آن میان مواد اولیه کمتر سهم دارد و در« داده ها» این را می دانیم که توسعه اقتصادی امروز حاصل نسبتی از 

که های تکنولوژیک و سازمانی اهمیت و ارزش فزاینده می یابند. ولی این را هم باید دانست که مؤسسات اقتصادی را نه بر پایه چندانی ثروتی 

جتماع را به تولید می کنند بلکه بر اساس چگونگی تولید و توزیع آن ثروت باید داوری کرد: آیا در جریان تولید ثروت، توانسته اند افراد ا

ی مشارکت در کار تولیدی، یادگیری و امور عمومی درآورند؟ بله، می دانیم که تکنولوژی امکان بسیاری برایمان فراهم می کند و گاه توانی ب

ق ما را چگونه می تواند اخال -حتی پولک های سیلیسیوم -همتا در کار و تولید و توسعه کمی می بخشد. اما تکنولوژی از هر رقم که بگیریم

اصالح کند؟ وانگهی، تکنولوژی تیغ دو دم است، ممکن است همین بازمانده اخالق پیشینی هم که داشته ایم از بیخ ببرد و دور بریزد. ) به 

 (176، ش 13۸3نقل از خواجه پور، 
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 اخالق در برنامه توسعه اي کشور: 

ه ای و زندگی روزمره افراد مرتبطند. در مباحث مربوط به تصمیم گیری و خط موضوعاتی اخالقی به طور مستمر با فعالیت های سازمانی، حرف

مشی گذاری سازمانی، همچون منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت عملیات و تولید، امور مالی و غیره، موضوعات اخالقی حائز اهمیتند. ) 

 (1145، ص 2004، 1گباداموسی

ت از: مقررات، استانداردها، کدها و یا اصولی که دستورالعمل های الزم برای رفتارهای درست بر این اساس، اخالق سازمانی نیز عبارت اس

 (.2۸، ص 1996، 3و اسپینکر 2اخالقی و وجدانی و همچنین درستکاری در شرایط خاص سازمانی را فراهم می سازند. ) ولز

، فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات اخالقی و تصمیمات و اخالق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است: کاربرد ارزش ها و اصول اخالقی

 (.1561، ص 2007، 5و بون 4رفتارهایی که منتج از فرآیندهای سازمانی است ) فیشر

 

 مدل هاي اخالقی:

عه ای تنظیم از آن جا که مدل اخالق حرفه ای کارآمد باید متناسب با اصول و قواعد علمی و همچنین باورها و ارزش های اساسی هر جام

ی شود و به اجرا درآید؛ ضروری است ضمن آشنایی با تعاریف اولیه و ابعاد اخالق و فرهنگ سازمانی، به مدلی بومی مبتنی بر ارزش های اسالم

نتایج  دست یافت تا راهنمای عمل در محیط های سازمانی کشورمان باشد. مدل اخالق سازمانی رویکردی نظام یافته است که رفتار، عملکرد و

 (.441، ص 2004، 6چرخه ای است که به عنوان منطق شناختی اساسی مدل به کار گرفته شده اند. ) لیوتال

 سه سطح نفوذ اخالقی مبنا قرار داده شده اند که عبارتند از:

 سطح فردی؛

 سطح محلی ) گروه های داخل سازمان و اعضای سازمان(؛

 (.441، ص 2004ال، سطح جهان شهری ) اجتماعی و بیرونی( ) لیوت

ی به کار گرفته سطوح فردی، محلی و جهان شهری نفوذ اخالقی به منظور تسهیل بررسی آثار بین سه سطح و مالحظه گرایش درونی و بیرون

 (.442شده اند ) همان، ص 

رفتار مناسب بین اعضای یک  کدهای اخالقی در شکل گیری رفتارهای مناسب سازمانی از اهمیت واالیی برخوردارند. کدهای اخالقی گویای

مومی گروه، بین فرد به عنوان گروه با گروه به عنوان یک مجموعه و همچنین با افراد خارج از گروه می باشند. از این رو کدهای اعالمیه های ع

اخالقی به عنوان مجموعه ای  (. کدهای439هستند که اصول اخالقی انطباق یافته با حرفه ها و سایر سازمان ها را ارائه می کنند ) همان، ص 

، 7(: در حل مشکالت موضوعات خاصی که افراد با آن مواجهه می شوند مفید هستند ) جرج441از قواعد مدرن هستند که ) همان، ص 

 (؛112ص19۸۸، ۸(؛ باورها و رفتارهای اخالقی را بهبود می بخشند ) ولر125ص1995

تعیین اقدام مناسب فراهم می نمایند، به گونه ای که به طور مستمر و پایدار در تصمیم گیری  راهنمایی های الزم را برای افراد حرفه ای در

 (.101ص19۸2، 9راجع به موضوعات اخالقی و معنوی به آن ها کمک می کنند ) ریک

حمایت قرار گیرند ) لیو و پیشنهاد می کند که کدهای اخالقی باید به وسیله ساختار و ساز و کارهای سازمانی مناسب مورد « 10هافمن» 

 (. سه رویکرد در خصوص اخالقیات سازمانی وجود دارد که عبارتند از:439، ص 2004همکاران، 

: قواعد اساسی برای زندگی متمدنانه که از یک گروه یا جامعه به گروه و جامعه دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، سازمان 11اخالق اجتماعی

 داشته باشد.« ب»ویژگی ارزشی و اصولی متفاوت، اخالقیات متفاوتی نسبت به سازمان ممکن است به علت « الف»

                                                             
1Gobadamoosi -  

2Velz -  
3Spinkz -   
4Fisher -   

5Boon -   
6Liutal -   

7Gourge -   
8Veler -   

9Rik -   
10Hoffman -   

11Social ethics -   
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: متکی به مفهوم مطلق خوبی و بدی و حس عدالت خواهی است که فارغ از نوع میحط اجتماعی، جغرافیایی و 12اخالق اشرافی و فوق طبیعی

ن است که سازمان ها در حال حرکت به سوی درک این نوع اخالقیات فرهنگی برای تمامی انسان ها کاربرد یکسانی دارد. دیدگاه غالب ای

 هستند که مرحله بعدی تکامل سازمان ها در جهان است.

تی می باشد که نشأت گرفته اخالق تاکتیکی: این نوع اخالقیات سازمانی مبتنی بر تبعیت از قوانین و مقررات به منظور اجتناب از هر نوع مجازا

ی فرد دارد، خود اعمال نوع اخالقیات به جای احساس درست یا غلط بودن، معموالً بر اساس قرارداد و یا منفعتی که برا از تخلفات است. این

 می شوند.
 (.۷۹، ص 13۸۸وظایف اخالقی سازمان در قبال کارکنان) قرا ملکی، 

 ارتقاء سطح دانش، مهارت، توانایی و نگرش کارکنان 1

 تأمین امنیت شغلی 2

 فرصت ارتقاء شغلیایجاد  3

 تأمین رفاه، امنیت بهداشتی و سالمت روانی 4

 تأمین حقوق عادالنه و مکفی 5

 رعایت حداقل سن کار 6

 مواجهه عادالنه و اجتناب از هر گونه تبعیض 7

 استفاده بهینه از همکاران ۸

 تقویت خود انگیختگی 9

 نقد پذیری و مشارکت طلبی 10

 اختیارات و امکاناتتناسب مسؤلیت با  11

 تسهیل ارتباطات سازمانی 12

 حمایت مادی و معنوی از کارکنان 13

 احترام و اعتماد 14

 مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان 15

 حفظ حریم شخصی، رازداری و امانت نگری 16

 تأمین مدیران الیق و منصف 17

 حمایت از آزادی های فردی 1۸

 صنفیحمایت از تشکل های  19

 جبران خسارت و غرامت ناشی از کار 20

 قانون پذیری و پای بندی به مقوله نامه های بین المللی کار 21

 تناسب مسؤلیت با اختیارات و امکانات 22

 

 موانع و آسيب هاي اخالق حرفه اي در سازمان:

معنا شده، در دهه  در قبال محیط مستقیم و غیر مستقیم اخالق حرفه ای که در رویکرد راهبردی به مسؤلیت های اخالقی سازمان و دانشگاه

ه های اخالقی دارند، اما اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان های ایرانی قرار گرفته است. با وجود اینکه مدیران در برخی از سازمان ها دغدغ

 در روند اخالقی سازی سازمان ها با معضالت گوناگونی روبرو می شوند.

 

 

 

 

 

                                                             
12Transcendental ethics -   
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 ع عمده ترویج اخالق حرفه اي در سازمان ها:از موان

 فقدان نگرش راهبردی به مدیریت است.

اخالقی نگرش غیر راهبردی، تصور ناقص، نارسا و حداقل گرایانه و از اخالق حرفه ای دارد، آن را از اخالق سازمانی فروتر می بیند و به مسؤلیت 

است که « من به شرط او» رشد اخالقی در دو حوزه شخصی و سازمانی، پارادوکس فرد در شغل کاهش می دهد. یکی از پیچیده ترین موانع 

 خود بر فرافکنی استوار است و فرافکنی نادیده دانستن سهم خود با تأکید حصرگرایانه بر نقش عوامل  محیطی می باشد.

 رقابت گریزی: 

است که دولت ساالری و انحصاری بودن بازار، بر رقابت گریزی دامن رقابت گریزی از موانع دیگر رشد اخالق حرفه ای در سازمان های ایرانی 

 می زند.

 فقدان انگیزش: 

از آنجا که انگیزش و اخالق همبستگی دارند، فقدان انگیزش مانع از ترویج اخالق رد سازمان می شود و عملکرد غیر اخالقی سازمان انگیزه 

بینی پذیری و اعتماد کافی در سازمان، فساد اداری، نا امنی شغلی، عملکرد غیر اخالقی،  های درونی افراد را تباه می سازد. فقدان عنصر پیش

 انگیزه عملکرد اخالقی را تضعیف می کند.

 خشونت:

خشونت یک مسأله اخالقی جدی است، زیرا به موازین بشری صدمه می زند و بر آنها خط بطالن می کشد. پس نباید خشونت، ترور یا توسل 

 ترویج و تبلیغ کنیم و از پرداختن به اختالفات و برخوردها باید پرهیز کرد.به زور را 

 دومین گروه از موانع: 

بوده و از این موارد شامل می شود: فقدان مدیریت مشارکتی، فقدان نظام جامع و اخالق استخدام، فقدان نظام « موانع سازمانی» تحت عنوان 

روانی محیط کار، موانع آموزشی سازمان، رخنه های مقرراتی، فقدان منشور اخالقی چند وجهی جامع و اخالقی پرداخت، موانع فیزیکی و 

سازمان، فقدان نظام جامع و اخالقی نظارت و ارزیابی، فرهنگ سازمانی، تهدید یا فرصت، سازمان های غیر رسمی، فقدان مدیریت تعارض، 

 فقدان نظام اطالع رسانی.

 ق حرفه ای در سازمان ها با عنوان آخرین گروه از موانع رشد اخال

اجتماعی، قانون در برابر اخالق، موانع اقتصادی،  -می باشد. این موانع عبارتند از: دولت ساالری صنعت، موانع فرهنگی« موانع محیطی بیرونی» 

ن از سازمان قرار دارند، اما بر وضعیت موانع سیاسی، موانع فناوری، موانع جهانی. این بخش، به عوامل و موانعی می پردازد که گرچه در بیرو

 ( 1۸5، ش 13۸6اخالقی سازمان تأثیرگذارند. ) قراملکی، 

 

 :پيشينه تحقيق

بخش پیشینه پژوهش حاضر به دو بخش اصلی تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی تقسیم می شود. در این بخش تالش شده است تحقیقات 

 بحث سبک های رهبری و عملکرد و اخالق حرفه ای انجام شده است، ارائه گردد.مشابه که در داخل و خارج از کشور بر روی 

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور:

    ( در پژوهش خود تحت عنوان رابطه نظرات دبیران درباره سبک رابطه مداری و ضابطه مداری مدیران 99ص1374)مهدی قزلباش

منطقه آموزش و پرورش تهران نتیجه گرفت بین مدیران زن و مرد از نظر سبک مدارس راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 های رابطه مداری و ضابطه مداری تفاوت وجود دارد.

باید خاطر نشان نمود که تاکنون مطالعات زیادی در زمینه سبک های رهبری و عملکرد مدیران صورت گرفته است و می توان چنین برداشت 

 نمود که:

ای اینکه بتوانند دارای اختیارات غیررسمی شوند، باید شیوه رهبری را در پیش بگیرند که وفاداری در معلمین را تشویق کرده و مدیران بر -1

 پرورش دهند. بی شک رهبری مستبدانه با شکست روبرو می شود.

 دانستن خود از اشتباهات اجتیاب ورزند. مدیران باید از سلطه جویی و فشار بر معلمین در جهت جلب رضایت فرادستان سازمانی و مبرا -2

 رهبران خودکامه در محیط خود ایجاد خصومت و دشمنی می کنند. -3

 نگرش مدیر نوع رهبری او را تعیین می کنند. -4

 می کند.رهبر رابطه مدار و رهبر وظیفه مدار و رهبر مشارکتی همیشه اثربخش نیستند. رفتار فرد از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر  -5

 جستجو برای یک بهترین رهبری بیهوده است. چون نوع رهبری بستگی به موقعیت دارد. -6

 باید دریابیم که چه نوع رهبرانی در انواع مختلف موقعیت ها مؤثر و موفق می باشند. -7
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  زشیابی عملکرد مدیران رابطه سبک های رهبری مدیران با خوشنودی شغلی و ار» تحقیقی تحت عنوان  1375محمود نظری در سال

انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که سبک های رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار و مشارکتی « اول متوسطه  پسرانه شهرستان اهواز

 هر کدام جداگانه می تواند بر خشنودی شغلی معلمان مؤثر واقع گردد.

   ر و وظیفه مدار را با رضایت شغلی شرکت های اول متوسطه  شهر شیراز ( رابطه سبک های مدیریتی رابطه مدا111ص1376)شاه سنی

بررسی نموده و بیان نمود که ابعاد وظیفه مداری و رابطه مداری با رضایت شغلی و در نتیجه عملکرد بهتر رابطه مثبت وجود دارد و یک 

های هدایتی و حمایتی خود بیشتر رضایت دارند تا سبک  رابطه معنی دار بین آنها وجود دارد. این تحقیق نشان داد که کارکنان از سبک

 های دیگر.

  ( در یک تحقیق در شهرداری شیراز رابطه بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی کارکنان شهرداری را چنین شرح 13۸0عزیزخانی )

ت بیشتری خواهد یافت و رضایت کارمندان داد که: اگر مدیر رهبری خود را تلفیقی از رهبری رابطه مدار و ضابطه مدار قرار دهد موفقی

 را نیز در پی خواهد داشت.

   ( در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه سبک مدیریت با عملکرد سازمان در شرکت مهندسی آب و فاضالب استان 13۸0کارگر )

 کرمان پرداخته است. نتایج حاصله نشان می دهد که :

 درصد رابطه معناداری وجود دارد. 5سابقه خدمت در سطح بین سبک های اجتنابی و گذشت با  -1

 درصد رابطه معنا داری وجود دارد. 5بین سابقه مدیریت و عملکرد در سطح  -2

 درصد رابطه معنا داری وجود دارد. 5بین اثربخشی سازمان با سبک گذشت در سطح  -3

    مشارکتی با عملکرد دبیران نتیجه گرفت که: ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مدیریت 55ص13۸2)ابراهیمی 

 الف: بین مدیریت مشارکتی و عملکرد دبیران رابطه معناداری وجود دارد.

 ب: بین مدرک تحصیلی مدیران و عملکرد آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 ج: بین جنسیت و عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.

 در دانشگاه  13۸4پژوهشی مدیران دانشکده های پزشکی تبریز در سال  -پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مرتبط با عملکرد آموزشی

تهران انجام شده است که هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با عملکرد آموزشی و پژوهشی بوده است. از جمله 

تربیتی، تقسیم فعالیت بر اساس  -ررسی رابطه عوامل شخصی، حرفه ای، حمایت سازمانی، عوامل آموزشیاهداف این تحقیق می توان به ب

پژوهشی مدیران دانشکده مذبور است. به منظور گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه  -زمان و نگرش افراد به شغل با عملکرد آموزشی

ملکرد آموزشی و پژوهشی پرداخته و پرسشنامه دوم به سنجش عوامل استفاده شده است. پرسشنامه اول به بررسی وضعیت سطح ع

درصد تغییرات مربوط به عملکرد آموزشی متأثر از عوامل  15مرتبط با عملکرد اختصاص دارد. نتایج پژوهش حاضر مبنی بر این است که 

بطه با جنسیت و وضعیت تأهل و عملکرد شخصی است و همچنین رابطه عملکرد آموزشی و پژوهشی با سن مثبت و معنادار است. در را

 رابطه معناداری دیده نشده است.   %95آموزشی و پژوهشی در سطح 

  ( در تحقیقی تحت عنوان 1۸0ص13۸6علی صادقی مقدم ) « مقایسه عملکرد مدیریت موجود مدیران آموزشی شهرستان جهرم با

 نتیجه دست یافت:به این « عملکرد مدیریتی مطلوب از نظر وزارت آموزش و پرورش

 الف: عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی در مقایسه با عملکرد مطلوب مورد انتظار از آنان خوب بوده است.

ب: عملکرد مدیریتی مدیران در بعد آموزشی از عملکرد مطلوب و مورد انتظار وزارت آموزش و پرورش ضعیف تر بوده است. ضعف بعد آموزشی 

اکثر مدیران آموزشی رشته تخصصی مدیریت را نگذرانده اند و دلیل دیگر اینکه نظارت آموزشی در چارچوب  شاید به این دلیل باشد که

 سیستم آموزش پیشرفته و مطابق با علوم جدید اعمال و انجام نمی شود.

 

 :ها داده تفسير و تحليل و تجزیه

 مرحله این در گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد فرایند این از حاصل اطالعات مورد این در چند ی مطالعه و محترم همکاران نظر بررسی از پس

   . است زیر شرح به وتحلیل تجزیه های یافته خالصه شود که استفاده پرسش شش روش از شد سعی

 مدرسه در کنیم برقرار ارتباط دیگران با که است الزم انها به دستیابی و اهداف پیشبرد برای ای جامعه هر ؟در داریم نیاز ارتباط برقراری به چرا

 . شد خواهد پرورشی و آموزشی مسائل بخشی کیفیت و بهبود باعث همکاران با تعامل داشتن است کوچک جامعه یک که هم

 یک در که اهدافی است ای پیچیده فرایند یک ارتباط شد گفته قبلی های بخش در که طور همان ؟ کنیم شناسایی را موثر ارتباط چگونه

 . باشد ارتباط یک اثرگذاری تشخیص برای خوبی مالک تواند می هدفها این به یابی دست میزان و شود می مشخص ارتباط
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 پررنگ نقش تواند می گردد می ارتباط یک از خاصی هدف دنبال که شخصی است دوطرفه فرایند یک ؟ارتباط دارد موثرتری ارتباط کسی چه

 .باشند داشته هم با موثری رابطه دوطرف هر که است الزم باشد می مدرسه همکاران میان ارتباط چون پژوهش این در ولی باشد داشته تری

 ارزشمندی عوامل...شخصی،و های حریم و ها حرمت مثبت،حفظ های ،نگرش صمیمانه روابط شود؟داشتن می بهتری تعامل باعث عاملی چه

 . دارند تاثیر موثر ارتباط برقراری در که هستند

  گونه هر از دور به و دوستانه کامال فضای یک در تعامل که ؟مواقعی ایم  کرده برقرار سازنده و مفید ارتباط که شویم می متوجه موقع چه

 . داریم خوبی تعامل که گفت میتوان باشد ، ارتباط اهداف بودن مشخص همچنین و نادرست های برداشت

 و مدرسه فضای در تعامل حاضر پژوهش در.  است پذیر امکان ارتباط یک ایجاد  مکانی و زمان هر ؟در کنیم می برقرار تعامل و ارتباط کجا

 . است نظر مورد تحصیل زمان در

 

 راه حل هاي پيشنهادي:

 روابط ایجاد به مربوط های مهارت کسب و دانش تحصیل ضمن آموزان دانش و همکاران با بخش اثر ای رابطه ایجاد برای آموزشگاها مدیر

 گشودگی نیز عواملی به توجه جمله از  کند اقدام ارتباط ایجاد به نسبت آنها پایه بر و نماید کافی توجه وجه چند به باید فردی میان و گروهی

 طرف نظرهای نقطه دریافت منظور به  موثر و فعال دادن گوش  دیگران تفکرات و ها آرا با برخورد در شکیبایی و باری برد ، فکری و عاطفی

 به مثبت نگرش داشتن و همدردی و همدلی دادن نشان ، صمیمیت و صداقت وبر مبتنی جوّ ایجاد و گرانه حمایت رفتار گیری کار ،به مقابل

 ارطباتاط بخشی اثر افزایش و اعتماد و تفاهم جو غنای تواند می که است روشهایی ، منصفانه.  طرفانه بی خورد بر طرز و آنها اعتقادات و افراد

 :  از است عبارت شد خواهد مدیریتی و فردی ارتباط تقویت باعث آنچه بنابراین.  کند کمک مؤثر صورتی به سازمان اعضای و افراد بار مدیران

  بخش اثر انسانی روابط ایجاد به مربوط های مهارت و اطالعات ، ها دانسته بیشتر چه هر کسب-1

 .  نماید کسب را  کردن گوش صمیمانه زمینه در الزم های ظرافت که طوری به.  گویا زبان تا باشد داشته شنوا گوش بیشتر باید مدیر-2

  آنها با خورد بر در دیگران رفتار ضمنی و صریح دالیل درک جهت در تالش-3

 .  نماید دریافت  نیز را ها پیام ضمنی و احساسی و عاطفی نکات که نماید سعی باید ، ها پیام اصلی ی محتوا دریافت بر عالوه-4

 .  باشد آگاه دیگران کرد عمل و رفتار بر آن تأثیر و مدرسه در خودش اساسی نقش از باید مدیر-5

 .  نماید استفاده مدرسه هدفهای تحقق جهت در خود اختیارات با نماید سعی باید مدیر-6

  نماید استفاده مقتضی های موقعیت در ارتباطی مناسب های الگو از -7

 .  نماید استفاده مناسب های موقعیت در کالمی ارتباطات بهبود برای کالمی غیر ارتباطات از باید مدیر-۸

 .  کند اقدام موانع تقلیل یا رفع برای و بشناسد را  مناسب ارتباطات موانع باید مدیر -9

 .  نماید ایجاد انسانی روابط بر مبتنی جانبه دو ارتباطی کارکنان با که نماید تالش باید مدیر -10

  نماید ایجاد کارکنان و  آموزان دانش برای را نظر تبادل و شور های زمینه باید آموزشی محیط در مدیر -11

 و وظیفه و کار انجام به خاطر آرامش با تا  نماید جلوگیری آموزشی سازمانهای در سرد و خشک محیط آمدن وجود به از باید مدیر -12

 .    شوند مشغول دارند عهده به که رسالتی

 

 :مدارس در انسانی روابط برقراري ضرورت

 و ننمایند درک درستی به را یکدیگر مختلف های محیط در ها انسان که شود می سبب ارتباط  برقراری صحیح های شیوه از آگاهی فقدان

 انسان ناتوانی بدلیل جهانی مشکالت تمامی معتقدند نظران صاحب برخی چنانکه.  گردد می آنان بین در  اختالف بروز اصلی عامل خود این

 در مدیریت عمده های مالک که  دهد می نشان ما مدارس در مدیریتی نظر از موجود وضعیت بررسی.  است دیگر یک با ارتباط ایجاد در ها

 آموزشی محیط ایجاد کلی بطور و کار انسانی جوانب رعایت و  انسانی روابط در یعنی.  است اداری« های باید» مشکالت و مسائل با برخورد

 پرداخت فرصت و هستند اداری جزئی مسائل گرفتار  غالباً  ها آموزشگاه مدیران گفت توان می دیگر عبارتی به دارد  وجود زیادی های کاستی

 تربیتی محیط ساختن مساعد راستای در گذاری سرمایه رو این از.  ندارند را آن پیچیده و حساس جوانب و پرورش و آموزش یعنی اصلی امر به

 اساسی امری آنان به مربوط مشکالت حل جهت مناسب های برنامه اجرای و طراحی و کند گرم دل خود کار به را معلم که شرایطی ایجاد و

 و حفط زیرا گذارد می کشور مدارس در آموزشی کیفیت بر سوئی اثر کار محیط در معلمان حاد مشکالت نظران صاحب عقیده به.  است

 این از ،مدیران حال هر به.  گردد می منتهی معلمان بخش رضایت کرد عمل به که  است مطلوبی شرایط ایجاد مستلزم ، معلمان نگهداری

 دارند کار و سر مدیران با  ًمستقیما که کسانی جمله از و  دهند می قرار یابی ارز مورد گروهایی و افراد را رفتار غالباً  که هستند غافل    مسئله
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 منطقی ی ها نیاز تأمین با که آموزشی سازمانهای اعضای بین جانبه دو و پویا ، قرار رابطه گسترش و حفظ ، برقراری فرایند.  هستند معلمان

 اهداف به نیل در تحصیل و ،رشد انگیزش های زمینه آمدن بوجود و متقابل مندی سود و رضایت احساس ، تفاهم سبب گروه و فرد روانی و

 و او بین کاری محیط در اگر که است فرض آن مسئول بعنوان و مدرسه مدیریت بر فوق تعریف بر بنا.  شود می پرورش و آموزش عالیه

 وجود به را رابطه این ندارد وجود سازندگی هدف با و زنده جانبه دو رابطه آموزان دانش و همکاران بین یا آموزانش دانش و او یا همکارانش

 ، باشد بخش سود و استفاده قابل طرفین برای باید رابطه این حال عین در.  بخشد توسعه آنرا است محدودیت ارتباط میزان که این یا و آورد

 رشد و انگیزش  های زمینه موجب مدرسه در انسانی روابط.  شود می طرفین روانی و اجتماعی های نیاز تأمین به منجر مطلوب انسانی رابطه

 کار به میل خود که گردند می افراد روحیه ارتقای و بهبود ساز زمینه حاالت این تمام و نماید می تقویت و ایجاد آن انسانی عوامل سایر در را

 بخش پمره فعالیت و مشارکت ، پذیری مسئولیت حسن پرورش به منجر نهایتاً و دهند می افزایش را آموزان دانش و معلمان بین در تالش و

 دوست انسانی روابط.  نیست آموزشی محیط در ظاهری ط ارتبا صرفاً مدرسه در انسانی روابط.  گردد می محوله وظایف انجام راه در فرد

 و فردی زندگی در آموزان دانش اولیاء حتی و اموزان دانش ، معلمان.  است جسمی و مادی ارتباطات از فراتر و.  ست انسانها واقعی  داشتن

 اندکی با اوقات گاهی.  نماید مختل را آنها تحصیلی و شغلی زندگی حدودی تا است ممکن که شوند می روبرو  مشکالتی با  خویش اجتماعی

 را بیشتری ی ها خواسته و توقعات شرایط این در که مدیرانی بسا چه.  نمود حل را معلم یا آموز دانش  مشکل تواند می  توجه و مالحظه

 را فرد خود مناسب حل راه ارائه و و مشکل بررسی جای به اینان کنند می  متهم کوتاهی و کفایتی بی به را فرد حتی و کنند می مطرح

 اعضاء ی ها نیاز ارضای ضمن  که این انسانی روابط هدف که است ضروری و مهم نکته این ذکر.  افزاید می او مشکالت بر و  نماید می محکوم

 نیاز به که کند کمک کارکنانش به باید شود موفق اهدافش به دستیابی در سازمانی  که آن برای یعنی یابد تحقق نیز سازمان اهداف ، سازمان

 .  نماید می  تسهیل را سازمان  اهداف تحقق امکان سازمان در انسانی روابط وجود که دهد می نشان تحقیقات.   یابند دست خود های
 

 : آموزشی سازمانهاي در انسانی روابط مدیریت

 کن پر رعایا یا دستان زیر به گذشت و مهربانی از را خود قلب مالک ای»  نماید می توصیه اشتر مالک به خود تاریخی فرمان در(  ع) علی امام

 باشد نداشته دوست را آموزان دانش مدیری اگر.   دارد ژرف معنای آموزشی مدیریت در داشتن دوست «  باشند داشته عنایت و لطف آنها به و

دانش .  آورند می روی باشد منظر خوش و آیند خوش آنچه به و  گریزانند وغریبه بیگانه افراد از دانش آموزان.  کند نفوز آنها در تواند نمی

 از باید مدیری هر..  دارد باطنی جنبه هم و ظاهری جنبه هم دوستی این و.  باشند داشته دوست را آنها که گرایند می کسی به آموزان

 آیا ؟ است قایل نظر اضهار و زیستن حق دیگران برای آیا ؟ خیر یا دارند هستند که آنچنان  را دیگران پذیرفتن توان آیا که بپرسد خویشتن

 نتواند ای مدرسه مدیر اگر.  است برخوردار ای ویژه های استعداد و های توانمندی از و است فرد به منحصر موجود یک انسانی هر که  داند می

 پذیرش و مقایسه محور را خود شخصی خصوصیات و های وخواسته خود و بپذیرد هستند که آنگونه را خود کارکنان و آموزان ،دانش معلمان

 را موجود انسانی ،عوامل همه از پیش باید مدرسه مدیر.   کند قرار بر مندی سود و مستمر رابطه دیگران با تواند نمی هرگز دهد قرار آنان

.  دهد پرورش خود رادر استعدادی نوع هر بتواند که باشد مهیا و مجهز آنقدر باید که است  پروری انسان نهاد یا سازمان مدرسه ، بشناسد

 نیازهای  مطلوب مدیرآموزشی.  است آموزان دانش رفتاری و شناختی ، رشدی های ویژگی دقیق شناخت ، آموزشی محیط سازی آماده شرط

 و.  شناسد می را افراد خاص های استعداد و خود مدیریت تحت  تحصیلی مقطع  مرحله  ًمخصوصا و انسان زندگی مختلف مراحل  مشترک

 و هم م حساس بسیار آموزشی مدیر  نقش.  سازد می فراهم را آنها  شکوفایی و گیری شکل ، تأمین لوازم و امکانات ، وسایل دیگر طرف از

 و آموزش دستگاه شکست و موفقیت و.  دارد دوش بر را مدرسه ،نظام آوردن در چرخش به و لیتها مسئو کلیه که اوست.  است چشمگیر

 فرایند در که چرا باشد می ها سازمان سایر از تر محسوس و تر سنگین بسیار  مدارس در مدیریت وظیفه اوست شایستگی به منوط پرورش

 نماید ایجاد همکاری و ، صمیمی ، دوستی محیط معلمان میان در که است موظف او.  دارد گیری چشم و عمده نقش ،انسان مدرسه عملیات

 به نسبت طریق این از و.  نماید هدایت پرورش و آموزش مسایل حل سمت به را آنان رفتار و روابط که نماید  تالش باید حال عینی در و. 

 از آن وجودی ابعاد تمام و است انسانی معنا تمام به سازمان یک مدرسه .  نماید اقدام مدرسه در  تخصصی و  عمومی افکار تبادل برقراری

 مدارس مدیران اینرو از و.  انسانی روابط در مهارت یعنی آموزش مدیریت گفت توان می خاطر بهمین و  است انسان برای و انسان با و انسان

 در عمل به را الزم کوشش فرد هر باقوه ها استعداد پرورش در صمیمانه و باشند داشته عمیق ایمان مدرسه در فرد هر شخصیت ارزش به باید

 هر که باشد معتقد باید او  کنند می رشد و یابند می پرورش همگان آن در که شد خواهد محیطی آمدن وجود به وسیله ایمانی چنین ، آورند

 ناتوانی علت به شود قصور فردی خدمت در اگر.  گردد مدرسه در خدماتی منشأ تواند می و است ارزشی آموزی دارای دانش یا و ،مربی معلم

 اگر.  است ضروری و ،الزم بگذارد احترام دیگران شخصیت به فرد هر آن در که محیطی ایجاد جهت دیگران ارزش به اعتقاد.    است مدیریت

 مایل اشخاص زیرا.  شد خواهد آنان شغل رشد و پرورش سبب او رهبری های کوشش ، باشد داشته ایمان افراد بالقوه های توانایی به مدیری
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 ایجاد موجب آنان از شناسی قدر و معلمان فردی ارزش به اعتقاد با مدرسه مدیر.  نمایند رفتار دارند آنها از دیگران که توقعی حسب بر که اند

 .  گردد می بیشتری توفیق نهایتاً و مطلوبتر محیط
 

 : آموزشی مدیریت در انسانی روابط اهداف 

 :  است نظر مورد اساسی و عمده هدف دو آموزشی های واحد در انسانی روابط به توجه در

  کار محیط در انسانی مقام شان و حرمت حفظ:  الف

  انسانی منابع از بهتر و اصولی استفاده طریق از سازمان وری بهره افزایش: ب

 داند می خدایی روح وسیله به شده دمیده و خیر به مایل ، پاک بالفطره را انسان اسالم است متفاوت مختلف های دیدگاه در انسان به نگاه نوع

.  داند می او خدمت در را مخلوقات جمیع و آورد می حساب به زمین روی بر خدا خلیفه ،  مخلوقات اشرف  عنوان به را آدمی نگرش این. 

 مدیر.  نماید فراهم را آنها رشد های زمینه  انسانی جنبه رعایت با باید و  دارد کرامت معلم یا ،مربی آموز دانش که بداند باید مدرسه مدیر

 بهره افزایش ماحصلش که گردد می بیشتر دهی بهره نهایتاً و آنان روحی ارتقاء و انگیزش موجب افراد کرامت حفظ که بداند باید آموزشگاه

 .  باشد می سازمان بری

 

 :نتيجه گيري

 و سازنده نقش دیرباز از که سازمانی. گردد می محسوب اجتماعی های نظام ترین پیچیده و بزرگترین از حق به پرورش و آموزش سازمان

. است جامعه هر اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، توسعه زیربنای سنگ امروز و داشته بشری تمدن و فرهنگ تداوم و بقا در اساسی

 سازمانهای پویایی و رشد با آنها شکوفایی که دارد آن از حکایت آنها ترقی و پیشرفت و ها جامعه تحول و تغییر در موثر عوامل زمینه در مطالعه

 چنین عملکرد و کارآمدی شک بی(. 1375 ساروقی) اند بوده برخوردار کارآمد کیفی و کمی نیروهای بیشترین از و است بوده مقارن آموزشی

 محیط حفظ و ایجاد در باید مدیران است، مدیر عملکرد تابع سازمان عملکرد دارد، دنبال به را جامعه ترقی و پیشرفت که است سازمانهایی

 مدیر هر. کنند مساعی تشریک سازمان اهداف تحقق جهت در گروهی صورت به ذینفع افراد که کنند عمل چنان سازمان خارجی و داخلی

 کنند می درک را دیگران عواطف و احساسات دارند، توجه افراد به اثربخش و موفق رهبران. برسد سازمانی اهداف به افراد طریق از بتواند باید

 مدیر یک و سازمان یک اهداف مهمترین از عملکرد بهبود و اثربخشی کارآیی،. باشند می برخوردار باالیی عاطفی هوش از کالم یک در و

 های مالحظه باال، عملکرد اهداف کنار در که معنا بدین مهمند نیز اخالقی معیارهای بازتاب میان این در( 1375 ساروقی) شود می محسوب

 پیش هم با منافع و اجتماعی مسئولیت که این. گردند فصل و حل بهتر سازمانی و گروهی فردی، مشکالت تا ندارند دور نظر از را اخالقی

 تواند می پهناور جهان این نقطه هر در بزرگ یا کوچک خصوصی، یا دولتی سازمانی، تشکیالت هر و است مترقی سازمانهای تایید مورد بروند

  نماید حفظ را باال اجتماعی مسئولیت و متعالی اخالقی معیارهای

 

 :پيشنهادات

 فراگیران مشکالت و نیازها ، عالیق ، ها ،استعداد ها توانمندی درک: 

 میل و انگیزه.  دارد بستگی آنها تأمین به آنها سالمت که هستند های نیاز دارای انسان عنوان به ء اولیا حتی و آموزان دانش و، معلمان همه

 تحرک باشد بیشتر او کار و فرد ی نیازها بین خوانی هم میزان هر.  دارد مستقیم رابطه آنها نیازهای با انسانها پذیری مسئولیت و کار انجام به

 و.  گردد آگاه اش مجموعه زیر افراد های نیاز  همینطور و ها واستعداد ها توانمندی بر تا نماید تالش باید مدرسه مدیر.  بود خواهد بیشتر او

 فراهم را  پرورش و آموزش اهداف تحقق به شدن نزدیک موجبات آنان های نیاز تأمین و بالقوه های توانمندی آوردن در فعلیت در به سعی

 دارد آنها از برخی از ی ترکیب یا ،جسمی ،فرهنگی ،روانی اجتماعی ، خانوادگی ، فردی مختلف های ریشه  آموزان دانش مشکالت.  سازد می

 شناخت که آن بویژه نماید اقدام آنان مشکل حل به سپس و کند درک را مشکل های ریشه اولیاء و  معلمان و مشاوران کمک با باید مدیر. 

 . است تجربه با افراد با از تر مشکل دارند کمتری تجربه و سن که آموزی دانش مشکل

 فردی های تفاوت پذیرش  : 

 اما پذیرد می انجام گروهی صورت به ها آموزش بیشت چه اگر.  است آموزان هایدانش استعداد  پرورش و شکوفایی مکان آموزش سازمان

 مناسبی های برنامه که دارد کارای و بخش اثر قعی مو مدارس درسی های کالس.  رود می پیش فردی آموزش سوی به امروز  تربیت و تعلیم

 مدیر.  است حساس بسیار مدیر نقش مقصود این به نیل برای شود ء اجرا و بینی پیش آنها از یک هر استعداد به توجه با افراد یکایک برای

 داشته فردی های تفاوت پذیرش در بیشتری توانایی مدیر چه هر.  بپذیرد فرد به منحصر و مستقل موجود یک عنوان به را فرد هر باید آموزش

 .  دارد انسانی روابط برقراری به بیشتری توانایی حقیقت در باشد
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 خدانظر رحمت زهینام نویسنده مسئول: 

 
 

 دیگران داشتن دوست : 

.  است   مجموعه زیر افراد داشتن دوست مهارت با توان مسله آموزشی مدیریت بویژه و ها مدیریت همه در حساس بسیار موضوعات از یکی

 که گونه همان.  بود نخواهد خوبی مدیر باشد نداشته کند می کار آنها با  که هایی نیرو و کل در ها انسان به نسبت مثبتی نگرش کسی اصوالً

 ی انسانها  و همکاران داشتن دوست نیز ها انسان با کارها در پیروزی ،رمز انسانهاست با کردن کار در شدن موفق مدریت در  موفقیت رمز

 دوست قلب صمیم از را آنها و.  باشد داشته خواهی خیر و عالقه خود همکاران به نسبت باید مدیر.  گیرد می انجام آنان توسط کار که است

 داشتن دوست بنای زیر سنگ  کنیم قرار بر حسنه رابطه او با توانیم نمی باشیم نداشته ست.دو دالیلی به را کسی ما که زمانی تا.  باشد داشته

 توان فاقد یا و کفایت بی ، ناتوان افرادی چون خود همکاران و دست زیر ی انسانها به مدیری اگر.  آنهاست برای شدن قائل ارزش دیگران

 تواند نمی باشد نداشته دوست را  فراگیران  مدیر اگر آموزشی محیط در کند نمی پیدا آنها به احترام و داشتن دوست برای دلیلی هیچ ، بنگرد

 . دارد دوستشان که بفهماند آنان به باید البته و بگذارند تآثیری آنها در

 افراد پذیرفتن و دادن گوش خوب  : 

 با ها عصبانیت و ها سازمان مشکالت از بسیاری.  است انسانی روابط قراری بر و ارتباط عوامل ترین مهم از شنیدن خوب و دادن گوش خوب

 حرف به بردباری با نتواند و باشد نداشته را دیگران تحمل توانایی که مدیری شود می حل افراد مشکالت و ها دل و درد به دادن گوش خوب

 خود و حقارت های عقده ، ها افسردگی از بسیاری شاید.  بود نخواهد موفق ارتباط قراری بر ،در دهد گوش آموزان دانش و همکاران های

 .  یابد می بهبود یا کاهش کردن گوش خوب با ها نمایی

 آموزشی محیط در روانی بهداشت برقراری : 

 انعطاف قابل ، صمیمی ، گرم یا و ، آور ،ترس اعتماد قابل غیر سرد،خشک، را محیط آن است ممکن که است جوی  دارای آموزشی محیط هر

 بسته های ،جو بالعکس.  بود خواهد تر آسان انسانی روابط باشد،برقراری تر مثبت  سازمان جو چه هر.  سازد تر کننده حمایت و اعتماد قابل ،

 طور به فرد که است محیطی ، رشد مناسب ،محیط گردد می هم از افراد نفرت و دوری ، ترس ، اعتمادی بی سبب منفی یا و آور ترس ،

 مدیران آموزشی رهبری و مدیریت.  بپذیرد را خود انتخاب از ناشی های لیت مسئو و کند انتخاب را خود راه بتواند نسبی آزادی با و آگاهانه

 اختیار و مسولیت دادن ، متقابل اعتماد ، مثبت و گرم ،احساسات همکاری با که های محیط.  دارند آموزشی محیط بر فراوانی تأثیر معلمان و

 اجبار و ترس ، تهدید با همراه که مستبد و کامه خود های روش  مقابل در و  برخوردارند بهتری روانی بهداشت از شود می اداره گیری تصمیم

 و رشد سبب که است روان از ویژهای حالت روانی بهداشت حقیقت در.  رساند می آسیب کارکنان و آموزان دانش روانی بهداشت به باشد

 در فرد رشد و زیست برای شرایط و ها زمینه بودن مساعد حاصل روانی بهداشت حقیقت درز.  شود می سازمان در افراد شخصیت کمال

 . است جامعه یا سازمان
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