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Abstract: the aim of present research is to
analyze the components of teachers’
professional Ethics. approach of the present
research is of descriptive and its method is
systematic review on the Wright and colleague
model (2007). The population consists of 623
articles about components of professional ethic
of teachers, have been presented in valid
scientific magazines between 2000 and 2020.
Sample of the research is 29 articles, have been
collected systematically and have been chosen
by thematic monitoring of data. Based on data
analysis, components of professional ethic of
teachers were classified on 4 dimensions and
in 14 factors. These dimensions include an
individual dimension (consists of personality
factors,
perceptive
skills,
religious
commitment and neatness in terms of one’s
appearance),
organizational
dimension
(consists of commitment,
professional
development and communication), social
dimension (consists of social values and social
relations) and teaching and learning process
(consists of observing the educational rules,
teaching content, method of teaching,
assessment and research).
Keywords: components, professional ethics,
teachers, systematic review
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مقدمه
سند تحول بنیادين آموزش پر رش به عنوان يکی از محوریترين اسناد در حوزه آموزش
پر رش در سال  1390به تصويب رسید

ابالغ شد در اين سند به ابعاد اخالقی معلمان

رشد آنها توجه يژهای شده است (هدفهای کالن  )1،2،4،5از سويی در راهکارهای اجرايی
اهداف اين سند نیز تقويت اخالق حرفهای معلمان مورد توجه است (راهکار  )3-2اصطالح
اخالق حرفهای بهعنوان يکی از يژگیهای سرمايههای انسانی معنوی هر جامعه يا سازمانی
بوده بهعنوان نوعی تعهد اخالقی
قرن 18

جدان کاری نسبت به هر نوع کار ،ظیفه مسئولیت از

 19میالدی در ادبیات سیاسی ،اقتصادی

اجتماعی نويسندگان غربی رايج شد

ا لین قانون تد ينشده در زمینه اخالق حرفهای به سوگندنامه پزشکی بقراط در يونان باستان
برمیگردد که در آن ظايف

مسئولیتهای اخالقی پزشکان مشخصشده بود (عزيزی،

 )1389در اق  ،اخالق حرفهای مجموعهای از استانداردها سلوک بشری است که رفتار افراد
گر هها در يک ساختار حرفهای را تعیین میکند مفهوم آن از علم اخالق اتخاذشده است
مشاغل به کار میرفت امر زه نیز

در ابتدا مفهوم اخالق حرفهای در معنای اخالق کار

عدهای از نويسندگان اخالق حرفهای از معنای نخستین اين مفهوم برای تعريف آن استفاده
میکنند يژگی اخالق حرفهای در مفهوم امر زی آن عبارت است از هويت ،علم
داشتن ،نقش کاربردی داشتن ،ارائه صبغهای حرفهای ،بومی

دانش

ابسته بودن به فرهنگ ،ابستگی

به يک نظام اخالقی ،ارائه دانش انسانی دارای زبان ر شن انگیزشی است (نصیری لیک نبی
نويدی )1395 ،اين مهم در حرفه آموزش کسوت معلمی با توجه به نقش الگويی معلمان
برای فراگیران حتی برای نظام اجتماعی خود از اهمیت يژهای برخوردار است به طوری که
برخی محققین آموزش را يک حرفه اخالقی میدانند (سنگر)2008 ،1
پايبندی معلمان به اصول ارزشهای اخالق حرفهای ،هم از منظر توسعه فرهنگسازمانی
مبتنی بر اخالقیات هم از منظر انتقال صفات ممیزه

يژگیهای برجسته انسانی به فراگیران

درنتیجه اشاعه آن در جامعه بسیار حائز اهمیت است بهعبارتديگر معلمان از د جهت
ملزم به رعايت اصول اخالقی هستند؛ ا ل ،به جهت جايگاه تأثیرگذاری که بر رفتار

افکار

1. Sanger
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فراگیران دارند ،بايد خود را آراسته به فضايل اخالقی نمايد

د م ،به جهت ظیفهای که در

قبال برآ ردن نیازهای آموزشی فراگیران دارد بايد با رعايت اصول اخالقی در انجام ظايف
حرفهای ،مسئولیتهای آموزشی خود را به بهترين نحو انجام دهند (نعمتی محسنی)1389،
گستردگی ،پويايی پیچیدگی موضوع اخالق حرفهای ،باعث میشود که مؤلفهها ،اصول
نگرشهای مختلفی در اين خصوص در سازمانها
راستا منشورهای اخالقی

جوام مختلف به جود آيد در اين

الگوهای آموزشی متفا تی برای هر نهاد با توجه به ذینفعان

فرهنگ جوام به جود آمده است از سويی ديگر قتی بحث از آموزش
مطرح میشود پیچیدگی مضاعفی با توجه به ماهیت حرفه به جود میآيد
اخالقحرفهای نقش مؤثری بر کیفیت آموزشهای ارائهشده

اخالق در آن
اضح است

اجرای برنامههای درسی قصد

شده دارد پرداختن به اخالق حرفهای معلمان در دهههای اخیر در اغلب کشورهای جهان
موردتوجه قرارگرفته (گودفرند

اپر کس2006 ،1

دا

نپورت2

همکاران)2015 ،

مبانی

اخالق معلمی اصول تدريس در قالب کدهای اخالق حرفهای استانداردهای حرفهای گری
تد ينشده است رعايت اخالق حرفهای توسط معلمان تضمینکنندهی سالمت فرآيند
ياددهی -يادگیری در سازمانهای آموزشی است در اين میان شناسايی کدها

مؤلفههای

اخالقی برای حرفه معلمی از ضر ريات امر میباشد
با نگاهی به پژ هشهای انجام شده در زمینه مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان به طیف
گستردهای از طبقهبندی ها

ابعاد میرسیم که برخی از اين مؤلفهها در پژ هشها شامل؛

شايستگی تخصصی (بون)2011 ،3؛ شناخت ابعاد فراگیر (قنبرپور
ارزشیابی استاندارد
(آکامنت5

(اشرف4

همکاران)1398 ،؛

همکاران)2018 ،؛ پذيرش زمینههای فرهنگی مذهبی مختلف

همکاران)2018 ،؛ توجه به قوانین سازمانی (الهوتی)2018 ،6؛ تعامل مناسب با

همکاران (شاپیرا لیچنسکی )2019 ،7است

1. Gottfried & Aprix
2. Davenport
3. Boon
4. Ashraf
5. Akcamete
6. Al-Hothali
7. Shapira – Lishchinsky
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الزمه موفقیّت تالشهای انجام شده در زمینه بهسازی آموزش پر رش ،توسعه اخالق-
حرفهای

افزايش دانش معلمان در اين زمینه است معلمانی که اصول اخالق حرفهای را

رعايت میکنند؛ دانشآموزان آنها از انگیزش تحصیلی باالتری برخوردارند (خاکپور
در يشی )1395 ،شناسايی اين کدها از يک سو راهنمای معلمان برای رعايت اخالقیّات در
حرفه آموزش خواهد بود

مان از غفلت از عناصر

آموزش توسط معلمان خواهد شد

مؤلفههای کلیدی اخالق حرفهای

از سوی ديگر میتواند به عنوان زمینه

راهنمايی برای

آموزش دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت اخالقی دانشگاه فرهنگیان مورد استفاده دستاندر
کاران قرار گیرد
با توجه به آنچه گذشت در پژ هشهای انجام شده کدها

مؤلفههای اخالقی متعدد

پراکندهای در زمینه اخالق حرفهای معلمان بیان شده است ،از سويی با توجه به جست جوی
محققین در داخل

خارج کشور پژ هشی جهت يکپارچهسازی مؤلفههای اخالقی معلمان

صورت نگرفته است لذا در اين پژ هش برآن شديم تا مؤلفههای تشکیل دهنده اخالق
حرفهای معلمان را شناسايی

به صورت ساختاريافته ارائه دهید بدين ترتیب پرسش مورد

بررسی حاضر به اين شرح قابل تد ين است :مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان در امر آموزش
چیست؟
چارچوب نظری
آموزش ،زيربنای توسعه پايدار انسانی است

ابزار اصلی برای تحقق اهداف توسعه به شمار

می ر د آموزش بايد در جهت توسعه کامل شخصیت انسانی باشد

تحقق اهداف آموزشی

نمیتواند بد ن توجه به جنبههای اخالقی صورت پذيرد ،زيرا پیوند آموزش
استوار

ناگسستنی است پیامبر اکرم

(ص)

اخالق ،پیوند

میفرمايد« :بالتعلیم ارسلت» يعنی« :من برای تعلیم

فرستادهشدهام» در جايی ديگر می فرمايند» إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَا ِرمَ الْأَخْلَاقِ» [ براستی که من
مبعوث شدهام تا شرافتهای اخالقی را تمام کنم ( به مردم بیاموزم)] اين بیان نشان دهند
پیوند ناگسستنی بین اخالق آموزش میباشد اخالق حافظ فعالیتهای بشر از میل گرايش
به هرگونه کجر ی بوده پايه تربیت انسان میباشد (موريس)2013 ،1
1. Morris
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اخالق جم خُلْق

خلُق میباشد اين د
ُ

اژه در اصل به يک ريشه بازمیگردد خُلُق به

معنای شکل صورتی است که انسان با چشم میبیند خُلْق به معنای قوا سجايا صفات
در نی است که با چشم دل ديده میشود به عبارت ديگر گاهی اخالق به معنی خلق خوی،
رفتار عادت شده مزاج به کار میر د معنای ديگر اين اژه دانشی است که از حسن ،قبح،
خوبی

بدی رفتار بحث میکند (اسفندياری مقدم

حسنلو )1389 ،فالسفه ،الهیون

منتقدان اجتماعی در تعريف اخالق بهطور عام گفتهاند :اخالق يعنی شناخت صحیح از
ناصحیح؛ (مقیمی خراسانی )1394 ،همچنین اخالق را چگونگی رفتار در زندگی تعريف
کردند يک تعريف ديگر از اخالق که تا حدی متفا ت به نظر میرسد اين است که میتوان
منسجم از با رها ،ارزشها

اخالق را بهصورت کاربردی در يک سیستم کامل

تعريف کرد که يک شبکهای را طراحی میکند که در چارچو
گر ه اقدامات بد قرار میگیرند
ديگر از اقدامات خو
د

نالد1

آن ،انواعی از عملکردها در

از اينر  ،بايد از آنها اجتنا

کرد ،درحالیکه يک سری

دانسته میشوند از اينر  ،جايز بوده بايد به آنها عمل کرد (مک

همکاران)2007 ،

در شرايط کلی ،اصول اخالقی تحت د عنوان ،تئوری

عملی در نظر گرفته میشوند

اصول اخالق تئوری تحت عنا ين هنجاری (ساخت قانون) ،توضیحی
تقسیمبندی میشوند (داگ
اخالقی توضیحی به توضیح

اصول اخالقی متا

ارسالن تاس )2015 ،2اصول اخالقی هنجاری ،يک حیطه در

رابطه با سنجش استانداردها ،اصول ،مفاهیم ،ارزشها

تئوریهای اخالقی میباشد؛ اصول

تعريف تقاضاهای اخالقی

شکلگیری آنها توجه دارد بنابراين يک منب
می دهند

ايدهها

هنجارهای اخالقی بهجای

اساس را برای اصول اخالقی هنجاری تشکیل

اصول اخالقی متا يک نوع از اصول اخالقی آنالیز کننده /حلکننده مفاهیم

فرضیّات مربوط به حیطه اخالقی میباشند (داگ

ارسالن تاس )2015 ،در رابطه با اصول

اخالق عملی ،اين اصول اجرای معضالت اخالقی ،انتخا ها ،استانداردها ،تئوریها

مفاهیم

اخالقی را سنجش مینمايد که میتواند در مشاغل مختلف در موارد خاصی برای يک مورد

1. Macdonald
2. Dağ & Arslantaş
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ايجاد شوند يکی از مهمترين اصول اخالق عملی؛ اصول اخالق حرفهای میباشد (داگ
ارسالن تاس)2015 ،
اخالق حرفهای شاخه ای از علم اخالق است
غیرمادی انسان میشود (قائمی

موجب تعادل

توافق د بعد مادی

شريعتمداری )1396 ،هر مجموعهای دارای کدهای اخالقی

متناسب با ساختار حرفهای خود است که اخالق حرفهای نام دارد هدف اصلی اين کدهای
اخالقی انتقاد از خود

پیشرفت میباشد

(ايلداز1

همکاران )2013 ،مطالعه اخالق

کسب کار در نیمه د م قرن بیستم مورد توجه علوم انسانی قرار گرفت ( ينز )2008 ،2اخالق
حرفهای در اق يک نظام کاربردی است که تالش میکند تضادهای احتمالی را شناسايی
نموده

برای آن راهکارهای صحیحی ارائه دهد به طور خالصه اخالق حرفهای به مسائل،

اصول ارزشهای حاکم بر يک حرفه عملکرد افراد هنگام انجام ظايف شغلی توجه دارد
با توجه به آنچه گذشت ماهیت اخالق

اخالق حرفهای مشخص گرديد رعايت

اخالقیّات در سازمانهای آموزشی يک اصل بديهی در نظر گرفته میشود

(ريسانن3

همکاران .)2018 ،اين مهم با توجه به تأثیرات معلم بر فراگیران از اهمیت فزآيندهای برخوردار
است معلمان در بهتر يا بدتر شدن ساختار اخالقی جامعهای که در آن زندگی میکنند ،نقش
مهمی دارند معلمان بايد يک الگو با رفتارشان برای جامعه خاصی که در آن زندگی میکنند،
باشند (يونیو )2018 ،رعايت اخالقحرفهای توسط معلمان تضمینکنندهی سالمت فرآيند
ياددهی -يادگیری در سازمانهای آموزشی است

موجب افزايش تعهد پاسخگويی مدرسان

نسبت به نیازهای فراگیران میشود (سبحانی نژاد همکاران)1396 ،
اخالق حرفه ای عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی که در هله ا ل ،از ماهیت حرفه
يا شغل بهدستآمده است اخالق حرفهای ،مسئولیت اخالقی فرد از حیث شغل است اخالق
در اين مفهوم به شغل ابسته است که برحسب تنوع مشاغل ،اخالقیات خاصی را موجب
میشود :اخالق پزشکان؛ اخالق معلمان؛ اخالق مديران
ظايف

(قراملکی )172:1388 ،معلمان

مسئولیتهای اخالقی دارند که از آنها به نام اخالق حرفهای معلمی ياد میشود
1. Yıldız
2. Wines
3. Rissanen
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اخالق حرفهای معلمی مؤلفههايی دارد که بهطور عمده به د بخش ظايف اخالقی معلم در
ظايف اخالقی معلم در راستای نقش تربیتی که دارد؛

انجام نقش تعلیمی که به عهده دارد
تمرکز دارند (ايمانی پور)1391 ،

سازمان آموزش

امر زه مردم برای رفتار معلمان

پر رش اهمیّت بسیاری قائلاند

(دا دی بهادری )1396 ،الدين سیاست گذاران آموزشی انتظار دارند که معلمان به اصول
اخالقی آگاه باشند (بوال )2011 ،1

در اين میان سعی شده که استانداردهای اخالقی معلمان

يا به عبارت ديگر کدهای اخالق حرفهای در امر آموزش مورد توجه قرار گیرد
مؤلفههای اخالق حرفهای يک راهنما برای افراد در مشاغل است بنابراين اصول اخالق
حرفهای پیشبینی مینمايند که يک حرفه بايد بوسیله افراد شايسته مطابق با نیازهای حرفه،
يژگیها

مقام

مرتبهشان انجام شود (يونیو )2018 ،اجرای اصول اخالق حرفهای يک

مسئله در مورد نگرش در رابطه با اين است که آيا افراد از اين قوانین اخالقی پیر ی مینمايد
يا نه بوسیله رعايت اصول اخالق حرفهای عالئق مربوط به يک حرفه حفظ میشوند
درخواستهای اعضای خدماتی

دريافتکنندگان خدمات میتوانند به طور مناسبی برآ رده

شوند با شناسايی مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان میتوان گام اساسی در تد ين منشور
اخالقی برای اين گر ه شغلی را برداشت
روش
ر ش مقاله حاضر مر ر سیستماتیک 2است که برای تجزيه

تحلیل مطالعات مربوط با

اخالقحرفهای معلمان استفاده شده است مر ر سیستماتیک يک ر ش استاندارد برای بررسی
سؤاالت

يافتههای چندين پژ هش میباشد

(بوالند3

همکاران .)2014 ،مر ر سیستماتیک

ر شی صريح برای شناسايی ،ارزيابی تجزيه تحلیل کارهای انجام شده توسط پژ هشگران،
محققان دانشپژ هان میباشد (ا کولی چبرام )2011 ،4مطالعاتی که در مر ر سیستماتیک
می توانند مور ارزيابی قرار گريند بايد به صورت برخط منتشر شده باشد
میدانی

حاصل کارهای

پژ هشی باشد از اين ر حوزه پژ هش شامل کلیه مقاالت علمی معتبر در زمینه
Bullough
Systematic Review
Boland
Okoli & Schabram

1.
2.
3.
4.
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مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان میباشد در اين راستا با توجه به اينکه ر يکرد آموزش
تدريس در سالهای معاصر دچار تحوالت بسیاری شده

توقعات از معلمان تغییر زيادی

داشته ،لذا کلیه مقاالت منتخب اين پژ هش نیز بر اساس اين فاصله زمانی است .از سويی
ديگر برای فراهم آ ردن اطالعات مورد نیاز ،از فرم کاربرگ طراحی شده توسط محقق برای
گزارش

ثبت اطالعات پژ هشهای ا لیه استفاده گرديد .برای مر ر سیستماتیک اسناد

مدارک علمی موجود در زمینه پژ هش از تحلیل محتوا به شیوه مقولهبندی استفاده شد داده-
های بدست آمده از اين پژ هش بر اساس کدگذاری در سه سطح باز ،محوری منتخب مورد
تجزيه تحلیل قرار گرفتند در پژ هش حاضر ،جهت تحلیل يافتهها از الگوی هفت مرحلهای
الگوی رايت ،ر کا يانا پیکرينگ ( )2007استفاده شده است
برای اطمینان از نحوه کدگذاریها از چهار نفر ارزشیا

جهت کدگذاری مجدد يافتهها

استفاده شد که به منظور تايید از ر ش اسکات ( )2012استفاده شد که در اين پژ هش میزان
توافق بین ارزشیابان عدد  79بدست آمد که نشان دهنده  79درصد توافق بین ارزشیابان در
کدگذاریها بود

در ادامه به فراخور اين بخش پژ هش بهطور خالصه به پنج مرحله نخست مدل با توجه به
موضوع پژ هش پرداخته میشود:
گام اول :تنظیم سوال پژوهش:
برای تنظیم سؤال ،ا لین گام برای پژ هشگران تمرکز بر سؤاالت مطالعه است سؤاالت مورد
مطالعه پارامترهای آن در جد ل شماره  1تنظیم شده است
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جد ل  :1سؤاالت پژ هش پارمترها
تنظیم سؤال

پارامترها
سؤال اصلی:

مؤلفههای اخالقی معلمان چه میباشد؟
چه چیزی (سؤال مورد مطالعه)

سؤاالت فرعی
الف :کدهای اخالقحرفهای معلمان چه میباشد؟
 :کدهای اخالقحرفهای آموزش دهندگان در ابعاد مختلف
در پیشینه پژ هشی چگونه است؟

چه کسی (جامعه مورد مطالعه)
چه یافتهها و نتایجی
چه وقت (محدودیت زمانی)

در اين پژ هش چندين پايگاه داده

موتور جستجوی

مختلف مورد بررسی قرار گرفت
مطالعاتی مورد تحلیل قرار میگیرند که يافتههای آنها مرتبط
با کدهای اخالقی معلمان باشند
مطالعات مورد بررسی در اين پژ هش از سال  2000به بعد
میباشد
در اين پژ هش ر ش مر ر سیستماتیک مورد استفاده قرار

چگونگی (روش گردآوری مطالعات)

گرفته است همچنین با در نظر گرفتن معیارهايی مقاالت
مناسب ارد فرايند مطالعه شده مطالعات نامناسب از فرايند
مطالعه خارج شده است

گام دوم :تعیین پروتکل یا قرارداد انجام کار
در اين مرحله محقق به منظور کاهش سوگیری به تعیین انجام ر شهای مر ر ،قبل از بازيابی
متون مربوط میپردازد ابتدا پژ هشگر سطح مطالعات را مشخص میکند اين مرحله به دا ری
دربارة تعیین مطالعات مرتبط با نیازهای دانشی اختصاص دارد دا ری که نیازمند تد ين
مالکهايی برای گزينش دستهبندی مطالعات است (موفت)2015 ،1
لف :معیارهای ورود 2به این پژوهش شامل موارد ذیل میباشد:
 -1مقاالت انتشار يافته در زمینه کدهای اخالقی معلمان

1. Moffet
2. Inclusion Criterion
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 -2تحقیقات بايستی دادهها

اطالعات کافی را در ارتباط با اهداف پژ هش ،گزارش کرده

باشند ،از اين ر کفايت يک پژ هش جهت بررسی در اين مقاله گزارش کدهای اخالق-
حرفهای در امر آموزش میباشد
 -3تحقیقاتی که فرايند بررسی تخصصی را زير نظر دا ران متخصص طی میکنند به صورت
مقاله کامل از طريق برخط يا به طور کامل چاپ شده ،باشند
ب :معیارهای خروج به این مقاله شامل موارد ذیل میباشد:
 -1پژ هشهايی که اطالعات کافی در زمینه اهداف اين تحقیق گزارش نداده بودند ،به
عبارت ديگر پژ هشهايی که صرفاً به بررسی رابطه اخالقحرفهای معلمان با ساير
متغیرها به صورت کمی پرداخته بودند
 -2پژ هشهايی که فاقد کیفیت الزم علمی بودند

در مجالت

کنفرانسهای بی اعتبار

انتشار يافتهاند
 -3مقاالتی که در بازه زمانی پژ هش قرار نگرفته باشند به عبارتی از سال  2000میالدی به
قبل چاپ شده اطالعات آن برای زمان حال مفید نبوده قديمی باشند
گام سوم :جستجوی متون:
اين مرحله به جست جوی مناب مربوط با نیاز اصلی پژ هش اختصاص دارد (پراشر،1
 )2015از اين ر ابتدا کلیه مقاالت علمی معتبر از طريق جست

جوی کلید اژههای

پژ هش از طريق پايگاههای اطالعاتی داخلی از جمله؛ Normagas ،Sid ،Google
 ،Magiram ،پرتال جام علوم انسانی ،پژ هشگاه علوم فنا ری اطالعات ايران جويشگر
فارسی علم نت

همچنین پايگاههای اطالعاتی در خارج از جمله؛ ،Emerald ،Scopus

،Science Direct ،Scientific Information Database ،Sage

ProQuest

Eric Google Scholar ،Taylor & Francis،Worldscientific ،Springlink ،
 Wiley،شناسايی شدند با توجه به هدف تحقیق مناب مرتبط حفظ مناب غیرمرتبط حذف
شد .به منظور باالبردن کیفیّت کار ،جست

جوی مقاالت توسط د نفر که آشنايی کامل به

ر شهای جست جو مناب اطالعاتی داشتند به صورت جداگانه انجام شد از سوی ديگر
1. Prashar
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سه نفر خبره در زمینه برنامهريزی درسی

آموزش بر کلیه ر ند اجرای کار نظارت داشتند

.همچنین اين پژ هش با تکیه بر مناب داخلی
منتشر شده تد ين شد

انتخا

خارجی

بر پايه مقاالت علمی -پژ هشی

اين دسته از مناب از اين ر بوده که اين مقاالت فرايند

بررسی تخصصی را زير نظر دا ران متخصص طی میکنند

اين حاکی از اعتبار نتايج آنها

است .اژههای کلیدی جستجو شده در اين پژ هش در جد ل شماره  2ارائه شده است
جد ل  :2اژگان کلیدی مورد استفاده در جستجو
فارسی

انگلیسی

اخالقحرفهای معلمان

Professional Ethics of Teachers

مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان

Elements of Teachers' Professional Ethics

کدهای اخالقی آموزش

Ethical codes of education

مؤلفههای اخالقی تدريس

Ethical components of teaching

گام چهارم :استخراج پژوهشها و منابع داده
در اين گام از يک فرم استاندارد استفاده شد ،قسمتهايی که در فرم موردنظر بود عبارتند از:
منب (شامل نام مجله ،عنوان مقاله
کلی برای انتخا

نويسنده)؛ هدف (هدف از مطالعه)؛ ر ششناسی

نتايج

مناب مناسب کلید اژههای مورد نظر در هر يک از پايگاهها مورد جستجو

قرار گرفت الزم به ذکر است کل مقاالت به دست آمده با در نظر گرفتن معیارهای ر د623 ،
مطالعه (فارسی

انگلیسی) بود که پس از بررسی تمامی آنها

خر جی از منظر معیار محتوا

در نظر گرفتن معیارهای

اعتبار نهايتاً نتايج استخراج شده از  29مطالعه ( 22پژ هش

خارجی  7پژ هش داخلی) مورد بررسی تحلیل قرار گرفت در ادامه در جد ل 3به عنوان
نمونه نحوه بررسی چند پايگاه اطالعاتی نحوه بررسی مقاالت آ رده شده است
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جد ل  :3نحوه جستجو معیارهای ر د خر ج مطالعات
معیارهای ورود به مطالعه
فیلتر مرحله اول

پایگاه

استراتژی

Scopus

Professional
Ethics of
Teachers

Article title,
Abstract,
Keywords
/2000 to
present

Sage

" Elements of
'Teachers
Professional
" Ethics

Article title,
Abstract,
Keywords
/2000 to
present
عنوان مقاله ،

فیلتر مرحله

یافته

دوم

اولیه

Article text,
Invalid
article,
Book
& chapter
Thesis
Article text,
Invalid
article,
Book
& chapter
Thesis
متن مقاله ،

پر تابل جام

اخالق حرفهای

چکیده  ،کلید

مقاله بی اعتبار،

علوم انسانی

معلمان

اژه ها  1380 /تا

فصل کتا

SID

نورمگز

کنون

پايان نامه

عنوان مقاله ،

متن مقاله ،

مؤلفههای اخالق

چکیده  ،کلید

مقاله بی اعتبار،

حرفهای معلمان

اژه ها  1380 /تا

فصل کتا

کنون

پايان نامه

عنوان مقاله ،

متن مقاله ،

مؤلفههای اخالق

چکیده  ،کلید

مقاله بی اعتبار،

حرفهای معلمان

اژه ها  1380 /تا

فصل کتا

کنون

تعداد

42

76

7

1

66

معیارهای
خروج
مطالعه

نامرتبط از
نظر محتوا

نامرتبط از
نظر محتوا

نامرتبط از
نظر محتوا

نامرتبط از
نظر محتوا

نامرتبط از
نظر محتوا

تعداد
یافته
نهایی

7

2

0

0

2

پايان نامه

گام پنجم :ارزیابی کیفیت
هر مطالعهای که صورت میپذيرد ،بايد از اعتبار عینیت قابل قبولی برخوردار باشد؛ مطالعات
کیفی
156
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جستجوی جام منجر به پیدا کردن بسیار زيادی از مطالعات مربوطه خواهند شد لی از
آنجايی که کلیه اين مطالعات از کیفیت کافی

مناسبی برخوردار نمیباشند بايد پیش از

بررسی ،مناب توسط معیارهای ر د معیارهای خر ج در نظر گرفته شده در پژ هش هر يک
از مطالعات پیش از ر د به تحلیل با ابزار مناسب

از نظر معیارهای تعريف شده مورد

بررسی قرار بگیرد تنها مواردی که کیفیت الزم را دارند مورد تحلیل بررسی قرار گیرند در
اين پژ هش از چک لیستی که شامل معیارهای مختلف برای ارزيابی کیفیت باال ،متوسط
پائین هر يک از مطالعات ا لیه میباشد ،استفاده شد هدف از اين امتیازدهی به مطالعات به
صورت جداگانه ،باال بردن اعتبار مطالعه با ابزار مناسب چک لیست

خر ج مطالعات با

کیفیت پايین از فرايند پژ هش میباشد در جد ل شماره  4نمونهای از چک لیست ارزيابی از
 5مورد از مطالعات بر اساس الگوی کارلسون

همکاران آ رده شده است

(کارلسون1

همکاران)2007 ،
جد ل :4نمونهای از چک لیست ارزيابی  5مطالعه بر اساس الگوی کارلسون همکاران ()2007
مطالعه 1

مطالعه 2

مطالعه 3

مطالعه 4

مطالعه 5

معیار

رديف
1

استراتژی نمونهگیری











2

ر ش گردآ ری داده











3

نحوه تجزيه تحلیل دادهها



-







4

تناسب طرح تحقیق با هدف تحقیق



-







5

بیان ر شن يافتهها











6

توجه مناسب نتیجه تحقیق

-

-



-



تجانس بین پارادايمهای هدايت کننده
7

پر ژه تحقیقاتی با ر شهای انتخا











شده
8

درجه کیفیت (باال ،متوسط ،پايین)
مالحظات

باال

پايین

باال

متوسط

باال

نیازمند
قضا ت

9

توسط
پژ هشگر
سوم

1. Carlsen
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در اين مرحله مناب استخراج شده حداقل توسط د پژ هشگر به صورت مستقل مورد
مطالعه از نظر معیارهای بیان شده در جد ل شماره  4مورد بررسی قرار گرفتند در صورت
در صورت اختالف نظر بین د نفر

رد شدن مطالعهای ،دلیل رد شدن آن ذکر میگردد
پژ هشگر ،نفر سوم به عنوان دا ر در نظر گرفته میشود
یافتهها
در اين بخش به فراخور هدف آن به مرحله ششم

هفتم مدل رايت

همکاران ( )2007در

پژ هش حاضر پرداخته میشود
گام ششم :تحلیل دادهها
باتوجه به يافتههای حاصل از تحقیقات مرتبط با هدف مقاله ،ابتدا کلیه مؤلفهها از طريق فرآيند
کدگذاری باز استخراج میشوند؛ از اين ر باتوجه به فرآيند ،کدگذاری حاصل از مرحله ا ل،
در اين بخش ابتدا در جد ل  5اقدام به شناسايی مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان پرداخته می-
شود
جد ل شماره  :5مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان
مؤلفههای اخالق حرفه ای معلمان

ردیف

محقق /محققین

سال

1

Freeman

2000

احساس مسئولیت اخالقی ،توانايی استدالل حل تعارضات

2

Pinar

2002

عدالت در ارزشیابی ،توجه به پهژ هش اخهالق پژ هشهی ،عهدم

3

& Kocabas
Karakose
& Robert
Bullough

2009

احترام ،عدالت صداقت

2011

سههازمان دادن مناسههب درسههها ،احتههرام توجههه بههه هنجارهههای

5

Boon

استفاده شخصی از اموال

4

اجتماعی توجه به قوانین سازمانی
2011

دانش حرفهای ،توجه به فرهنگ  ،پهذيرش زمینههههای فرهنگهی
مذهبی فراگیران ،اجتنا

از سوء استفاده از مناب  ،توجه بهه دانهش-

آموزان با نیاز خهاص ،الگهوی مناسهب بهرای آمهوزش اخهالق بهه
فراگیران ،احترام به همکاران ،عدم تضعیف جايگاه سهاير همکهاران
نزد دانشآموزان ،ارتباط مناسب با الدين گهزارش تحصهیلی بهه
آنها ،توجه به شرايط فراگیران ،رازداری ،عدم توهین به دانشآمهوز،
عدم آزار دانشآموز در برابر د ستان همکاران ،عدم سوء اسهتفاده
جنسی از فراگیران ،نکشیدن سهیگار در محهل کهار ،عهدم تبعهی
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مؤلفههای اخالق حرفه ای معلمان

ردیف

محقق /محققین

سال

6

Forster

2012

احترام ،دانش حرفهای الگوی اخالقی

7

& Pantic
Wubbels
Seghedin

2012

رعايت اصول دموکراتیک رعايت صداقت در تدريس

2012

طراحی مناسب کهالس درس ،تشهويق يهادگیری ،ارزيهابی مناسهب

9

Siegel et Al

2012

10

Chapman et Al

2013

11

Shapira

2013

12

Fisher

2013

13

Ngang & Chan

2015

تفکر انتقادی ،تشويق کار گر هی مديريت اطالعات

14

& Boon
Maxwell

2016

درک ظايف حرفهای خود ،حساسیت به مسهائل اخالقهی ،آگهاهی

نژادی اقلیتی توجه به تفا ت فردی فراگیران

8

يادگیری ،کمک به بهبود يادگیری فراگیهران ،ارتباطهات مناسهب بها
فراگیران رعايت احترام متقابل عدم استفاده ابزاری از ارزشیابی
اطالع رسانی مناسب به فراگیهران ،عهدم تهأثیر حضهور در کهالس،
رابطه مناسب با فراگیران ،عدم سوء استفاده جنسی برای نمره ،عهدم
تبعی

 ،رازداری ،عهدالت در ارزشهیابی ،عهدم شهوخی نامناسهب،

حضور به موق در کالس ،حفظ اسرار در پژ هش ،حفهظ مالکیهت
مادی پژ هش ،عدم تغییر دادهها ،صداقت در گهزارش داده نتهايج
در نظر گرفتن امنیت نمونه تحقیق
احترام به شخصیت فراگیر ،خیرخواهی ،عدالت ،صداقت ،بیطرفهی
سیاسی ،تعهد مسئولیتپذيری ،همدلی مهربانی ،صبر ،اسهتدالل
درک مناسب ،فر تنی ،تفکر خالقانه ،التزام به آمهوزش ارزشهها،
ظاهر مناسب ،توجه به ارزشهای جامعهه دادن حهق انتخها

بهه

فراگیر ،رعايت قوانین حفظ منزلت معلمی
صداقت  ،رعايت اصول دموکراتیک در کالس ايجاد محیط ارتقاء
دهنده رشد فراگیر
آشنايی التزام با اهداف آموزش پر رش ،توجهه بهه ارزشههای
جهانی اجتمهاعی ،قابلیهت اطمینهان ،احتهرام بهه دانهشآمهوزان
همکاران ،عهدم تبعهی

در رفتهار ،صهداقت نجابهت اشهتراک

گذاری دانش شخصی

دانشآموزان از قوانین کالس ،ارتقای توانايیههای حرفههای خهود،
تشويق دانشآموزان به امور اخالقی ،صداقت ،عدالت همهدلی بها
فراگیر
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ردیف

محقق /محققین

سال

مؤلفههای اخالق حرفه ای معلمان

15

Maxwell and
Schwimmer

2016

رعايت انصاف در برخوردهها ،اشهتراک گهذاری دانهش ،توجهه بهه

16

Zhaolin

2017

17

Akcamete et Al

2017

18

Al-Hothali

2018

توسعه همه ابعاد فراگیر ،توجه به ايمنهی دانهشآمهوزان ،توجهه بهه
قوانین ،انتقادپذيری ،فای به عهد ،حفظ شان معلمی ،عضهويت در
انجمنهای علمی ،انگیزش شغلی ،ارتباط با الدين ،ارتقا مههارت-
های شهر ندی ،عدم دريافت پاداش غیر رسمی ،توجهه بهه توسهعه
حرفهای خود توجه به سلسه مراتب اداری
برخورد مناسب با فراگیر ،شادبودن ،د ست داشتن کار ،تهیهه مهواد
تدريس ،انعطاف پذيری در برنامهها ،برنامهريزی ،توجه به اسهتقالل
فراگیران در يادگیری ،عدم تبعی

 ،انصاف عهدالت ،خالقیهت در

کار ،عدم سرزنش فراگیران ،مشارکت بها الهدين رعايهت حهد
مرز هديه فداکاری
آگاهی از ظهايف حرفههای ،احتهرام بهه يژگهیههای فرهنگهی
تفا تهای زبانی ،توسعه صالحیّتهای حرفهای خهود ،عهدم سهوء
استفاده ر انشناختی جسمی ،فراهم کننده شرايط بهرای افهراد بها
نیازهای خاص ،استفاده از ر شههای آمهوزش متنهوع ،اسهتفاده از
فنا ری اطالعات ارتباطات در آموزش ،انتقاد پذير ،عدم تبعهی
بین فراگیران ،رازداری ،احترام به عزت نفس فراگیر ،اطالع رسهانی
ارتباطات با الدين
خوش قول ،ر حیه شاد در کار ،توجه بهه توسهعه حرفههای خهود،
عدالت ،صداقت ،عالقه به تدريس ،تعهد به کار ،عمل به مقررات
قوانین مدرسه ،تعهد به رعايت نظهم انضهباط در مدرسهه ،گفتهار
مناسب ،توجه به اصل اعتدال ،توجه بهه اصهول دموکراتیهک ،عهدم
تبعی

 ،عدم تعصب قهومی ،مهذهبی اجتمهاعی ،صهبور ،الگهوی

اخالقی فراگیران ،عدم سوء استفاده جنسهی از فراگیهر ،عهدم تنبیهه
ر حی جسمی ،عالقمندی به پیشرفت فرهنگی جامعه ،توجهه بهه
آگاهی فرهنگی جامعه ،آموزش ارزشها برای ثبات میهن ،توجه بهه
آگاهی مذهبی جامعه ،برخوردهای اجتماعی مناسب ،کمک حرفهای
به همکاران ،احترام به همکهاران مقامهات ،حفهظ اسهرار الهدين
فراگیران فراگیران ،مشتاق به تعامل بها الهدين مدرسهه دادن
گزارش تحصیلی به الدين
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ردیف

محقق /محققین

سال

مؤلفههای اخالق حرفه ای معلمان

19

Ashraf et Al

2018

آزمون متناسب با آموزش ،توجه به تفا تهای فردی دانشآمهوزان،

20

– Shapira
Lishchinsky

2019

21

& Soleimani
Lovat

2019

22

– Shapira
Lishchinsky

2020

23

مطلبیفر همکاران

1390

24

سبحانینژاد همکاران

1393

25

حاج خزينه

1395

26

میرکمالی حاجخزينه

1397

27

حسنپور همکاران

1397

28

بادله ساکی

1397

رعايت عدالت در ارزشیابی عدم تحقیر دانشآموزان
مراقبت از يادگیری دانش آمهوزان  ،تعامهل بها همکهاران  ،رعايهت
قوانین ،حرفهای بودن معلم متخصص بودن ا
رابطه متعادل با فراگیران ،سر قت بودن آموزش مؤثر ،توجهه بهه
تمام ابعاد دانشآموز ،توجه به تفا تهای فردی فراگیران ،احترام به
عزت نفس فراگیهر ،احتهرام بهه پیشهینههای فرهنگهی اعتقهادات
مذهبی فراگیران ،ايجاد محهیط يهادگیری خوشهايند ،ايجهاد محهیط
يادگیری شاد ،عدم تبعی

بین فراگیران احترام به عقايد

رعايت انصاف ،احترام به ديگهران ،رازداری ،مشهارکت معلمهان در
پیشرفت مدرسه ،يادگیری مشهارکتی بها همکهاران ،رعايهت حهريم
خصوصی همکاران ،برقراری ر ابط سالم با همکاران ،اطالع رسانی
به الدين ،رازداری ،رعايت قوانین مدرسه تعادل بهین جهدان
قوانین
آموزش کارآمد  ،تنوع در ارائه محتوا ،تعامل حرفهای ،توجه به رشد
همهجانبه دانشجويان ،احتهرام بهه همکهاران ،ايجهاد فضهای بحهث
مناسب در کالس ارزشیابی مناسب
شناخت ابعاد مختلف يادگیرنده ،اشراف بر محتوا ،تسلط بهر ر ش-
های تدريس ،ارزشیابی استاندارد رعايت قوانین آموزشی
احترام ،صداقت ،عدالت ،قانونمداری ،مسئولیتپذيری ،فهاداری
حفظ کرامت انسانی
صداقت ،عدالت ،مسئولیتپذيری ،حفهظ کرامهت انسهانی ،احتهرام،
قانون پذيری
پرهیز از قضا ت ،انتقاد پذيری ،عدم تبعی

فاداری

 ،عدالت خواهی ،حفظ

اسرار ،رعايت حرمت ،مسئولیتپذيری ارزشیابی هماهنگ
تخصص کافی ،برنامهريهزی بها برنامهه بهودن ،مهديريت صهحیح
کالس ،احترام به قومیتها ،عدم تاخیر استاد هنگام ر د به کالس،
متکلم الوحده نبودن استاد ر ش مشارکتی ،احترام ،بههر ز بهودن
استاد ،محبت همدلی ،ر ش تدريس مناسب ،رعايت زمان قانونی
کالس
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ردیف

محقق /محققین

سال

29

قنبرپور همکاران

1398

مؤلفههای اخالق حرفه ای معلمان
اجتنا

از مادیگرايی ،ايمان تقوا ،مهربهانی ،سهخا ت ،عهدالت،

صمیمی خونگرمی ،مسئولیتپذيری ،آگاهی از عواطف افکهار،
اعتماد به نفس ،شناخت نقهاط ضهعف قهوت خهود آگهاهی از
استعداد ،حفظ کرامت دانشآموز ،بهبود يادگیری سازگاری آن بها
نیاز دانشآموز ،تر يج رفتار نگرش مثبت به دانشآمهوز ،ارزيهابی
منصفانه ،توجه به رشد همه جانبه ،احترام بهه ديهدگاه دانهشآمهوز،
احترام به ا لیا ،اعتماد به ا لیا ،اطالع رسانی به الهدين ،احتهرام بهه
تفا ت فردی ،پذيرش انتقاد شکايت الدين ،اداره مناسب کالس
درس ،داشتن برنامه درسهی ،داشهتن مههارت ارتبهاطی ،احتهرام بهه
همکاران ،داشتن ابتکار ،دلبستگی به کار ،انضباط ،توجه بهه ارتقهای
مهارتهای حرفهای ،توجهه بهه اههداف سهازمانی ،رجحهان منهاف
سازمانی بر مناف شخصی ،انجام ظايف محولهه ،رعايهت مقهرارت
حرفهای ،پاسخگو بهودن بهه حقهوق شههر ندی ،انجهام امهور عهام
المنفعه ،ارتقای هويت مذهبی ،انتقال پهر رش میهراث فرهنگهی،
توسعه اخالق در جامعه ،الگوی صداقت درايت ،تعهد بهه بنیهان-
های فکری اخالقی اسالم تعهد به قانون

مرحله هفتم :ارائه نتایج ترکیب
در اين بخش ،باتوجه به فرآيند مر ر سیستماتیک در يک نمای کلی از مؤلفههای
اخالقحرفهای معلمان مورد بررسی قرار میگیرد ابتدا در قسمت فرآيند مر ر سیستماتیک
استخراج مؤلفهها اخالق حرفهای صورت گرفته به اين شکل که ابتدا توصیفات کلیه مؤلفهها از
طريق فرآيند کدگذاری باز شناسايی میشود سپس در قسمت فرآ رده ،از آنجا که هدف اين
بخش ترکیب کلیه يافتههای علمی در يک موضوع خاص رسیدن به يک انسجام احد است
در بخش ارائه نتايج ترکیب ابتدا تحلیل کیفی کدهای باز در کنار هم قرار گرفته با کدگذاری
مجدد ،موارد همپوشی قرابت معنايی باهم ترکیب شده مولفهها (کدهای محوری) استخراج
میشود در ادامه برای دسته بندی کردن کلیه مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان بر اساس يک
مفهوم مشترک از طريق کدگذاری محوری بر مبنای مؤلفههای اخالقحرفهای ارائه شده است
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که منجر به شناسايی 4بُعد (کد منتخب) شد ،که نتايج کدکذاری محوری منتخب در جد ل
شماره  6آ رده شده است
جد ل :6مؤلفههای اخالق حرفهای معلمان
مؤلفههای

مؤلفههای

منتخب اخالق

محوری

کدهای باز

کد تحقیقات

حرفهای معلمان
و اساتید

بُعد فردی

فای به عهد

][15], [18], [25], [26

شوخطبعی ر حیهشاد

][16], [18], [29

مهربانی خیرخواهی

][10], [28], [29

همدلی گذشت

][14], [28

بیطرفی سیاسی

][10

ویژگی

حساسیت به مسائل اخالقی

][14

شخصیتی

تحمل سعهصدر

][10], [18

انتقاد پذيری

][15], [17], [27], [29

پرهیز از قضا ت

][27

اعتدال انعطاف

][16], [18

قار متانت (پرهیز از شوخی

][9

نامناسب)
الگوی عملی اخالق

][5], [6], [18

رازداری

][5], [17], [18], [22], [27

قابل اعتماد

[12],

صداقت در گفتار کردار

[3], [7], [10], [11], [12], [14],
][18], [25], [26], [29

تواض

فر تنی

][10

مشورت نظرخواهی از

[7], [10], [11], [18], [28],

ديگران (توجه به اصول

][29

دموکراتیک)
فداکاری

][16], [29

اعتماد به نفس

][29
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مهارتهای

توانايی استدالل

][1], [10

ادراکی

تفکر خالق انتقادی

][10], [13], [16], [29

خودشناسی

][29

التزام به ارزشهای دينی

][10

تقوای الهی

][29

تعهد دینی

پذيرش زمینههای فرهنگی

][5], [17], [18], [28

مذهبی مختلف
از مادیگرايی

][29

ارتقای هويت مذهبی

][29

تعهد به بنیانهای فکری

][29

اجتنا

فلسفی اسالم
آراستگی

پوشش مناسب ظاهر آراسته
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د لتی
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][4], [14], [17

التزام به قوانین اهداف

][10], [12], [15], [18], [20

سازمان

توسعه حرفهای
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][18
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رجحان مناف سازمانی بر فردی

][29

توجه به توسعه حرفهای خود

][14], [15], [17], [18], [29

اشتراک گذاری دانش

][12], [15

مديريت اطالعات

][13
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][20], [28
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ارتباطات
(تعامالت)

عدم تبعی

در تعامالت با
فراگیران

احترام به منزلت فراگیران
همکاران

[5], [9], [12], [15], [16], [17],
][18], [21], [27
[3], [5], [6], [8], [10], [12],
[16], [17], [18], [21], [22],
][23], [25], [26], [27], [29

عدم تضعیف جايگاه ساير

][5

همکاران نزد فراگیر
کمک حرفهای به همکاران

][18

تعامل مناسب با الدين

[5], [15], [16], [17], [18],

فراگیران

][22], [29

عدم سوء استفاده جنسی

][5], [9], [17], [18

ر انی از فراگیران

بعد اجتماعی

تعامل مناسب با فراگیران

][8], [16], [21

تعامل مناسب با همکاران

][20], [22], [29

رعايت حريم خصوصی

][22

داشتن مهارتهای ارتباطی

][29

توجه به سلسله مراتب اداری

][15

رعايت حد مرز هديه

][15], [16

سیگار نکشیدن در مدرسه

][5

ارزشهای

توجه به ابعاد اجتماعی-

][5], [18

اجتماعی

فرهنگی
احترام به هنجارهای اجتماعی

][4], [10], [12

عالقهمندی به پیشرفت فرهنگی

][18

جامعه
توجه به آموزش ارزشها

][10], [18

ارتقای مهارتهای شهر ندی

][15], [29

انتقال پر رش میراث فرهنگی

][29

مناسبات

حفظ منزلت معلمی

][15

اجتماعی

برخوردهای اجتماعی مناسب

][18
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آموزشی

متعهد بودن به آيیننامههای

[18], [22], [24], [25], [26],

آموزشی سازمانی

][29

عدم تنبیه ر حی جسمی

][18

فراگیر
محتوا

پیوند محتوا با نیاز فراگیران

][5], [29

بُعد فرآیند یاددهی -یادگیری

(توجه به نیازهای آموزشی
فراگیران)
اشراف علمی مناسب به موضوع

][5], [6], [20], [24
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تدریس

بیان اضح اهداف آموزش

][14
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][17], [23

تدريس
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عاطفی)
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][28

محور
داشتن برنامه تدريس طرح

][16], [28], [29

درس
ايجاد فضای مناسب امن

][8], [11], [15], [21], [23

آموزشی
ترغیب فراگیر به يادگیری

][8

القای اعتماد به نفس به آنها
مديريت رهبری مناسب

][28], [29

کالس
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][29
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شناخت ابعاد مختلف فراگیران

][24], [29

استفاده از فنا ری در آموزش

][17

تشويق کار گر هی

][13

اطالع رسانی مناسب به

][9], [17

فراگیران
توجه به توانمندسازی

][8], [20], [29

يادگیری فراگیران
تشويق فراگیران به امور اخالقی

][14], [29

استقالل فراگیران

][16

آموزش مؤثر

][21], [23

احترام به پیشینه فرهنگی

][21

مذهبی فراگیران
ارزشیابی

رعايت عدالت انصاف در

[2], [9], [10], [14], [16], [19],

ارزشیابی

][23], [25], [26], [27], [29

توجه به تفا ت فردی

][5], [19], [21], [29

ارزشیابی استاندارد

][8], [19], [23], [24], [27

عدم استفاده از ارزشیابی به

][8], [9

عنوان ابزار کنترل
تکالیف ارزشیابی متناسب با

][19

اهداف
پژوهش

عدم افشای اطالعات پر ژه

][9

صداقت در ارائه نتايج

][9

در نظر گرفتن ايمنی امنیت

][9

نمونه تحقیق
توجه به پژ هش تألیف

][2

حفظ مالکیت مادی در پژ هش

][9
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بحث و نتیجه گیری
رعايت اخالق

اخالقیات در سازمانهای آموزشی از الزامات سازمانی میباشد اين مهم با

توجه به نقش الگويی معلمان تأثیرات آنها بر فراگیران از اهمیت فزآيندهای برخوردار است
در اين مقاله با ر ش مر ر سیستماتیک به تبیین اين مؤلفهها پرداختیم از آنجا که کلیه عوامل
مقولههای شناخته شده برای مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان در ابعاد فردی ،سازمانی،
اجتماعی

فرآيند ياددهی -يادگیری جای میگرفتهاند بنابراين تمام عوامل در زير مجموعه

اين ابعاد سازمان يافتهاند
بُعد فردی ،منظور از بُعد فردی کلیه عوامل مرتبط با شخص مدرس است عوامل
يژگیهای فردی از مؤلفههای اثرگذار مهم در اخالق حرفهای معلمان
(دا دی

مدرسان میباشد

بهادری )1396 ،در پژ هش حاضر مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان در اين بُعد،

حول محورهای يژگیهای شخصیتی ،مهارتهای ادراکی ،تعهد دينی

آراستگیظاهری

سازمان يافت با نگاهی کلگرا به يافتههای پژ هشهای مختلف میتوان دريافت که در میان
محورهای ياد شده بیشتر به مؤلفههای شخصیتی معلمان تأکید شده

کمتر به مهارتهای

ادراکی توجه شده که آن هم محد د به چند تحقیق که بیشتر آنها مربوط به سالهای اخیر
میباشند ،است لذا اين محور از اخالق نیازمند توجه بیشتر است همچنین اين بُعد در میان
ساير ابعاد دارای بیشترين زير مؤلفهها

تأکیدات در تحقیقات مختلف میباشد لذا اين مهم

قابل برداشت است که بیشتر اخالقحرفهای را در جنبههای شخصیّتی
تدريس تنها تجار

فردی میدانند

ديدگاههای علمی مدرس نیست بلکه کل شخصیّت

ا ست که در ايجاد شرايط يادگیری

تغییر

تحول تأثیر میگذارد (سبحانینژاد

عملکردهای
همکاران،

)1396
بُعد سازمانی ،امر زه رعايت اخالقحرفهای در سازمانها از يک مزيت رقابتی محسو

می-

شود (دا دی بهادری )1396 ،نتايج پژ هشها در اين بُعد نشان داد که میتوان تمام مؤلفه-
های اخالقی معلمان در اين بُعد را در محورهای تعهد
بیشتر بر تعامالت در ن سازمانهای آموزشی

تعامل خالصه کرد اين مهم تأکید

از طرفی توجه به تعهدحرفهای معلمان

عوامل اثرگذار بر آن در سطوح مديريتی میانه کالن نظامهای آموزشی را میرساند با نگاهی
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تحلیلی به يافتهها میتوان دريافت از جمله تازهترين مؤلفههای اخالقحرفهای معلمان توجه به
توسعه حرفهای میباشد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است اين يافتهها در راستا
همکاران ()1398

يافتههای پژ هشهای داخلی چون قنبرپور

مطلبیفرد

همکاران

( )1390میباشد
بُعد اجتماعی ،احترام به ارزشهای فرهنگی

درک بنیادی از تنوع فرهنگی از جمله

شايستگیهای دستاندرکاران امر آموزش است يافتههای پژ هشهای مختلف در اين بُعد را
مناسبات اجتماعی معلمان خالصه کرد

میتوان در محورهای توجه به ارزشهای اجتماعی

به عبارت سادهتر از اين نتیجه میتوان دريافت که احترام ارزشها
(چاپمن1

همکاران)2013 ،

توجه به نشر

هنجارهای اجتماعی

آموزش آن (الهوتی )2018 ،از مؤلفههای

اخالقی معلمان است اين مهم در سايه مناسبات اجتماعی معلم شکل میگیرد (الهوتی)2018 ،
در نهايت سبب بهبود منزلت اجتماعی معلمان (چاپمن همکاران )2013 ،میشود با نگاهی
کلنگر اين فرآيند شبیه د ره

چرخه میباشد که هرچه معلمان در توجه

اجتماعی تالشکنند ،منزلت اجتماعی خود را بهبود

نشر هنجارهای

حفظ کرده که خود نیز از مؤلفههای

اخالقی معلمان است
بُعد فرآیند یاددهی -یادگیری ،تدريس يک حرفه اخالقی است (سنگر .)2008 ،در اين بُعد
يافتههای پژ هشهای مختلف در محورهای اصلی فرآيند ياددهی – يادگیری شامل ،رعايت
قوانین آموزشی ،محتوا ،تدريس ،ارزشیابی

پژ هش سازمان يافت با تحلیل پژ هشهای

انجام گرفته در اين مورد میتوان دريافت که در پژ هشهايی که معلمان به عنوان نمونه
پژ هشیبودهاند بیشتر به مؤلفههای علمی تخصصی در زمینه فرآيندهای آموزش اشاره شده
اما در پژ هشهايی که مؤلفهها را از ديدگاه فراگیران بررسی کردهاند بیشتر به مؤلفههای
رفتاری معلمان چون عدالت در ارزيابی ،توجه به تفا تهای فردی

استفاده از ر شهای

متنوع تدريس اشاره شده است اين يافته آن را میرساند که معلمان بايد بیشتر به جنبههای
رفتاری خود در تدريس توجه داشته باشند اين قسمت از يافتهها در راستای يافتههای
پژ هشهايی چون بادله ساکی ( )1397حاج خزينه ( )1395میباشد

1. Chapman
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