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چکیده
ریشۀ بسیاری از رفتارها و فعالیتهای مدیران و معلمان را باید در اخالق و ارزشهاای اخالقا جسات
وجو کرد .در این بین ،توجه به اخالق حرفهای و پیامدهای آنْ یک از مهمترین موضوعات پژوهشا در
حوزههای سازمان است .هدف اصل این پژوهشْ طراح الگوی اخالق حرفهای برای معلماان مادار
ابتدای دولت پسرانۀ دولت در شهر تهران است .برای این منظور از روش تحقیق کیفا و کما اساتفاده
شد .در بﺨش کیف  ،عوامﻞ شکﻞدهندۀ اخالق حرفهای معلمان در مادار

ابتادای باهصاورت الگااوی

اخالق حرفهای بررس شاد و در بﺨش کم نیﺰ ،با باهکارگیری روش پیمایش ،وضا موجاود و آزماون
الگوی طراح شده تجﺰیهوتحلیﻞ شده است .در بﺨش کیف از مصااحهه و در بﺨاش کما از پرسشانامه
استفاده شد .در بﺨش کیف  ،با کمک پرسشنامۀ محققساخته از طریق بررس اخالق حرفهای  366نفر از
معلمان در مدار

ابتدای پسرانۀ دولت در شهر تهران الگوی مفهوم احصاشده طراح شاد .سا ، ،باا

بهکارگیری تحلیﻞ معادالت ساختاری این الگو آزموده شد .نتایج پژوهش نشاان داد کاه اخاالق حرفاهای
معلمان مدار

ابتدای شامﻞ هفت مؤلفۀ اساس است .این مؤلفاههاا عهاارتاناد از :صاداقت ،عادالت،

مسئولیتپذیری ،حفظ کرامت انسان  ،احترام ،قانونپذیری و وفاداری.
کلیدواژهها :اخالق حرفهای ،الگو ،مدار

ابتدای  ،معلمان.

 .1استاد دانشکدۀ علوم تربیت و روان شناس  ،دانشگاه تهران ،رایانامهmkamali@ut.ac.ir:
 .2دانشجوی کارشناس ارشد ،دانشکدۀ علوم تربیت و روانشناس  ،دانشگاه تهران ،رایانامهM.hajkhozeymh92@ut.ac.ir :
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مقدمه
در علم مدیریت ،یک از مهاحث مرتهط با اخالق و مسئولیت اجتماع ْ موضوع اخالق حرفهای 1است که در دهه
های اخیر اهمیت

روزافﺰون یافته است و سازمانها و مدیران به این موضوع توجه م کنند .از قرنها پیش به

مشاغل مانند پﺰشک و قضاوت بهعنوان مشاغﻞ خاص توجه شده است و شاغالن آن از دانش و مهارت و توانای
های خاص برخوردارند؛ بهطوری که غیر از آنها کسان دیگر نم توانستند طهابت یا قضاوت کنند .در دیگر مشاغﻞ،
رویهمرفته ،شاغالنْ ویژگ خاص و یا معیارهای معیّن نداشتهاند .افراد م توانستند فقط با گذراندن یک دورۀ
کوتاه کارورزی ،تجربه کسب کرده و در اغلب مشاغﻞْ شاگردی کنند ،اما از زمان

که ،در یک

دو قرن اخیر،

مدرسهها و هنرستانها رسمیت و رونق بیشتری یافتند ،مشاغﻞ بهشکل نوین تﺨصص شدند و نوع رشتهایشدن
حرفهها رایج گردید (میرکمال  ،1392 ،ص .)344اگر در سازمان ارزشهای اخالق رعایت شود ،نیروی انسان ْ به
ارزشهای سازمان وفادار خواهد بود و تمایﻞ خواهد داشت که همچنان عضو سازمان باشد و م کوشد فراتر از
شرح وظایف شغل خود برای سازمان فعالیت کنند (عرفان خواه .)1393 ،بنابراین ،با نهادینهکردن اخالق ،سازمانها
به تعهد سازمان و رضایت شغل دست خواهند یافت و روحیۀ تیم

تقویت خواهد شد (.)Konmee & et al. , 2010

اینکه آموزشوپرورش یک جامعه را چه افراد و گروهای اداره م کنند ازنظر اخالق مهم است .سازمان آماوزش
وپرورش را باید افراد صالح و متﺨصص و مجرب و کسان کاه صاالحیت آموزشا و پرورشا دارناد اداره کنناد.
تمرکﺰ قدرت ادارۀ سازمانهای آموزش در دست افرادی که متعلق به یک گروه سیاس خااص هساتند و صاالحیت
اخالق و علم و تجرب الزم را ندارند کاری غیراخالق و برای جامعه زیانبار اسات (میرکماال  .)1382 ،در نظاام
آموزش  ،بسیاری از مدیران دربارۀ معنا و ابﺰار مدیریت اخالق در نهادهای تحات نظاارت خاود اطالعاات ندارناد.
آموزش اخالق  ،کارشناسان اخالق  ،خطاو اخالقا و ...بارای بسایاری از مادیران موضاوعات ناشاناخته اسات.
وضعیت فساد ممکن است درنتیجۀ درک ضعیف از اجارای مادیریت اخاالق باشاد ( .)Puiu & Ogarca, 2015درباارۀ
کارکرد آموزش مدار

باید گفت رعایت اخالق آموزش تضمینکنندۀ ساالمت فرآیناد یاادده  -یاادگیری اسات.

درحقیقت ،ضوابط و ارزشهای اخالق مرتهط با آموزش و یادگیری به این امر کمک م کند که حقوق دانشآماوزان
در برخورداری از بهترین آموزشها و شأن یادگیری ازیکطرف و شأن و جایگاه علم و علمآماوزی از طارف دیگار
رعایت شود (آرسته و جاهد« ،1390،ایمان پور».)1391،

1. professional ethics
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
اخالق حرفهای :علم اخالق از قرنها قهﻞ از میالد مسیح در شغﻞها و حرفههای گوناگون واردشده است .اولاین
قانون مدون در زمینۀ اخالق حرفهایْ سوگندنامهی پﺰشک بقرا است کاه در یوناان باساتان تادوین شاده و در آن
وظایف و مسئولیتهای اخالق پﺰشکان مشﺨص شده است (حسینیان ،1385 ،ص  .)12بنابراین اولین وظیفۀ اخالق
حرفهایْ رشد و توسعۀ قوانین بر پایۀ اخالق در شغﻞ موردنظر است .در اکثر ماوارد ،علام اخاالق باه اساتانداردهای
تعیین سطح مناسب و مطلوبیت اشاره دارد

(2014

 .)Kumar,اخالق حرفهای مجموعهای از ویژگ های رفتاری اسات

که منجر به رعایت حقوق مشترک همکاران و مشتریان م شود و در موضوعات چاون خیرخاواه  ،رعایات حادود
قانون  ،عدم سوءاستفاده از حرفه و قابلیت اعتماد تجل م یابد (میرکمال .)254 :1389 ،

اهمیت و ضرورت اخالق حرفهای در سازمان
مسائﻞ اخالق در حقیقت مهمترین معیار در رفتارهای مدیران است ،زیارا نشااندهندۀ تقاباﻞ عملکارد اقتصاادی باا
عملکرد اجتماع است که در قالب تعهدات سازمان در قهال دیگران بیان م شود (خااک  .)185 :1392 ،موفقیات در
سازمان نتیجۀ بهکارگیری مدیریت اخالق سازمان است .اخالق سازمان از اعتمادآفرین آغاز م شود .هرچه اعتماد
به سازمان و برنامه ها و مدیران (ارشد ،میان و مدیران پایه) بیشتر باشد ،میاﺰان تعهاد باه ساازمان و وظاایفْ بیشاتر
خواهد شد .اعتمادآفرین ْ باعث م شود توان سازمان در پاسخده به نیازهای محیط افﺰایش یابد (همانجا.)188 :
اخالق حرفهای تأثیری چشمگیر بر فعالیتها و نتایج سازمان دارد :بهارهوری را افاﺰایش ما دهاد ،ارتهاطاات را
بههود م بﺨشد و درجۀ خطرپذیری را کاهش م دهد؛ زیرا هنگام که اخالق حرفهای در سازمان حاکم است جریاان
اطالعات بهراحت تساهیﻞ ما گاردد و قهاﻞ از ایجااد حادثاه مادیر از آن مطلا م شاوند (باورف ،1383 ،عرفاان
خواه.)1393،
حاکمیت اخالق حرفهای مناف زیادی برای سازمان دارد :از بعد داخل  ،بر جنهههای بههود روابط ،افﺰایش تفااهم
و کاهش تعارضات ،افﺰایش تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان و کاهش هﺰینههای ناش از کنترل تأثیرگذار اسات و از
دیدگاه مسئولیت اجتماع نیﺰ با افﺰایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن ،التاﺰام اخالقا در توجاه باه اهمیات ی
نفعان ،افﺰایش درآمد ،سودآوری و بههود مﺰیت رقابت  ،توفیق سازمان و ...بر سازمان تأثیر م گذارد.
براسا

حوزههای مﺨتلف پژوهش و مطالعات  ،م توان اخالق را به سه نوع تقسیم کرد:
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اخالق توصیفی :در این حوزه ،خلقوخوی افراد و گروهها و جوام گونااگون توصایف و بررسا م شاود .در
پژوهشهای توصیف صرفاً در پ توصیف و گﺰارشده اخالق هستیم .این حاوزه ،تحقیقاات تجربا -توصایف و
علم و تاریﺨ انسانشناسان و جامعهشناسان در زمینههای اخالق را در برم گیرد و بهنوع به فلسافۀ وجاودی و
باورمندانۀ افراد در جوام م پردازد .این نوع از اخالق ممکن است عادات خوب که ما باید کسب کنیم و وظایف را
که باید انجام دهیم توصیف کرده و یا آثار و تهعات رفتار ما بار دیگاران را بررسا کناد (

Baguerio & Hermandes,

.)2011
اخالق هنجاری :افعال اختیاری انسان و صفات حاصﻞشاده از آنهاا را از جنهاۀ خاوب یاا بادی و بایساتگ و
نهایستگ بررس م کند (طاهری و همکاران.)1394 ،
اخالق کاربردی :زیرشاخهای از اخالق هنجاری است که باهدف ارائۀ توصایههاای مفیاد درباارۀ موقعیاتهاای
مﺨتلف اخالق پایهگذاری شده است .اخالق کاربردیْ موضوعات خاص و مهم نظیری مسائﻞ زیستمحیطا  ،نساﻞ
کش و جنگافﺰارهای کشتارجمع را بررس م کند (.)Oldenburg, 2013

ویژگیهای اخالق حرفهای
ابوت 1پنج ویژگ اخالق حرفهای را بدین شرح بیان م کند:
 .1همۀ حرفههای رسم ْ قوانین اخالق رسم (مکتوب) دارند.
 .2بهنظر م رسد باور و پذیرش قوانین اخالق رسم ْ ارتها مستقیم با شأن درونحرفهای دارد.
 .3اجرای غیررسم اصول اخالق در میان گروههای حرفهای سطح پایینْ ناممکن بهنظر م رسد.
 .4در نظر و عمﻞ ،اخالق حرفهای مهتن بر فردگرای است.
 .5آخرین ویژگ اخالق حرفهایْ تقسیمبندی خاص و تعادل میان خودفرمانها و دساتورات اسات .درمقاباﻞ،
تعهدات و الﺰامات برای صاحهان حرفه بسیار زیاد است (خاک .)212 :1392 ،

موانع گسترش اصول اخالقی در سازمانها
 .1خودخواه روان  :2افراد دارای این ویژگ رفتاریْ مناف شﺨص خود را دنهال م کنند و نف شﺨصا را بار
مناف اجتماع مقدم م دانند.
 .2خودخواه اخالق  :3افراد دارای این ویژگ رفتاریْ قادرند بدون خودخواه عمﻞ کنند ،اما همواره شایوهای
را برم گﺰینند که منافع برای آنها داشته باشد.

1. Abbott
2. psychological egoism
3. ethical egoism
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 .3نسه انگاری اخالق  :1نسه انگاری اخالق یعنا اخاالق از اماور اعتهااری و نساه اسات و بارای صاداقت
اخالق  ،اصول عموم وجود ندارد؛ پ اصول اخالق در محدودۀ فرهنگ تعریف م شود که درآن شکﻞ م گیارد
(خاک .)189 :1392 ،

راهکارهای توسعۀ اخالق حرفهای
 .1آموزش اخالق :آموزش اخالق امری ضروری و واجب است .آموزش موضوعات اخالق کاری بسیار دشوار
بهنظر م رسد ،ول درواق این آموزش بهمعنای ایجاد هنجارها و ارزشهای معیار و واقع است کاه باهنوباۀ خاود
موجب م شود کارای افراد و همچنین ظرفیت و توانای آنها افﺰایش یابد و نگرش صحیح به حرفه و شاغﻞ خاود
بیابند.
 .2حمایت از افشاکنندگان :افرادی را افشاگران م نامند که اعمال سوء دیگران در سازمان را فااش ما کنناد تاا
ضوابط اخالق را حفظ کرده و از سازمان در مقابﻞ اعمال زیانآور و غیرقانون حمایت کنند.
 .3نظامنامۀ رسمی اخالقی :نظامنامۀ رسم اخالق عهارت است از دستورالعمﻞهای مدون رسم درباارۀ کانش
در موقعیتهای که مستعد ایجاد دوراه های اخالق است.
 .4بهبود فرهنگ سازمانی( 2فرهنگ اخالقی قوی) :وقت کارکنان یک سازمان با مسئلهای ،چاه حرفاهای و چاه
اخالق  ،روبهرو م شوند ،فرهنگ سازمان به آنها م گوید که چه واکنشا نشاان دهناد ،چگوناه آن را تعریاف و
تحلیﻞ و سرانجام ،حﻞوفصﻞ کنند.
 .5اِعمال نظارت و کنترل مصوب :طعمهنهادن و تمسک به ابﺰارهای غیراخالقا بارای نظاارت و کنتارلْ بنیاان
اخالق را در سازمان از بین م برد .امر به معروف و نه از منکرْ عاامل بسایار قاوی بارای تقویات ناوع نظاارت
خودجوش و خودکنترل است که اگر مکانیسم آن بهدرست درک و بهکار بسته شود ،م تواند روش نظارت و کنترل
بسیار مناسه باشد .تقویت وجدان کاری و گرهزدن مسئولیتهای حرفهای اخالق به مسئولیتها و وظایف دینا از
دیگر روشهای کارساز در این زمینه است.
 .6حاکمیت ضوابط و مقررات سازمانی :این مقررات و قوانین به اَشکال مﺨتلف مانند ضاوابط مکتاوب ،شارح
شغﻞ و شرایط احراز مشاغﻞ ،نظام ارزشیاب کارکنان ،نظام جهران خدمت و پاداشْ ابهام موجود درباارۀ نحاوۀ تعیاین
اخالق یا غیراخالق بودن یک رفتار را از میان م برند .ضوابط و مقررات سازمان و سیستمهای اداری و سازمان از
عوامﻞ اثرگذار بر وجدان کاری هستند .چراکه اگر فعالیتهای سازمان بر اسا قوانین و ضوابط دقیق انجام نگیارد،
فرد م آموزد که بدون رعایت ضوابط م تواند به اهدافش برسد و بنابراین اصول اخالق کارْ جای خود را باه طارق
غیراخالق م دهد و سازمان را به غیراخالق شدن هدایت م کند.
 .7تدوین نظام جامع پرداخت :1علت بسیاری از تﺨلفات اخالق در سازمان و در سطح باالتر ،به غیراخالقا
عمﻞکردن در نظام جام پرداخت بازم گردد؛ بنابراین سازمان باید هم به عدالت در پرداخت حسا باشد و هم باه
نتایج نامطلوب و مﺨرب واقف باشد که تهعیض برجای م گذارد.

1. ethical relativism
2. organizational culture
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 .8تقویت اطالعرسانی :توزی عادالنۀ اطالعات ،عمﻞ به وظیفۀ اخالق در اطالعرسان و نیﺰ بهرهمنادی مساتمر
از دیدگاهها و شناخت احساسات کارکنان ،درگرو نظام جام اطالعرسان و اطالعیاب است (بیکزاده و همکاران،

.)63-61 :1391
در ادامه ،برخ از مهمترین پژوهشهای انجامشده دربارۀ اخالق حرفهای در داخﻞ و خارج از کشاور را معرفا
م کنیم:
طاهری ،جمال و آرسته ( )1394در مقالهای با عنوان «بررس حیطههاا و مؤلفاههاای اصال توساعه و بالنادگ
اخالق حرفهای اعضای هیئتعلم دانشگاهها و مقایسۀ آن با وض مطلوب» به این نتیجه دست یافتند کاه در وضا
موجود ،در میان مؤلفهها ،باالترین میانگین مربو به مؤلفۀ صداقت و در وض مطلوب باالترین میاانگین مرباو باه
مسئولیتپذیری بود .در پژوهش که فرمهین فراهان و بهنام جام ( )1391با هدف بررس میﺰان رعایت مؤلفاههاای
اخالق حرفهای آموزش در اعضای هیئتعلم دانشگاه شاهد انجام دادند باه ایان نتیجاه دسات یافتناد کاه ،ازنظار
دانشجویان ،رعایت ادب و نﺰاکت در میان مؤلفههای اخالق حرفهای از بیشاترین اهمیات و عادم اساتفادۀ اسااتید از
امکانات دانشگاه از کمترین اهمیت برخوردار است .در تحقیق که ایمان پاور ( )1391باا عناوان «اصاول اخاالق
حرفهای در آموزش» انجام داده است ،یافتههای پژوهش حاک از آن است کاه براساا

مهاان اخاالق حرفاهای در

شغﻞ معلم  ،یک استاد باید در دو بُعد خود را ملﺰم به رعایت اصول اخالق بداناد؛ اول ،باهدلیﻞ تأثیرگاذاری او بار
رفتار و افکار فراگیران ،باید خود را به فضایﻞ اخالق آراسته نمایاد و بداناد ماؤثرترین روش در انتقاال ارزشهاای
اخالق مثهتْ رعایت آنها توسط مدر

است .دوم ،بهدلیﻞ وظیفهای که در قهال برآوردن نیازهای آموزشا متربیاان

دارد ،باید با رعایت حداکثری اصول اخالق در ایفای وظایف حرفهای ،مسئولیتهای آموزشا خاود را باه بهتارین
نحو انجام دهد.
گالچ مانوا )2015( 2در مقالهای اهمیت اخالق در حرفۀ معلم را شرح داد و در آن مقاله بیاان کارد کاه در ایان
حرفه درنظرگرفتن مسائﻞ اخالق جهان معاصر در امر آموزش و پژوهش ضروری است و فرصات اسات تاا داناش
آموزان بتوانند دربارۀ برخ از ضروریترین مسائﻞ اخالق در آموزش و پژوهش در جوام معاصر موضا انتقاادی
خود را توسعه دهند .در بستر مدرسه و با حمایت از سیاستهای و برنامهها و شیوههای این نهاد ،آماوزشوپارورش
اخالق به دانشآموزان کمک م کند تا عمق دانش و آگاه از خود و دیگر فرهنگها را بسط دهناد .هار معلام ،باا
شروع اولین در  ،باید بهطور مساوی کرامتش را به هر فرد نشان دهد .توجه معلمان به شأن و منﺰلت دانشآماوزان
اینگونه آشکار م شود که آموزگاران چگونه تعهدات حرفاهای خاود را انجاام م دهناد .معلماان در تماام ساطوح

3. compensation
1. Gluchmanova
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آموزشوپرورش باید پیشرفت شناخت و اخالق و فکری دانشآماوزان خاود را تضامین کنناد و باه آنهاا احتارام
بگذارند و بهشیوۀ مناسب از آنها قدردان کنند .سِربو و همکاران )2015( 1در پژوهش با عنوان «اهمیت آشانای باا
اخالق حرفهای و اِعمال قانون براسا

آن در مدیریت مؤسسات آموزش برای مهارزه با فساد» که در کشور روماان

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ،تحتتأثیر تحوالت منف اقتصادی ،آموزشوپرورش در میاان اولویتهاا در ردۀ
پایینتری قرار داده م شود .دو روش پیشگیری از این امر و مهارزه با آن آشنای با قوانین حرفهای و اخالق در نظاام
آموزش است .تنها اشاره به دو عنصر تجﺰیهوتحلیﻞ اخالق و قانون حرفهای ،م تواند دو اصﻞ فعالیتهای مادیریت
را مشﺨص کند؛ اصﻞ بهرهوری مادیریت ،براساا
بر اسا

کااربرد روشهاای پیشاگیری از فسااد و اصاﻞ مادیریت پویاا،

سهک مؤثر و مطابق با برخ از قواعد رفتار :مسئولیت ،اعتهار ،اقتدار ،نظم ،انگیﺰه ،انگیاﺰۀ اخالقا و ماال ،

رضایت حرفهای و  . ...همۀ این موارد برای مهارزه با فساد است؛ بنابراین در سیستم آموزشا معلماان بایاد اخاالق
حرفهای را رعایت کنند تا فساد در آموزش کمرنگتر شود .تیریوونو )2015( 2پژوهش را با هدف تدوین یک مفهوم
جام از کدهای اخالق حرفهای برای حسابداران انجام داد که آنها را به آگاه اله هدایت کند .در این پژوهش ،او
صداقت و عشق و ارادۀ اله را بهعنوان اصول کل از کدهای اخالق حرفهای بیان کرد .این مطالعاه همچناین نشاان
داد که استفاده از رویکردهای نوین باعث اخالق حرفهای حسابداران م شاود .باا اساتفاده از مادل ،اصاول کادهای
اخالق حرفهای شامﻞ گسترش صداقت ،عینیت ،صالحیت حرفهای و مراقهت به علت ،محرمانه بودن ،رفتار حرفهای،
عشق و اراده اله است .دستیاب به آگاه اله کلید بیداری وجدان درون بهعنوان کیفیت کار حساابداران اخالقا
است .پویو و اوگارکا )2015( 3در پژوهش مدیریت اخالق در نظام آموزش رومان را بررس کردند و به این نتیجاه
رسیدند که همۀ مدیران با مفهوم مدیریت اخالق آشنا نیستند .بسیاری از مدیران در نظام آماوزش عاال ْ در نهادهاای
خود اطالعات دربارۀ معنا و ابﺰار مدیریت اخالق ندارند .بسیاری از مدیران با مفاهیم آماوزش اخالقا  ،کارشناساان
اخالق  ،خطو اخالق و یا روشهای محافظت از افشاگران آشنا نیستند .وضعیت فسااد در روماان ممکان اسات
درنتیجۀ درک ضعیف اجرای مدیریت اخالق باشد .ایگبِکا و اوکُروما )2013( 4پژوهش را با عنوان «سطح آگااه و
عملکرد اخالق حرفهای در میان کتابداران در نیجریه» انجام دادند .این مطالعه نشان داد که کتاباداران نیجریاه اگااه
کم دربارۀ ارزشهای اخالق دارند و میﺰان عمل بودن بسیاری از قوانین اخالق بسیار سؤالبرانگیﺰ است.
با مطالعات که درخصوص اخالق حرفهای انجام شد ،دانستیم که تااکنون در موضاوع سانجش اخاالق حرفاهای
معلمان در مدار

ابتدای هیچ پژوهش انجام نشده است .همچنین با مطالعۀ وضعیت موجود در مادار

کشاورمان

2. Sârbu & et al.
1. Triyuwono
3. Puiu & Ogarca
3. Igbeka, & Okoroma
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مشﺨص شد که یک از مشکالت نظام آموزشوپرورش عدم رعایت کامﻞ اصاول اخاالق حرفاهای توساط معلماان
است که باعث ناکارآمدی مدار

م شود .بنابراین پرسشهای مطرح م شود که عهارتاناد از :مؤلفاههاای تشاکیﻞ

دهندۀ اخالق حرفهای معلمان کاداماناد؟ آیاا ایان مؤلفاههاا درخصاوص معلماان مادار
برخوردارند؟ وضعیت اخالق حرفهای و مؤلفههای آن در بین معلمان مدار

ابتادای از بارازش الزم

ابتدای پسرانۀ دولتا در شاهر تهاران،

چگونه است؟
از این رو ،نتایج حاصﻞ از اجرای این پژوهش م تواند در تدوین برنامههای برای کمک به ارتقای اخالق حرفاه
ای معلمان در مدار

ابتدای استفاده شود.

روش پژوهش
در این پژوهش از روش پژوهش آمیﺨته بهره گرفته شده است؛ بهنحوی که ابتدا دادههای کیف گردآوری و صاورت
بندی شده و س،

پژوهشگر با توصیف جنهههای موردمطالعه به شناخت کامل از پدیده دسات یافتاه و در مرحلاۀ

بعد ،از طریق دادههای کم  ،به پرسشهای پژوهش پاسخ داده م شود.
در بﺨش کیف  ،عوامﻞ شکﻞدهندۀ اخالق حرفهای معلمان در مدار

ابتدای بهصورت الگاوی اخاالق حرفاهای

بررساا شااده و در بﺨش کم نیﺰ ،با استفاده از روش پیمایش ،1وضاا موجااود و آزمااون الگااوی طراحاا شااده
تجﺰیهوتحلیﻞ شده است.
در بﺨش کیف تصمیم گرفته شد از مصاحهههای فردی نیمهساختاریافته با تأکید بار رویکاردی اکتشااف اساتفاده
شود؛ زیرا هدفْ آن بود که ایدههای جدید و ملمو

درخصوص اخالق حرفهای از دیدگاه معلمان شناساای شاود؛

ایدههای که برای کار آنها الزم و ضروری است .همچنین ،از حیث هدف ،تحقیق از نوع کاربردی 2است .در بﺨاش
کیف با  17نفر از معلمان باتجربه مصاحهه شد و س،

ابﺰار مربو به بﺨش کم  ،بار اساا

مصااحهههاا و تحلیاﻞ

محتوای آنها تهیه شد.
در بﺨش کم نیﺰ این پژوهش در زمرۀ تحقیقات توصیف بهشمار م رود و ازآنجاای کاه ،باهصاورت واقعا و
عین  ،به توصیف ،ضهط و تجﺰیهوتحلیﻞ وضعیت موجود و همچنین توصیف منظم و مدون ماوقعیت ویاژه در دورۀ
زمان خاص م پردازد و باتوجهبه آنکه نظر معلمان دربارۀ اخالق حرفهای پرسیده شد این پژوهش پیمایشا اسات.

1. survey
2. applied study
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در بﺨش کم  ،با استفاده از پیمایش ،دادههای کم گردآوری شده است .بنابراین ،در طهقۀ کلا ِ روشهاای تحقیاق
غیرآزمایش  1قرار م گیرد.
در پژوهش حاضر ،جامعۀ آماری در بﺨش کیف ْ معلمان مدار

ابتدای پسارانۀ دولتا در شاهر تهاران در ساال

تحصیل  94-93است که از بین آنان تعداد  17نفر بهصورت هدفمند انتﺨاب شده است .گفتن اسات تعاداد مطارح
شده براسا

اصﻞ اشهاع 2درنظر گرفته شده است و با این تعداد نمونه در بﺨش کیف  ،اشهاع در اطالعاات باهدسات

آمده حاصﻞ شد .در بﺨش کم  ،جامعۀ آماری همۀ معلمان مدار

ابتدای پسارانۀ دولتا در شاهر تهاران در ساال

تحصیل  94 -93است .طهق آخرین آمار و اطالعات منتشرشده از ساوی مادیریت آماوزشوپارورش شاهر تهاران،
تعداد کﻞ معلمان مدار

ابتدای پسرانۀ دولت در شهر تهاران 7848 ،دبیار (زن و مارد) را در برداشات کاه از ایان

تعداد 366 ،نفر بهصورت تصادف انتﺨاب و موردمطالعه قرار گرفتند .تعداد مورداشاره ،بر اسا

فرمول نموناهگیاری

کوکران 3و با درنظرگرفتن فاصلۀ اطمینان  95درصد و خطای مجاز  5درصد درنظر گرفتهشده است.
برای تجﺰیهوتحلیﻞ دادهها در بﺨش کم  ،از روشهای آمار توصیف و استنهاط و بهویژه تحلیﻞ عامل تأییدی،4
نرمافﺰارهای  SPSS22و همچنین  LISREL8.8اساتفاده شاد .اباﺰار مورداساتفاده در بﺨاش کیفا  ،مصااحهۀ نیماه
ساختاریافته و در بﺨش کم  ،پرسشنامۀ محققساخته (با استفاده از طیف چهارگﺰینهای لیکرت) بود تاا از روایا و
اعتهار کاف برخوردار باشد .در بﺨش کم نیﺰ برای اطمینان از اعتهار 5ابﺰار ،از ضریب آلفای کرونهاخ و بارای تعیاین
روای  6ابﺰار از روای محتوای و روای سازه با استفاده از تحلیﻞ عامل تأییدی استفادهشده است.

یافتهها
تجﺰیهوتحلیﻞ دادهها فرایندی چندمرحلهای است که ط آن دادههای که از طریق بهکاارگیری ابﺰارهاای جما آوری
در نمونۀ آماری فراهم آمدهاند خالصه و کدبندی و دستهبندی و درنهایت پردازش م شوند تا بتوان آنهاا را تحلیاﻞ
کرد و ،برای آزمون فرضیهها و پاسخ به پرسشها ،میان این دادهها ارتها برقرار کرد .در این فرایندها ،دادههاا هام از
لحاظ مفهوم و هم از جنهۀ تجرب پاالیش م شوند و تکنیکهای گوناگون آمااری نقاش بساﺰای در اساتنها هاا و
تعمیمهای بعدی دارند (خاک .)305 :1384 ،

1. non experimental
2. saturation
3. Kukran
4. confirmatory factor analysis
5. riliability
6. validity
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یافتههای این پژوهش ،شامﻞ دو بﺨش یافتههای کیف و یافتههای کم است .یافتههای کیف مهتن بر تحلیﻞ داده
های گردآوریشده از مصاحهه است .بهعهارتدیگر ،پژوهشگران برای پاسخگوی به ایان پرساش کاه عواماﻞ شاکﻞ
دهندۀ اخالق حرفهای معلمان مدار

ابتدای کداماند از روش پژوهش کیف استفاده کردند.

در این قسمت ،برای پاسخ به پرساش ماذکور ،تصامیم گرفتاه شاد از روش کیفا مصااحهههاای فاردی نیماه
ساختاریافته استفاده شود که هدف آن شناسای ایدههای جدید و ملمو

از دیدگاه معلمان با سابقۀ بیشتر از  25سال

و رشتههای تحصیل مرتهط ازجمله گرایشهای علوم تربیت و بهویژه گرایش مادیریت آموزشا راجا باه اخاالق
حرفهای بود که این عوامﻞ را در کارشان الزم و ضروری م دیدند .برای رسیدن به این هدف ،باا  17نفار از معلماان
باتجربه مصاحهه شد و س،

مصاحههها با روش تحلیﻞ محتوا مورد بررس قرار گرفات؛ باهطاوری کاه پاساخهاای

معلمان به هر پرسش بهطور دقیق نوشته و س،

کدگذاری شد .مواردی که با یکدیگر همپوشان داشتند ادغام شدند

و در پایان ،طهقهبندی انجام گرفته و مؤلفهها شناسای شدند و موارد مربو به هر مؤلفه تفکیک شد .این مؤلفههاا در
قالب نمودار 1ارائه م شود:
صداقت
عدالت
مسئولیتپذیری
اخالق حرفهای

حفظ کرامت انسانی

معلمان

احترام
قانون پذیری
وفاداری
نمودار  .1الگوی مفهومی روابط درونی اخالق حرفهای

برای هریک از این مؤلفههای محوری در بﺨش کم تعدادی پرساش (گویه) درن ظر گرفته شاد .اعتهار گویههای
طراح شده ،براسا

ضریب آلفای کرونهاخ 0/94 ،بهدست آمده است.

در بﺨش یافتههای استنهاط  ،نتایج آزمون الگوی طراح شده و در بﺨش کیف  ،اخالق حرفهای معلماان مادار
ابتدای  ،با بهکارگیری تحلیﻞ عامل مرتهۀ اول ،ارائه م شود .باتوجهبه یافتههای بﺨش کیف  ،مشﺨص شد که اخاالق
حرفهای معلمان در مدار

ابتدای شامﻞ ویژگ های صاداقت ،عادالت ،مسائولیتپاذیری ،حفاظ کرامات انساان ،
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احترام ،قانونپذیری و وفاداری است .برای مشﺨصشدن این امر که اخالق حرفهای بهدرست توساط عواماﻞ فرعا
سنجیده م شود ،از تحلیﻞ عامل مرتهۀ اول استفاده شد که نتایج آن در نمودار  2گﺰارششده است:

نمودار .2تحلیل عاملی مرتبۀ اول عامل اخالق حرفهای معلمان

برای تعیین میﺰان برازش مدل از شاخصهای قابﻞارائه در نرمافﺰار لیاﺰرل اساتفاده شاد کاه ایان شااخصهاا در
جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای برازش الگوی اخالق حرفهای معلمان
شاخص برازندگی

دامنۀ قابلپذیرش

میزان بهدستآمده

خیدو ()χ2

-

18/27

نسبت خیدو به درجۀ آزادی

کمتر از 3

1/82

RMSEA

کمتر از 0/08

0/048

SRMR

کمتر از 0/08

0/013

NFI

نﺰدیک به 1

0/97

CFI

نﺰدیک به 1

0/98

IFI

نﺰدیک به 1

0/98
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براسا

RFI

نﺰدیک به 1

0/96

GFI

نﺰدیک به 1

0/94

AGFI

نﺰدیک به 1

0/89

نتایج جدول  1و همچنین نمودار  ،2عوامﻞ فرع شکﻞدهندۀ اخالق حرفاهای معلماان عواماﻞ مناساه

است ،زیرا در تحلیﻞ عامﻞ تأییدی مرتهۀ دوم ،شاخصها بارازش الگاو را تأییاد م کنناد .پا

از حاذف خطاهاای

کوواریان  ،بررس شاخصهای برازندگ نشان م دهد که مدل از برازش نسهتاً خوب برخوردار است .نساهت خا
دو بر درجۀ آزادی  1/82است .مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریاب ) (1RMSEAبرابار باا  0/048و نیاﺰ
ریشه میانگین مجذور باق مانده ( )2SRMRبرابر با  0/013است که در برازش الگو میﺰان قابﻞقهول تلق ما شاود.
سایر شاخصهای برازندگ مانند CFI ،5NFI ،4IFI ،3RFI

6

نیﺰ با مقادیر باالی  0/9بهعنوان شاخصهای مطلوب

برازندگ الگو تلق م شوند .همچنین شاخص نیکوی برازش ) (7GFIبا میﺰان  0/94و شاخص نیکوی برازنادگ
تطهیق ) (8AGFIنیﺰ با میﺰان  0/89الگوی اخالق حرفهای را تأیید م کناد .در الگاوی حاضار مؤلفاههاای اخاالق
حرفهای (صداقت ،عدالت ،مسئولیتپذیری ،حفظ کرامت انسان  ،احترام ،قانون پذیری ،وفاداری) بهعنوان متغیرهاای
مشاهدهشده 9و متغیر اخالق حرفهای بهعنوان متغیر مکنون 10درنظر گرفته شده است.
همچنین برای بررس معناداربودن روابط بین متغیرها از آمارۀ آزمون  tیا همان  t-valueاستفاده شد که نتاایج آن
در جدول  2گﺰارششده است.
جدول  .2مقادیر  t-valueمحاسبهشده در مدل ساختاری اخالق حرفهای
مؤلفهها

صداقت عدالت مسئولیتپذیری

حفظ کرامت
انسانی

متغیر
اخالق
حرفهای

احترام

قانون پذیری

وفاداری

*13/43

*7

*19/78

*20/12

*17/60

*17/52

*17/93

* معن داری در سطح 0/05

1. root mean square error of approximation
2. standardized root mean square residual
3. relative fit index
4. incremental fit index
5. normed fit index
6. comparative fit index
7. goodness of fit index
8. adjusted goodness of fit index
9. observe variables
10. latent variables
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ازآنجاکه معناداری در سطح خطای  0/05بررس شده است ،بنابراین اگر میﺰان مقادیر حاصله باا آزماون t-value
از  ±1/96کوچکتر محاسهه شود ،رابطه معنادار نیست .همانطور که در جدول  2مشﺨصشده است ،مقادیر آزماون
 tبرای تمام ارتهاطات اصل مدلْ معنادار است .باتوجهبه اینکه مقدار آمارۀ  tبهدستآمده از  ±1/96بﺰرگتر اسات،
بنابراین همهستگ مشاهدهشده بین متغیرهای مشاهدهشده (مؤلفهها) و متغیر پنهان پژوهش (اخالق حرفاهای) کاامالً
معنادار است .بهاینترتیب ،م توان نتیجه گرفت که پرسشها و عوامﻞ فرع مربو باه اخاالق حرفاهای باهدرسات
اخالق حرفهای معلمان مدار

ابتدای را سنجیدهاند و این بﺨش از الگوی اخالق حرفهای تأیید شاده و باتوجاهباه

شاخصهای ارائهشده ،الگوی پیشنهادی بهصورت معناداری بر وضعیت موجود منطهق است.
وضعیت اخالق حرفهای و مؤلفههای آن در بین معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران چگونهه
است؟
بهمنظور بررس وضعیت هریک از پارامترهای مربو به مؤلفههای اخالق حرفهای و نمرۀ کاﻞ اخاالق حرفاهای
معلمان ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول  3ارائه گردیده است .باتوجهباه نتاایج باهدسات
آمده ،وضعیت اخالق حرفهای تفاوت معناداری با میانگین فرض پژوهش دارد و نتایج گویای آن است که وضاعیت
اخالق حرفهای در حد باالتر از متوسط قرار دارد .همچنین نتایج جدول نشان م دهد که وضاعیت هماۀ مؤلفاههاای
اخالق حرفهای بهغیراز مؤلفۀ عدالت ،که در حد متوسط میانگین فرض پژوهش قارار دارد ،در هماۀ ابعااد بااالتر از
میانگین فرض پژوهش است.
جدول  .3تعیین وضعیت اخالق حرفهای و مؤلفههای آن در بین معلمان (میانگین فرضی
تفاوت

درجه

سطح

شاخصها

میانگینها

آزادی

معنیداری

صداقت

3/01

0/63

15/62

0/51

365

0/00

عدالت

2/49

0/39

-0/241

-0/004

365

0/81

احترام

3/28

0/56

26/89

0/78

365

0/00

مسئولیتپذیری

3/07

0/58

18/55

0/57

365

0/00

قانون مداری

3/16

0/63

19/79

0/66

365

0/00

وفاداری

3/15

0/69

17/89

0/65

365

0/00

حفظ کرامت انسانی

3/17

0/64

19/98

0/67

365

0/00

اخالق حرفهای

3/16

0/59

21/44

0/66

365

0/00

مؤلفهها

میانگین

انحراف
استاندارد
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* توضیح :الزم به ذکر است که در این بررسی باتوجهبه دامنۀ نمرهگذاری سؤاالت ( 1تا  )4و محاسبۀ نمرۀ کلیِ این بعد برحسب این دامنهه،
میانگین فرضی جامعه  2/5در نظر گرفته شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ارائۀ الگوی اخالق حرفهای معلمان در مدار

ابتدای پسرانۀ دولت شاهر تهاران اسات .اخاالق

حرفهای مجموعهای از وظایف ،معیارها ،اصول و الﺰامات اخالق ارزش مرتهط با مشاغﻞ است که عملکارد ،رفتاار و
روابط شاغالن را ازنظر درست یا نادرست ارزیاب م کند (میرکمال  .)349-348 :1392 ،براساا

روش کیفا داده

بنیاد و باتوجهبه کدهای احصاشده و تهدیﻞ آنها باه زیرمؤلفاههاای مربوطاه ،اخاالق حرفاهای شاامﻞ ویژگا هاای
صداقت ،عدالت ،مسئولیتپذیری ،حفظ کرامت انسان  ،احترام ،قانون پذیری و وفاداری است.
نتایج بهدستآمده در این پژوهش در برخ از مؤلفههای اخالق حرفهای با نتایج سایر پژوهشها همخاوان دارد.
بهعنوان مثال در مؤلفۀ عدالت با نتایج پژوهشگران چون فراستﺨواه ( )1385و فرمهینا فراهاان ( )1391همخاوان
دارد .در مؤلفۀ صداقت نیﺰ با نتایج پژوهشاگران چاون فراساتﺨواه ( ،)1385قراملکا ( )1388و فرمهینا فراهاان
( )1391هماهنگ است .در مؤلفۀ مسئولیتپاذیری نیاﺰ باا نتاایج پاژوهش امیرکهیاری و داروئیاان ( )1390و الاوان
( )1383همخوان دارد .در مؤلفۀ حفظ کرامت انسان نیﺰ باا نتاایج پاژوهش احمادی ( )1387و سارمدی وشاالهاف
( )1386هماهنگ است .در مؤلفۀ احترام با نتایج پژوهش فراستﺨواه ( )1385و احمادی ( )1387همخاوان دارد .در
مؤلفههای قانونپذیری و وفاداری با نتایج پژوهش الاوان ( ،)1383احمادی ( )1387و سارمدی و شاالهاف ()1386
همخوان دارد .الهته الزم به کر است پژوهش یافت نشد که بهطور مستقیم اخالق حرفهای معلمان مدار
ویژه معلمان مدار

را (و به

ابتدای ) بررس کند؛ بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهشهای که دربارۀ جامعۀ معلمان انجاام

شده قابﻞمقایسه است.
رعایت اخالق حرفهای در سازمانهای آموزش ْ امری ضروری است تا ،از یک سو ،جامعه را دچار تعارض نکند
و ،از سوی دیگر ،با اتﺨا تصمیمات منطق و خردمندانه مناف بلندمدت خود را تضمین کند .در مواجه با مفهوم
اخالق حرفهای ،مدیران باید این موارد را درنظر بگیرند:
 .1اخالق حرفهایْ دربرگیرندۀ اخالق فردی و اخالق شغل است ،اما از هر دو فراتر رفته و به سازمان بهمثابه
مجموعهای حقوق ناظر است.
ی راههردی است.
 .2امروزه در سازمانها ،رویکرد راههردی به اخالق حرفهای باعث بهوجودآمدن برتر ِ
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 .3در بررس اخالق حرفهای در سازمان به نگرش سیستم نیاز است ،چون این رویکرد از معضالت اخالق
سازمان گرهگشای م کند .غفلت از این عوامﻞ ،در مقام تهیین و تحلیﻞ معضالت اخالق تصمیمگیری ،ما را از واق
بین دور خواهد کرد.
در نظام آموزش  ،در امر آموزش و پژوهش ،معلمان از برترین جایگاه برخوردارند .ازمنظر توسعۀ فرهنگ
سازمان مهتن بر موضوعات اخالق در مدار

و نیﺰ از منظر انتقال این ویژگ شاخص انسان به دانشآموزان و

همکاران و درنتیجه اشاعۀ آن در جامعه ،باور و اعتقاد راستین معلمان به اصول و ارزشهای اخالق حرفهایْ بسیار
حائﺰ اهمیت است (نعمت و محسن  .)1390 ،اخالق حرفهای در محیط کاری مدرسه عهارت است از ویژگ ها و
خصوصیات که رعایت آنها باعث افﺰایش کارای و بهرهوری محیط مدرسه در زمینههای آموزش و پژوهش م
شود .رعایت این اصول و کدهای اخالق بهوسیلۀ معلمان بسیار مهم است ،زیرا باعث بههود کیفیت آموزش و
پژوهش م شود و این امر درنهایت م تواند به حﻞ مشکالت جامعه نیﺰ کمک کند.
یک از راهکارهای سالمسازی محیط سازمان ْ احیای اخالق در آن است .اخالق در سازمانْ ارتهاطات اثربﺨش را
بهوجود م آورد و موجب بهرهوری سازمان و رضایت شغل در کارکناان و درنهایات ،موجاب تعاال و پیشارفت
سازمان م شود .یک از مشکالت ما این است که اخالق هیچگاه در حوزۀ حرفه و شغﻞ مطرح نهوده است؛ درحاال
که آموزههای دین هم در حوز ،فردی (شﺨص ) و هم در حوزۀ حرفهای به اخالق توجه دارد.
اخالق حرفهایْ مانند شمشیر دولههای است که یک لهۀ آن تهدید و لهۀ دیگر آن فرصات اسات .ضاعف در نظاام
اخالق ْ موجودیت سازمان را تهدید م کند و تقویت آن برای سازمان فرصت باهارمغاان ما آورد .اخاالق حرفاهای
تأثیری چشمگیر بر فعالیتها و نتایج سازمان دارد و درنهایت ،باعث موفقیت سازمان خواهد شد.
بنابراین ارتقای سطح شناخت ،باور و پایهندی معلمان به اصول و معیارهای اخالق حرفهای در فرایندهای
آموزش ْ رسالت

است که نیازمند ایجاد موقعیت و بستر مناسب و اجرای پژوهشهای متعدد دربارۀ آن است.

درنهایت م توان گفت که گسترش ارزشهای حاکم بر رفتار علم و حرفهای معلمان در مدرسه م تواند موجب
افﺰایش التﺰام اجتماع معلمان ،مسئولیتپذیری آنها در قهال فعالیتهای آموزش

و پژوهش  ،رعایت اصول و

قوانین مدرسه ،ارتهاطات مناسب علم و پژوهش با دانشآموزان ،همکاران و مسئوالن مدرسه و اعتماد بیشتر جامعه
بهنظام آموزش شود.
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در بررس کل نتایج پژوهش حاضر م توان نتیجه گرفت که معلمان برای دستیاب به ساطح مطلاوب از اخاالق
حرفهای در شغﻞ خود نیازمند دریافت آموزشهای هستند که م بایست برنامهریﺰی خااص در ایان زمیناه صاورت
گیرد و برمهنای نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه ،محتوا و برنامههای تدوین گردد.
رعایت اخالق حرفهای برای احراز هر شغﻞ و سمت  ،بهویژه پستهای آموزش در محیطهای آموزش  ،موضاوع
مهم و شایانتوجه است که گاه در کشور ما از دید برنامهریﺰان کالن آموزش دورمانده است .بهگونهای کاه ناهتنهاا
در هنگام پذیرش سمت مدیریتْ ورودیها کنترل و سنجش نشدهاند ،بلکه پ ازآن نیﺰ هیچ پژوهش بارای بررسا
میﺰان اخالق حرفهای معلمان انجام نشده است .بررس های انجامشده در این پاژوهش پیشانهادهای را بارای برناماه
ریﺰان و دستاندرکاران نظام آموزشوپرورش ارائه م دهد که در ادامه بیان شده است:
 .1قراردادن فیلترهای گﺰینش برای انتﺨاب معلمان مدار

براسا

میﺰان اخالق حرفهایشان.

 .2باتوجهبه اهمیت نقاش اصاول اخالقا در مدرساه و اخاالق حرفاهای در باین معلماان ،پیشانهاد ما شاود
منشورهای اخالق مشﺨص تدوین گردد تا راهنمای برای رسیدن به اهداف بوده و بهطورکل کارای و اثربﺨشا
مدرسه را افﺰایش دهد.
 .3برگﺰاری کارگاههای آموزش اخالق حرفهای در مدرسه و دعوت از استادان دانشگاه و ارائۀ راهکارهای بارای
ارتقای اخالق حرفهای معلمان در مدار
 .4تأسی

م تواند اوضاع را بههود بﺨشد.

و راهاندازی مرکﺰ سنجش اخالق حرفهای معلمان و تهیۀ سنجههای اخالق حرفهای برای معلمان.

 .5برگﺰاری کارگاههای آموزش و علم با رویکرد عمل (کاربردی).
 .6آموزشوپرورش ،بهطور مستمر ،دورههای آموزش تﺨصص ضمن خدمت برگاﺰار کناد و جاﺰوات کااربردی
آموزش را در اختیار معلمان قرار دهد تا کارای آنها افﺰایش یابد.
 .7برای مشﺨصشدن نقا قوت و ضعف معلمان و آگاه آنها از ایان موضاوع ،سااالنه ،باهوسایلۀ همکااران
ارزشیاب ها انجام شود.
 .8معلم باانصاف و عادلْ طرفدار حق است ،در قضاوت تعصب ندارد و از لحاظ فرهنگ  ،طهقۀ اجتماع

و

اقتصادی ،نژاد و قومیت ،میان افراد تهعیض قائﻞ نم شود؛ بنابراین پیشنهاد م شود مدیران و معلمان در رفتار با
دانشآموزان عدالت را رعایت کنند.
ازجمله مهمترین محدودیتهای این پژوهش نیﺰ م توان این موارد را نام برد:
 .1کاف نهودن پیشینۀ پژوهش و مطالعات انجامشده با موضوع اخالق حرفهای معلمان مدار
 .2نداشتن یک معیار واحد برای اخالق حرفهای معلمان.
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 .3نتایج پژوهش حاضر با اتکا به دیدگاهها و تجربههای صرفاً معلماان مادار

ابتادای پسارانۀ دولتا در شاهر

تهران حاصﻞشده است که این نارسای م تواند تعمیمپذیری نظری یافتههای پژوهش را محدود کند.
 .4بهدلیﻞ پراکندگ و چرخش بودن شیفت تعدادی از مدار  ،جم آوری اطالعات بسیار وقتگیر و باا مشاکﻞ
ایابو هاب همراه بود.
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