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 9دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهید صدوقی کرمانشاه).
 2مربی ،عضوهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و دکتری مدیریت آموزشی.

چکیده
هر مجموعه ی سازمانی دارای کدهای اخالقی متناسب با ساختار حرفه ای خود است ،که اخالق حرفه ای نام دارد .رعایت
اخالق آموزشی تضمین کننده ی سالمت فرایند یاددهی  -یادگیری در آموزش است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی معلمان
نسبت به نیازهای دانش آموزان می شود .پژوهش حاضر به روش مروری تدوین شده است .هدف از پژوهش حاضر ،آشنایی با
اخالق حرفه ای معلمان در نظام تعلیم و تربیت ،در جهت بهبود و تقویت آن است .همچنین یافته ها نشان دادند که برای
تحقق این امر شایسته ،معلمان هرچه بیشتر با عوامل موثر در ایجاد اخالق حرفه ای ،ویژگی ها ،الزامات ،موانع موجود بر سر راه
اخالق حرفه ای معلمان و از همه مهم تر راهکار های بهبود اخالق حرفه ای خود آگاهی یابند ،بهتر می توانند در توسعه و
تقویت اخالق حرفه ای خود نقش موثری داشته باشند.
واژههای کلیدی :بهبود ،اخالق ،اخالق حرفه ای ،معلمان ،آموزش ،راهکار.
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 .1مقدمه
در آغاز قرن بیست و یکم میالدی با توجه به تحوالت عمیق و شگفتی که ناشی از مولفه های ثروت،
ارتباطات ،قدرت ،فضای مجازی و  ...است ،نیاز توجه کردن به ارزش ها به طور خاص ارزش های اخالقی در
کسب و کار و تعامالت انسانی و سازمانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود].[9
اخالق دو نوع است :فردی و حرفه ای .اخالق همیشه به صورت موضوعی مشخص بررسی شده است و در
دهه های اخیر همواره یکی از مشکالت این بود که ،اخالق در حوزه ی حرفه ای و کسب و کار مطرح نبوده
است و خال بررسی ها در حوزه ی اخالق حرفه ای احساس می شود].[2
اخالق در همه ی جوامع بشری پایه ی خود را از مکتب و ایدئولوژی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه ی
خود می گیرد  .از جمله مکتب هایی که اخالق را مهم تلقی کرده و اندوخته هایی گرانبها از آیات و روایات و
نمونه های تار یخی فراوان از خود به یادگار گذاشته د ین مبین اسالم است .این مسئله در احادیثی از
پیامبر (ص) و سایر پیشوایان با اهمیت بسیاری بیان شده است .برای مثال ؛انما بعث التمم مکارم االخالق؛ من
تنها برای تکمیل فضائل اخالقی مبعوث شده ام]. [3
اخالق حرفه ای از نظر صاحب نظران حوزه ی اخالق دارای مولفه های بسیاری است ،اما آنچه امروزه
بیشتر در مورد بحث و نوشتار اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است را می توان در چند مولفه ی اخالق فایده
محور ،اخالق فرد محور ،اخالق عدالت محور ،اخالق وظیفه محور و اخالق حقوق محور خالصه کرد].[4
به این نکته باید توجه کرد که ،یکی از وزارت خانه های مهم و موثر در تکوین رشد شخصیت کودک و
نوجوان کشور ،آموزش و پرورش است .این وزارت خانه از یک سو رسالت پرورش انسان سالم ،مومن ،خالق
بالنده و مهارت یافته را به عهده دارد و از سوی دیگر ،مسئولیت آموزش دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و
مدارس عالی یا اشتغال مفید در جامعه را به عهده دارد .بنابراین توجه به اخالق حرفه ای در نظام آموزشی
کشور می تواند افراد را به مهارت های اخالقی مورد نیاز مجهز کند .معلمانی که به اخالق حرفه ای و مولفه
های آن معتقد و مجهز نباشند ،مسلما جامعه را در تحقق این اهداف با مشکالت جدی مواجه خواهند کرد .از
این رو آموزش اخالق حرفه ای در سطوح مختلف آموزش و پرورش از جمله ضروریاتی است که در نظام
آموزشی ،مورد غفلت واقع شده است.
نکته ی قابل توجه این است که ،ضروری است افرادی که در تعلیم و تربیت افراد جامعه نقش دارند ،اوال
وظایف اخالقی مرتبط با حرفه ی خود را بشناسند تا مسئولیت های شغلی خود را بدون نیاز به هر گونه ناظر
خارجی به خوبی انجام دهند ،ثانیا متوجه باشند که در جا یگاه شغلی خود وظیفه ی تربیت اخالقی افراد را هم
به عهده دار ند و لذا برای انجام این وظیفه ابتدا خود باید ملتزم به اخالق عملی باشد.
در حقیقت ضوابط و ارزش های اخالقی مرتبط با آموزش و یادگیری به این امر کمک می کند که حقوق
دانش آموزان در برخورداری از بهترین آموزش ها و شان یادگیری از یک طرف و شان جایگاه علم و آموزش از
طرف دیگر رعا یت شود] [5و ].[6
از آنجا که معلمان ،وظیفه ی تدریس و آموزش را به عهده دارند باید در حرفه ی معلمی هم مهارت
داشته و هم با اصول حرفه ای آن آشنا باشند ،چرا که آموزش نخستین کارکرد و ماموریت دانشگاه محسوب می
شود .آموزش های ارائه شده از سوی یک نظام آموزشی ممکن است منجر به بروز رفتار های خاص در جامعه
شود که از نظر اخالقی قابل نقد و بررسی باشد .برای مثال؛ نحوه ی تدریس می تواند موجبات یادگیری مطلوب
دانش آموزان متناسب با تحوالت علمی و تقاضای جامعه را فراهم بیاورد یا نیاورد.
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منابع آموزشی ،محتوا و سرفصل های دروس ممکن است به گونه ای باشند که نوع خاصی از تفکر و
اندیشه را تقویت یا تضعیف کنند ،که برای جامعه دارای فوا ید یا مضرات فراوانی باشد .همچنین نوع رفتار معلم
می تواند بر منش و رفتار دانش آموزان تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد].[7
در زمینه ی اخالق حرفه ای پژوهش های مهمی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته که به شرح زیر
مورد بررسی قرار گرفته است:
خوش زبان] ،[8پژوهشی تحت عنوان بررسی اخالق حرفه ای دبیران دوره ی متوسطه از دیدگاه مدیران و
معلمان دبیرستان های دخترانه ی شهرستان بروجرد انجام داده است ،وی در این پژوهش به این نتیجه رسید
که بین مولفه های اخالق حرفه ای و تعهد در بین مدیران و دبیران تفاوتی وجود نداشت ،ولی بین نگرش
مدیران و دبیران درباره ی مولفه ی وجدان کاری و عدالت تفاوت وجود دارد.
قهرمانی] ،[1تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر اخالق کاری معلمان مقاطع سه گانه ی تحصیلی
استان آذربایجان شرقی انجام داده است و به این نتیجه دست یافت که عوامل فردی ،اجتماعی و سازمانی -
مدیریتی ،مذهبی موثر بر اخالق کاری معلمان می باشد.
بریان و سارا] ،[92در بررسی خود تحت عنوان بررسی و ارائه ی یک چهارچوب برای دوره ی اخالق حرفه
ای معلمان ،به این نتیجه دست یافتند که به طور کلی اخالق حرفه ای یک موضوع فراموش شده در برنامه
های آموزشی دبیران است .آنها عوامل فردی ،اجتماعی و سازمانی را به عنوان راهی موثر بر اخالق حرفه ای
پیشنهاد می کنند.
آنا] ،[99پژوهشی با عنوان تاثیر اخالق حرفه ای معلمان در کیفیت آموزش و تدریس در مدارس ابتدا یی
و متوسطه در آالباما ،در ایاالت متحده انجام داده است .این پژوهش نشان داد که عوامل فردی ،اجتماعی،
فرهنگی و اعتقادی در اخالق حرفه ای معلمین در کیفیت آموزش و تدریس آنان موثر است.
هانتلی ] ،[92در پژوهش خود با عنوان عوامل تاثیر گذار بر صالحیت های حرفه ای معلمان به این نتیجه
دست یافت که سه زمینه دانش حرفه ای ،عمل حرفه ای و تعهد حرفه ای در صالحیت های حرفه ای معلمان
موثر می باشد.
 .2مفهوم شناسی اخالق:
اخالق ،مجموعه ای از اصول و ارزش هایی است که رفتار انسان را تنظیم می کند .در واقع علمی است که از صفات
خوب و بد و ریشه ها و آثار آنها سخن می گوید و به تعبیر دیگر سرچشمه های اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه
با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می دهد .همچنین علم اخالق اغلب به استاندارد های
تعیین سطح مناسب و مطلوب اشاره می کند].[93
 .3مفهوم شناسی اخالق حرفه ای:
موضوع اخالق حرفه ای مدت زمانی است در کشورهای مختلف و در گروه های شغلی مختلف مورد توجه قرار گرفته
و تالش هایی در جهت تدوین کدها و استاندارد ه ای اخالقی صورت گرفته است .در زیر به تعاریفی از اخالق حرفه
ای اشاره شده است که عبارتند از:
 9- 3اخالق حرفه ای مسئولیت اخالقی فرد از حیث شغل است].[94
 2- 3اخالق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخالق است که می کوشد به مسائل اخالقی حرفه های گوناگون پاسخ
داده و برای آن اصول خاصی متصور است.
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 3- 3مقصود از اخالق حرفه ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس وجدان و فطرت خویش در
انجام کار حرفه ای رعایت کنند ،بد ون آنکه الزام خارجی داشته باشند ،یا در صورت تخلف ،به مجازات قانونی
دچار شوند.
 4- 3مجموعه قوانینی اخالقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده ،اخالق حرفه ای نام دارد].[5
 .4تاریخچه ی اخالق حرفه ای:
علم اخالق از قرن ها پیش از میالد مسیح ،در حرفه های گوناگون وارد شده است .اولین قانون تدوین شده در زمینه
اخالق حرفه ای به سوگند نامه ی پزشکی سقراط در یونان باستان برمی گردد .در ای ن سوگند نامه وظیفه ها و
مسئولیت های اخالقی پزشکان مشخص شده بود].[95
نخستین وظیفه ی اخالق حرفه ای ،رشد و توسعه ی قوانین بر پایه ی اخالق بر شغل مدنظر است .اصطالح اخالق
حرفه ای از قرن  98و  91میالدی در ادبیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نویسندگان غربی رایج شد .بر همین
اساس ،صداقت در رفتار و گفتار در هر شغلی به صورت مکتوب و الزام آمور و در قالب مرام نامه ،منشور و میثاق
اخالق حرفه ای درآمد].[96
 .5اهمیت و ضرورت اخالق حرفه ای:
 9- 5اهمیت اخالق حرفه ای در سازمان:
اخالق حرفه ای تاثیری چشمگیر در فعالیت و نتایج سازمان دارد .بهره وری را افزایش می دهد ،ارتباطات را
بهبود می بخشد و درجه ی خطر پذیری را کاهش می دهد :زیرا هنگامی که اخالق حرفه ای در سازمان حاکم است،
جریان اطالعات به راحتی تسهی ل می گردد و قبل از ایجاد حادثه ،مدیر از آن مطلع می شود].[97
حاکمیت اخالق حرفه ای منافع زیادی برای سازمان دارد؛ از بعد داخلی بر جنبه های بهبود در روابط ،افزایش تفاهم
و کاهش تعارضات ،افزایش تعهد و مسئولیت پذیری برای کارکنان و کاهش هزینه های ناشی از کنترل تاثیرگذار
است و از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز ،با افزا یش مشروعیت سازمان و اقدامات آن ،التزام اخالقی در توجه به
اهمیت ذی نفعان ،افزایش تعهد ،سودآوری و بهبود مزیت رقابتی ،توفیق سازمانی و ...بر سازمان تاثیر می گذارد.
 2- 5اهمیت اخالق حرفه ای در مدرسه:
روش به کارگیری اخالق در موفقیت مدرسه ،دارای مراحل زیر می باشدک ه عبارتند از:
 موفقیت از اخالق حرفه ای سرچشمه می گیرد. اخالق حرف ه ای از اعتماد آفرینی ایجاد می شود. اعتماد آفرینی از پیش بینی رفتار ایجاد می شود. پیش بینی رفتار از مستمر بودن و قانون مند بودن رفتار سرچشمه می گیرد. مسئولیت از قانون و باور های فرد شکل می گیرد. قانون مندی از مسئولیت ناشی می شود].[9 .6عوامل پایه ای اخالق حرفه ای:
 1- 6استقالل حرفه ای اخالق علمی:

22

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال دوم ،شماره  ،11خرداد 1311

این عامل مانند اخالق در هر نظام حرفه ای دیگر باید منعکس ک ننده ی هنجار های درونی حرفه و احساس تعهد
اخالقی از سوی خود حرفه ای ها و نهاد های تخصصی آنها باشد ،نه آنکه در قالب بایدها و نبایدهای اخالقی به آنها تحمیل و
قبوالنده شود.
 2- 6خودفهمی حرفه ای:
پایه و اساس اخالق ،خود فهمی حرفه ای است .افراد تنها با فهم از کار و فعالیت حرفه ای خود ،فلسفه و نسبت آن با
زندگی مردم است که به درک اخالق از آن نائل می آیند و در نتیجه ،در مناسبات خ ود با طبیعت و جهان پیرامون خود ،نوعی
از احساس درونی از تعهد به آن ارزش ها پیدا می کنند.
 3- 6عینیت گرایی ،بی طرفی و عدم جانب داری:
از مهم ترین اصول انسانی که در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخالق حرفه ای علمی مورد تایید قرار می گیرد ،رعایت
عینیت گرایی و بی طرفی است .فردی که اخالق حرفه ای را د ر زندگی شغلی اش به کار می گیرد ،نباید جانب داری غیر
عقالنی نسبت به منبعی که دارای صفات غیر اخالقی است نشان می دهد.
4- 6فراتر رفتن از مفاهیم معیشتی:
تا زمانی که فرد درگیر مسائل فیزیولوزیکی باشد ،توجه به مسائل دیگر کم رنگ تر خواهد بود .معنای اخالق حرفه ای با
عبور از مفهوم معیشتی آن به عرصه ی ظهور می رسد .زمانی که افراد در فعالیت و کسب و کار حرفه ای خود از سطح گذران
زندگی مادی فراتر می آیند ،دست کم سه سطح دیگر از فعالیت های علم و فناوری برای آنان معنا می یابد:
 9- 4- 6احساس کارایی ،اثر بخشی و تولید کیفیت به عنوان ارزش افزوده
 2- 4- 6احساس خدمت به مردم و مفید واقع شدن
 3- 4- 6احساس رها سازی از طریق باز توزیع فرصت ها و نفوذ قدرت.
 .7ویژگی های اخالق حرفه ای:
ابوت ،پنج ویژ گی اخالق حرفه ای را این گونه بیان می کند:
 9- 7همه ی حرفه های رسمی ،قوانین اخالق رسمی(مکتوب) دارند.
 2- 7به نظر می رسد باور پذیرش قوانین اخالق رسمی ارتباط مستقیمی با شان درون حرفه ای دارد.
 3- 7اجرای غیر رسمی اصول اخالقی در میان گروه های حرفه ای سطح پایین ناممکن به نظر می رسد.
 4- 7در نظر و عمل ،اخالق حرفه ای مبتنی بر فرد گرایی است.
 5- 7آخرین ویزگی اخالق حرفه ای ،تقسم بندی خاص و تعادل خود ف رمایان و دستورات است .در مقابل،
تعهدات و الزامات برای صاحبان حرفه بسیار زیاد است].[91
-

طبق شکل  9ویژ گی های افراد دارای اخالق حرفه ای بیان شده است.
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ویژ گی های افراد دارای اخالق حرفه ای
 .8اخالق حرفه ای معلمان:
استاندارد های اخالق حرفه ای تدریس در اصل ،انعکاسی از ارزش ها و عقاید اساسی معلمان و انعکاسی از
ارزش هایی است که تمامی ذی نفعان برای حرفه ی تدریس ،در حال حاضر و آینده قائل هستند].[29
در حرفه ی تدریس ،تقریبا تمام تصمیم ها ،مبتنی بر اخالق و تامالت اخالقی است و نه صرفا فنی.
بنابراین ،مجموعه مالحظات اخالقی که معلم باید به آنها توجه و تدریس خود را در قالب آنها تنظیم کند ،اخالق
تدریس یا اخالق معلمی گفته می شود.
 .1الزامات اخالق حرفه ای معلمان:
 1- 1الزامات اخالق حرفه ای معلمان از منظر دانشگاه های مختلف دنیا:
دانشگاه های کشور های بسیاری در راستای فراهم کردن یک مجموعه از ضوابط و استاندارد های اخالقی که
همه ی افراد به آن معتقد باشند و افزایش پایبندی به اصول حرفه ای ،برای بخش آموزش ،به ویزه شاغلین حرفه ی
معلمی یک مجموعه راهنما از کد های اخالقی تدوین کرده اند].[22
از نظر انجمن معلمان آمریکا :معلمان وظیفه دارند محیط آموزشی ای ایجاد کنند که زمینه ی تکمیل استعداد و
توانایی بالقوه ی همه ی دانش آموزان را فراهم کند .در واقع معلمان باید مسائلی مانند تعهد به قوانین و آداب مدنی
مانند کوشش و پشتکار ،مسئولیت پذیری ،وظیفه شناسی ،احترام به قانون ،احترام به دیگران و خود را رعایت کنند.
به طور کلی ،کدهای اخالق حرفه ای معلمان توسط این انجمن در چهار حیطه ی رفتار با دانش آموزان ،رفتار با
همکاران ،رفتار با والدین و جامعه ،انجام فعالیت ها و عمل کرد مربوط به خود تقسیم بندی شده است].[23
کالج معلمان آنتاریو نیز تعدادی استاندارد اخالقی را برای معلمان نام می برد که عبارتند از:
مراقبت به معنای دلسوزی ،پذیرش ،عالقه مندی و بینش داشتن نسبت به تدارک و پرور ش استعداد بالقوه ی دانش
آموزان ،اعتماد به معنای رعایت بی طرفی و انصاف ،احترام به معنای رعای ت ادب و احترام به کرامت انسانی ،تمامیت
به معنای رعایت صداقت ،قابل اعتماد بودن و انجام عمل اخالقی].[23
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انجمن استادان دانشگاه های ایالت متحده ،اصولی همچون واقع بینی ،عینیت گرایی و بی طرفی علمی را به شدت
مورد توجه قرار داده است].[24
به طور کلی ،اگرچه اصول اخالق حرفه ای مربوط به شغل معلمی در موسسات آموزش عالی کشور های مختلف،
خاص و تابع قوانین هر کشور است اما غالبا در همه ی آنها اصول زیر دیده می شود.
-

توانمند سازی دانش آموزان در حیطه ی شناختی

-

ارتباط بی طرف انه با دانش آموزان

-

رعایت راز داری در حیطه ی نمرات ،گزارش حضور و غیاب و ارتباطات فردی با دانش آموزان

-

احترام به همکاران و موسسه ی آموزشی(مدرسه)

-

تسلط معلم به محتوای آموزشی مورد نظر

-

استفاده از روش های معتبر در ارزشیابی

-

تسلط بر اصول آموزش و روش های تدریس

 2- 1الزامات اخالق حرفه ای معلمان از نظر تعالیم اسالمی:
در تفکر دینی اسالم و نیز در فرهنگ سنتی کشور ایران از قدیم االیام فرض بر این بوده که معلمان ،آراسته به
باالترین شاخصه های اخالقی یک جامعه هستند و خانواده ها بر همین فرض ،سرنوشت فرزندان خود را به م علمان
می سپرند تا تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند .برای اینک ه بر این فرض خدشه ای وارد نشود ،الزم است که معلمان به
وظایف اخالقی حرفه ای خود آگاهی یابند.
 دلسوزی نسبت به دانش آموزان .مثال اگر یکی از دانش آموزان در کالس حاضر نشد و غیبت او طوالنی و غیر عادیگشت ،معلم باید از احوال او پرس و جو کند و علت غیبت او را جویا شود].[25
 احترام به شخصیت دانش آموزان .برای مثال باید به سواالت به جا و به مورد دانش آموزان منصفانه گوش دهد و ازشنیدن سوال آنها استنکاف ورزد.
 رعایت عدالت و مساوات در حیطه ی توجه و التفات به شاگردان و اظهار محبت رعایت اصول علمی اموزش و تدریس رعایت اصول کالس داری مشورت و نظرخواهی از دانش آموزان در حیطه ی آموزش حفظ حیثیت و شئونات شغل معلمی فروتنی و عمل به علم .11موانع گسترش اصول اخالق حرفه ای در نظام آموزشی:
 1- 11خود خواهی روانی:
سرشت این افراد به این گونه است که منافع شخصی خود را دنبال کرده و نفع شخصی را بر منافع اجتماعی
مقدم می داند.
 2- 11خودخواهی اخالقی:
اینگونه افراد با اینک ه قادرند بدون خودخواهی عمل کنند ،با این وجود همواره به شیوه ای عمل می کنند که
منافعی را برای خود منظور نمایند.
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 3- 11نسبی انگاری اخالقی:
نسبی انگاری اخالقی ،یعنی اخالق از امور اعتباری و نسبی است و برای صداقت اخالقی ،اصول عمومی وجود
ندارد ،پس اصول اخالقی در محدوده ی فرهنگی تعریف می شوند که در آن شکل می گیرند].[91
 .11راهکار های توسعه ی اخالق حرفه ای در نظام آموزشی:
 1- 11آموزش اخالقیات:
اموزش اخالقیات یک امر ضروری و واج ب است .آموزش موضوعات اخالق کاری ،بسیار دشوار به نظر می
رسد ،ولی در واقع این آموزش به معنای ایجاد هنجار ها و ارزش های استاندارد و واقعی است که به نوبه ی خود
موجب افزایش کارایی افراد و نگرش صحیح به حرفه و شغل خود می شود.
 2- 11نظام نامه ی رسمی اخالقی:
نظام نامه ی رسمی اخالقی عبارت است از دستور العمل های مدون رسمی درباره ی چگونگی رفتار در
موقعیت هایی است که مستعد ایجاد دو راهی اخالقی است.
 3- 11بهبود فرهنگ سازمانی(فرهنگ اخالقی قوی):
وقتی کارکنان یک سازمان با مسئله ای ،چه حرفه ای و چه اخالقی روبه رو می شوند ،فرهنگ سازمانی به
آ نها می گوید که چگونه با مسئله ی مورد نظر برخورد نمایند ،آن را تعریف ،تحلیل و سرانجام حل و فصل کنند.
 4- 11اعمال نظارت و کنترل مصوب:
طعمه نهادن و تمسک به ابزارهای غیر اخالقی برای نظارت و کنترل ،بنیان اخالق در سازمان را از بین می
برد .امر به معروف و نهی از منکر عاملی بسیار قوی برای تقویت نوعی نظارت خود جوش و خود کنترل است ،که
اگر مکانیسم آن به درستی درک و به کار بسته شود ،می تواند روش نظارتی و کنترلی بسیار مناسبی باشد.
تقویت وجدان کاری و گره زدن مسئولیت های حرفه ای اخالقی به مسئولیت ها و وظایف دینی از دیگر روش
های کارساز در این زمینه است.
 5- 11تقویت اطالع رسانی:
توزیع عادالنه ی اطالعات ،عمل به وظیفه ی اخالقی در اطالع رسانی و نیز بهره مندی مستمر از دیدگاه ها و
شناخت احساسات کارکنان ،در گرو نظام جامع اطالع رسانی و اطالع یابی است.
برخی دیگر از این راهبرد ها عبارتند از:
-

فرهنگ سازی نسبت به اهمیت تعلیم و تربیت در توسعه ی همه جانبه ی جامعه با تاکید بر نقش معلم

-

حرفه ای تلقی کردن عمل معلم

-

استخدام منطقی و اصولی معلمان و مبتنی نمودن آن بر به گزینی

-

نگهداشت معلم در نظام آموزشی و بهبود و ارتقای موقعیت شخصی ،حرفه ای و اجتماعی وی

-

ایجاد و توسعه ی نظام شایسته ساالری در پرتو تثبیت نظام ارزشیابی صحیح

-

توسعه و تعمیق روابط انسانی در سازمان ،به منظور ایجاد و تعمیق حس اعتماد و احترام متقابل

-

آزادی علمی و آکادمیک معلم و افزایش حس استقالل عمل در وی

-

استفاده از توانمندی ها و مشارکت وی در ابعاد گوناگون نظام آموزشی

-

تلقی تدریس نه به عنوان رابطه ای یک سویه و کلیشه ای بلکه به منزله ی مولفه ای هنری
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-

تقویت ویزگی تحقیق و پژوهندگی در معلم

-

اصالح نظام تربیت و به سازی معلم از طریق توجه کیفی به مراکز تربیت معلم ،کمیت و کیفیت آموزش ها و باز
آموزی معلم در نظام آموزشی.

هریک از موارد فوق در رابطه تعاملی می تواند به گونه ای ترتیب و التزام یابد تا معلمان فرصت یابند در حرفه ی خود
ماهر تر شوند و در نتیجه ،تاثی ر نافذ و کارایی را بر عملکرد نظام آموزشی بر جای گذارند.
 .12نتیجهگیری
پذیرفتن هر نقشی ،مسئولیت هایی به دنبال دارد و ایفای این مسئولیت ها مستلزم رعایت جنبه های اخالقی بسیاری
است .تدریس و معلمی نیز حرفه ای است که اصوال ماهیت اخالقی دارد و اخالق در همه جای آن جاری است .لذا این امر
ضرورت می یابد که در جهت بهبود و توسعه ی اخالق حرفه ای معلمان تالش هایی صورت گیرد.
نکته ی قابل توجه این است که آموزش و پرورش یک منفعت عام است ،بنابراین حرفه ی تدریس و به تبع آن معلمان
نسبت به جامعه به عنوان یک کل ،پاسخگو بوده و مسئولیت هایی را به عهده دارند .معلمان ب اید نسبت به شخصیت دانش
آموزان به عنوان یک انسان و شهروند آینده در جامعه ،شکل بدهند .آنان باید شاگردانی تربیت کنند که دارای ویژگی های
اخالقی متعددی باشند .معلمان به عنوان عامالن اخالقی و کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت با آموزش رسمی فضایل یا رذایل و
تبدیل شدن به نمونه ی اخالقی ،به کار انتقال ارزش ها به کودکان می پردازند .به طور کلی می توان گفت که معلمان وظیفه
دارند نخست ،خود دارای منش استوار ،رفتار شایسته و عامل به ارزش ها باشند و گزاره های اخالقی به طور مطلوب در روش و
منش فردی و اجتماعی آنها وجود داشته باشد و سپس در انتقال این حسنه به منش اخالقی دانش آموزان بکوشند.
لذا ضروری است که برای تحقق این امر شایسته ،هرچه بیشتر با عوامل موثر در ایجاد اخالق حرفه ای ،ویژگی ها ،الزامات،
موانع موجود بر سر راه اخالق حرفه ای معلمان و از همه مهم تر راهکار های بهبود اخالق حرفه ای خود آگاهی یابند ،تا بتوانند
در توسعه و تقویت اخالق حرفه ای خود نقش موثری داشته باشند.
پیشنهادات:
-

برای ایجاد شرایطی ک ه موجب رشد حرفه ای معلم بشود ،محیط آموزشی باید محیطی راحت باشد و انواعی از
محرک ها و پاداش ها را برای آنان فراهم کند تا معلمان در این فرصت ها سهیم شوند و رشد حرفه ای آنان
افزایش یابد.

-

مدیران و مسئوالن آموزشی باید برای معلمان برنامه های تخصصی مطابق با درس هایی که تدریس می کنند،
بگنجانند .در این صورت اعتماد به نفس معلمان افزایش یافته و موجبات رشد حرفه ای آنان فراهم می گردد.

-

به مدیران مدارس پیشنهاد می شود با درخواست تسهیالت از آموزش و پرورش در جهت فعالیت موثر مدارس،
در آموزش اخالق حرفه ای به معلمان اقدام کنند.

-

برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و پیاپی برای آشنایی با چگونگی افزایش اخالق و تعهد حرفه ای
معلمان می تواند موثر واقع شود.

-

اجرای اقداماتی در جهت سیاست گذاری های نوین برای برنامه های اخالق حرفه ای به طور گسترده ،می تواند
در افزایش آگاهی معلمان در اخالق حرفه ای خود تاثیر بسزایی داشته باشد.
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-

راه اندازی مرکز سنجش اخال ق حرفه ای معلمان و تهیه استاندارد های اخالق حرفه ای معلمان ،می تواند تاثیر
قابل توجهی در در حوزه ی بهبود بخشیدن به اخالق حرفه ای آنها داشته باشد.

-

برگزاری مستمر دوره های آموزشی تخصصی در ضمن خدمت توسط آموزش و پرورش و دادن جزوه های
آموزشی کاربردی به معلمان ب ه منظور بهبود اخالق حرفه ای آنها.
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