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چکیده
دربين نيروهاي آموزش و پرورش ،مديران بايد كسانی باشند كه با بردن نامشان به ياد خوبی ،صفا ،صداقت و
تمامی فضايل اخالقی افتاد.ولی متاسفانه در جامعه كنون فرهنگيان مشكالتی وجود دارد كه باعث می شود
كاهی اين موضوع نتيجه عكس بدهد .اينجانب … آموزشگاه … ……..با راه حل هايی كه در اين اقدام پژوهی
اجرا كردم در پايان زمانی كه دانش آموزان و همكاران متوجه صداقت ودرستی تعامل بنده شدند آرام آرام
در نحوه برخوردشان تغييرات ايجاد كردند نگاه هاي سنگين گذشته وجود نداشت .و باعث تعامل بهتري می
شد  .درك واقعی همكار در شرايط مختلف عامل مهمی در بهبود روابط و تغيير ديدگاه نسبت به مدير
مدرسه گرديد.
زمانی كه مشكلی به وجود می آمد و بنده با كمال ميل اداره كالس يا هر موردي كه مشكل را برطرف ميكرد
را قبول ميكردم ،در برخورد هاي بعدي مشاهده می كردم كه همكاران با چه تواضع و احترام خالصانه اي
برخورد می نمودند .واين موارد منجر به اين شد بتوانم ارتباط مثبت و اثرگذاري را د اشته باشم.
بنده به اين مهم از طريق ايجاد و مديريت مدرسه نامرئی رسيدم .در مدرسه نامرئی بود كه توانستم ارتباط
بهتري با دانش آموزان و تعامل خوبی با همكارانم ايجاد كنم .و در جهت بهبود روابط انسانی در مدرسه كوشا
باشم.و بوسيله اخالق حرفه اي مديريت و نقش آن را در بهبود كيفيت آموزشی سال تحصيلی اخير را با
موفقيت به پايان برسانم؟

کلمات کلیدی :
مدير -اقدام پژوهی -ارتباط مثبت-مدرسه –اخالق حرفه اي
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مقدمه
تحليل اخالق حرفه اي محتاج تحليل اخالق و حرفه است .واژه حرفه كاربردهاي فراوانی دارد و مفهوم آن
نيز ار تطور تاريخی فراوانی برخوردار است .عام ترين كار برد حرفه به معناي پيشه ،شغل ،كار و كسب است
مفهوم اصطالحی حرفه از ديرباز متفاوت با كار و حتی شغل به كار می رود .توجه به تمايز اين دو واژه
رهگشاست .اشتغال يكی از مؤلفه هاي حرفه است .مؤلفه ديگر روزي به دست آوردن از طريق اشتغال
است .مؤلفه سوم اختيار در كار و اشتغال است .حرفه يك كار اختياري است .مؤلفه مهم خدمت محوري ،
مثمر به ثمر بودن ،مفيد بودن يا مطلوبيت اجتماعی حرفه است .مؤلفه پنجم برخورداري از دانش  ،مهارت
و توانايی است .قدما از اين مؤلفه سه وجهی ( دانش ،مهارت و توانايی) به صناعت تعبير می كنند و لذا
دهخدا در تعريف حرفه گويد ( صناعت كه روزي بدان بدست آيد ).تمايز صناعت از صرف كار در سه عنصر
دانش ،مهارت و توانايی است حرفه نوع خاصی از فعاليت است كه فرد به وسيله آن از منزلت و اعتبار خاصی
برخوردار می شود و به آداب و اخالق خاصی متعلق می گردد .بر اساس سخن ديويس به جاي تعريف حرفه،
می توان از اوصاف آدم هاي حرفه اي سخن گفت .حرفه اي است كه توانمندي خود را در پاي بندي به
قانونمندي و نظام مندي حرفه می داند ،می سازد ،تقويت می كند و حفظ می نمايد.شخص حرفه اي كسی
است كه خودشناسی ،خودسازي و خود باوري را الزمه حرفه اي شدن و حرفه اي ماندن می داند .حرفه اي
كسی است كه به مديريت حرفه و حرفه مديريت احترام می گذارد ( روستا ،0181 ،ص .)7-6
عالوه بر آن كه روابط انسانی عامل مهم موفقيت مديران در همه مديريت ها مانند مديريت بازرگانی،
صنعتی ،دولتی و نظامی و غيره است ،اما در مديريت آموزشگاهی جايگاه ديگري دارد و با ساير مديريت ها
قابل مقايسه نيست .دانش آموزان نه تنها تجربه هاي كافی براي شناخت و تشخيص مصالح بلند مدت خود
را ندارند ،از نظر ساده انديشی و صاف و زالل بودن قلب و انديشه خود ،تحت تأثير رفتار و روابط افراد اهم از
رفتار باطنی و خالصانه و رفتار ظاهري قرار می گيرند .اين تأثير آنقدر زياد است كه با قاطعيت می توان
گفت ،مديران و معلمان نمی توانند بدون تأثير مثبتی كه از طريق رفتار و روابط خود بر دانش آموزان می
گذارند ،در تغيير رفتار يا تعليم و تربيت آن ها موفق شوند.
خوشبختانه ،اهميت روابط انسانی در طرح تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش نيز مورد توجه قرار گرفته
است و تا حدودي می توان گفت كه اساس تعليمات نظام جديد آموزش و پرورش به حساب آمده است.
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حال اگر انسان موجودي است اجتماعی و مدنی بالطبع – كه با جامعه داد و ستد و تعاون و تعامل و كنش و
واكنش دارد  -بايد در برنامه ريزي تربيتی و آموزش ،در تدوين محتواي كتب درسی و در اجراي برنامه ها و
 ...اين جهت را ملحوظ داشت .يعنی برنامه براي رفع نياز جامعه باشد و برنامه ريز ،مؤلف ،محقق ،مربی ،معلم
و دانش آموز در جامعه ،با جامعه و حالل مشكل جامعه باشند و تعاون و همكاري اجتماعی در انديشه و
گفتار و كردار همه نمايان باشد و به طور كلی بايد جهت تعليم و تربيت اين باشد كه متعلم در عين حال كه
استقالل فكري خود را در چهار چوب اصول حفظ می كند ،فردي اجتماعی ،پذيراي قوانين صحيح اجتماعی
و آماده براي كار گروهی شود و در كارهاي سياسی هم به عنوان يك تكليف مهم و حساس شركت كند.

بیان مسئله
هر مدیری در درجه اول باید از خود بپرسد که آیا توان پذیرفتن دیگر را  -آن چنان که هستند
– دارد یا خیر؟ آیا برای دیگران حق زیستن و اظهار وجود قایل است؟ آیا مي داند که هر انساني
یک موجود منحصر به فرد است و از توانایي ها و استعدادهای متفاوتي برخوردار است و هیچ دو
نفری صد در صد مانند یكدیگر نیستند؟ اگر مدیری نتواند معلمان ،دانش آموزان و کارمندان خود
را آن گونه که هستند ،بپذیرد و خود و خواسته ها و خصوصیات شخصي خود را محور مقایسه و
پذیرش آنان قرار دهد ،هرگز نمي تواند با دیگران رابطه ی مستمر و سودمندی برقرار کند.
دانش روابط انساني به مطالعه راه های ایجاد زمینه ها و شرایط مناسب برای زندگي و رشد افراد
مي پردازد .محیط و شرایط مناسب به وضعیتي اطالق مي شود که در آن افراد بتوانند از طریق
دست یافتن به نیازهای منطقي خود رشد کنند .این رشد در راستای فطرت آن هاست و در
نهایت ،استعداد و توانایي های بالقوه ی آنان شكوفا مي شود .محیط مناسب برای رشد ،محیطي
است که با ویژگي های موجود زنده سازگاری داشته باشد .اگر بعضي گیاهان در برخي مناطق
خوب رشد مي کنند و بارور مي شوند ،به این دلیل است که زمین و مواد ترکیبي آن و آب و
هوایي محیط جغرافیایي با نیازهای آن گیاهان تناسب دارد .در کویر خشک و سوزان غیر از خار و
برخي گیاهان نادر چیزی نمي روید.
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مدرسه ،سازمان یا نهاد انسان پروری است که باید آن قدر مجهز و مهیا باشد که بتواند هر نوع
استعدادی را در خود پرورش دهد .شرایط آماده سازی محیط آموزشي برای پرورش استعدادها و
یا توانایي های بالقوه دانش آموزان ،شناخت دقیق ویژگي های سرشتي ،رشدی و رفتاری آن ها و
ارائه رفتارها یا روابط مناسب با آن ها است.
تعامل ،رابطه دو سويه اى است كه انسان ها براى رفع نياز و انگيزه براى زندگى ايجاد مى كنند .ارتباط و
تعامل سبب مى شود انسان سالمتى و آرامش بيشترى را احساس كند .نخستين ارتباط و تعامل اجتماعى در
بستر خانواده شكل مى گيرد و خانواده ها مى توانند براى اعضاى خود و حتى جامعه مفيد و مضر باشند.
ارتباط و تعامل مى تواند نقش پيشگيرانه از انواع آسيب ها و اختالالت داشته باشد (.كريمى ،روان شناسى
اجتماعى(0181 ،
ارتباط و تعامل زير بسترهايى دارند كه در رابطه بروز و ظهور مى كنند و در سنت و سيره معصومين عليهم
السالم موكدا قهر بودن و عدم ارتباط و تعامل نهى شده است.ما در زندگى روزمره ارتباطات گوناگونى داريم،
ارتباط با خودمان ،محيطمان و طبيعت .كسى كه نتواند با خود ،محيط و طبيعت سازگارى خوبى داشته
باشد فرد سالمى نيست .حضرت على «ع» خطاب به كارگزاران مى فرمايد« :انعطاف پذير و انتقادپذير باشيد،
انتقامجو ،عيب جو و بهانه گير نباشيد .با آرامش و احترام به حرف ديگران گوش كنيد ،حرف ديگران را قطع
نكنيد و امين و رازدار باشيد ».همه معصومين «ع» با بيان هاى مختلف به تاكيد ارتباط و تعامل اشاره
فرمودند كه به طور مثال احترام و تكريم ،احساس همدلى ،اخالق تشكر و قدردانى ،خوش بينى ،فضايل
اخالقى ،دين دارى ،صداقت ،محبت و مهربانى ،كارگشا بودن ،تحمل و صبر و مدارا ،رعايت حقوق ديگران،
اميدوارى ،شنونده خوب بودن و بسيارى ديگر حكايت از مهارت ها و ايجاد ارتباط در زندگى بشر دارند)
جمعى از مولفان ،روان شناسى اجتماعى) 0181،
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توصیف وضعیت موجود
اينجانب  .. ….مدت …سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم .و هم اكنون در
آموزشگاه . ....شهرستان  ..می باشم .بنده در سال تحصيلی اخير تصميم گرفتم از طريق تعامل سازنده با
همكاران و دانش آموزان و بوسيله اخالق حرفه اي در آموزشگاه به بهبود روابط انسانی وضعيت علمی حاكم
بر مدرسه ام بپردازم .و بوسيله اخالق حرفه اي مديريت و نقش آن را در بهبود كيفيت آموزشی سال
تحصيلی اخير را با موفقيت به پايان برسانم؟ مگر نه اين است كه دربين نيروهاي آموزش و پرورش ،مديران
بايد جلودار اين قافله باشند ،كسانی كه با بردن نامشان بايد ياد خوبی ،صفا ،صداقت و تمامی فضايل اخالقی
افتاد؟اما بايد پرسيد آيا اينگونه است؟آيا اگر پرس و جويی از دانش آموزان و همكاران شود كه وقتی نام
مدير را می بريد به ياد چه می افتيد؟آيا ياد شخصی كه گاهی اوقات تنها امر و نهی می كند به اصطالح
«نق» می زند ،كاري كه نوجوان و جوانان از آن متنفرند يا خداي ناكرده به ياد كلماتی همچون بيكاري ،پا بر
روي پاگذاشتن ،چرت زدن ،بی انگيزگی و تداعی گر شخصی است كه از قافله علم چند صد كيلومتري عقب
است و تنها هنرش چسباندن چند تراكت بر روي تابلوي آموزشگاه است و يا در حال تهيه گزارشی از فعاليت
و مراسمی كه يا انجامش نداده است يا در صورت انجام هدف صرف ارائه يك گزارش بوده است .با توجه به
صحبتی كه با همكارانم در مدرسه داشتم اكثرا موارد فوق را مورد تائيد قرار دادند .و من نيز در اولين تجربه
ام در پست مديرت پرورشی بعد از مدتی متوجه شدم كه همكارانم احساس راحتی نمی كنند و صميمت و
اعتماد الزم در روابط وجود ندارد.لذا به دنبال راه كار هايی هستم كه اين مشكل را برطرف نمايم.

گردآوری اطالعات (شواهد ()1
در اين مرحله از پژوهش جهت يافتن اطالعات از دو روش مشاهده و مصاحبه و از منابع و مراجعی چون؛
همکاران و ديگر کارکنان مدرسه استفاده شده است .
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مشاهده:
اگر به صورت منظم به اتفاقات و رخدادهای پیرامون خود توجه کنیم گويیم مشاهده اتفاق افتاده است بنده نیز
در اين پژوهش در محیط مدرسه با توجه به نوع برخورد همکاران متوجه مواردی شدم که باعث می شد ديدگاه
همکاران آموزشی را نسبت به مدير مدرسه را نادرست جلوه دهد و اين ذهنیت ايجاد می شود که مدير مدرسه
هیچ کار مفیدی انجام نمی دهند:
 -1همکاران در هنگام حضور در دفتر مدرسه به راحتی مسائل خود را با مدير در میان نمی گذارند.
 -2اگر در به صدا در آمدن زنگ تفريح تاخیری باشد همکار در هنگام ورود به دفتر مدرسه نگاه سنگینی دارد
.
 -3در زمان ساعات تفريح حضور مدير در دفتر آموزشگاه از نظر همکار توجیحی ندارد.
 -4اگر از مديران تقدير شود با بی تفاوتی همکار مواجه میشويم.
 -5اگر برگزاری مراسمات مدرسه از کیفیت خوبی برخوردار نباشد واکنش همکار را در پی دارد.
مصاحبه :

از مصاحبه در اکثر تحقیقات استفاده می شود مصاحبه يک گفتگوی دوطرفه است که دران می توان با تفسیر و
تحلیل شنیده ها و اصالح آن در حین صحبت اطالعات مورد نظر را بدست  .من نیز در گفتگويی که با
همکارانم داشتم که موارد مشاهده شده اينجانب را مورد تايید قرار می دادند .

یافته های علمی
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ویژگی های اخالق حرفه ای:
توکل :ايمان ،اعتقاد و باور نسبت به قدرتی فراتر از همه قدرت ها و ارتباط با تنهايی بی نياز است كهه همهه
به او نيازمندند و می تواند در اوج قله پيروزي و بالندگی ( خطر غهرور و سرمسهتی) و عمهق دره شكسهت و
درماندگی ( خطر خود باختگی) كمك رسان انسان حرفه اي باشد.
تعهد :پايبندي دائمی و واقعی به مجموعه اي از اصول و رموز اخالقی و ارزش ها ،هنجار ها ،نظهام منهدي و
قانونمندي در حرفه.
تخصص :حاصل علم و تجربه تخصص است و در واقع بيانگر مجموعهه اي از معلومهات ،مههارت هها ،دانهش،
اطالعات و آگاهی ها و روزآمد كردن آنهاست.
تعلق :عالقه ،اشتياق ،دلبستگی ،عشق ورزي ،انگيزه و روحيه حرفه اي تعلق اسهت .تعلهق حرفهه اي باعهث
شادابی ،پويايی ،اميدواري و اميد آفرينی و بالندگی و برازندگی می شود.
تداوم :پايداري و ماندگاري در حرفه و حفظ ارتباط با حرفه اي ها ،باعث وسعت ديد ،احاطه بر حرفه ،اعتبار
براي حرفه اي و آرامش ،احترام و اعتماد در مخاطبين می شود.
تحول :خون تازه در رگ هاي زندگی حرفهه اي باعهث طهراوت ،شهادابی ،اثربخشهی و ثمربخشهی بيشهتر و
خالقيت و نوآوري می شود .تحول ميدان فرصت ها و ايده هاي تازه براي مزيهت حرفهه اي و باعهث رشهد و
پيشرفت و توسعه است.
تكامل :انسان موجودي بسيار توانمند است كه درصد بسيار ناچيزي از استعدادها ،توانايی ها و انهرژي ههاي
خود را به درستی می شناسد و از آن استفاده می كند .حرفه اي می كوشد تا شايستگی و قابليت ريشهه اي
خود را بيابد و با انتخاب مسير درست يعنی مسير متناسب بها اسهتعداد ،اميهال و اسهتفاده از روحيهه كمهال
جوئی ،مسير حرفه اي را با يادگيري ،تحقيق و مشورت به درستی طهی كنهد تها خهود را بهه اوج قلهه ههاي
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پيشرفت و درجه اجتهاد و كمال برساند .حرفه اي ماندن نتيجه كمال جوئی هميشهگی اسهت ( قهرا ملكهی،
 ،0181ص .)071- 071
اصول و مبانی اخالق حرفه ای:
الف) شناخت فرهنگ جامعه
ب) شناخت حرفه
هر جامعه اي از يك فرهنگ خاص شكل گرفته است و در هر جامعه اي يك سري اصول اخالقی وجود دارد
كه اين اصول از يك فرهنگ پيروي می نمايد .بنابراين در بعضی جوامع می بينهيم كهه پايبنهدي بهه اصهول
اخالقی بسيار شديدتر از كشوري است كه پايبند به اصول اخالقی نمی باشد .پارامتر ديگر آن اسهت كهه ههر
حرفه و هر شغلی نيز از آداب و يك اصولی پيروي می نمايد .اين اصول حاكم بر حرفه زمانی كه بها فرهنهگ
يك جامعه تركيب می شود ،مورد تأكيد آن جامعه قرار می گيرد .در نتيجه به آن حرفهه يهك سهري اصهول
اخالقی اضافه می شود .بنابراين اصول اخالقی حرفه اي آن اصولی است كه حاكم شده است بهر آن حرفهه و
بايستی رعايت گردد ( .نائب ،0181 ،ش )016بهتر است بر اين نكته تأكيد نماييم كه اول اصول اخالقهی بها
تمام ويژگی هايش كه برگرفته از فرهنگ كلی جامعه ( عقايد ،مذهب ،آداب ورسوم و  ) ...اسهت شهكل مهی
گيرد و در مرحله دوم در درون سازمان حالت اختصاصی تري به خود گرفته و بهه عنهوان فرهنهگ سهازمانی
متبلور می شود .در درون اين سازمان نيز افراد شاغل و طبقات مختلف داراي خرده فرهنگ هاي خاص تري
هستند كه آنها را از ديگران متمايز می كند ،همه اينها باعث می شود كه در ميان اين گروه ها و سازمان هها
نوعی تعصب كاري خاص شكل گيرد كه آن را اصول اخالق حرفه اي می نامند ( احمهدي مهربهانی،0181 ،
ش .)011
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اصول اخالقی حرفه ای
 -0صداقت و راستگويی
 -1انصاف و برابري
 -1امانت داري
 -1وفاداري و احساس مسؤليت اجتماعی
 -1تعهد ( هاشمی  ،0187 ،ص.)011
زیرساخت های اخالق حرفه ای
تحقق اخالق حرفه اي در سازمان نيز در گرو نهادينه سازي دو عنصر در آن است:
اول :طرز تلقی خاص نسبت به ذي نفعان و صاحبان حق .رفتار اخالقی سازمان بها عناصهر محهيط درونهی و
محيط بيرونی تابع تلقی خاصی از اين عناصر است كه در جهان بينی سازمان وجود دارد.
سازمان ها با منابع انسانی خود رفتارهاي گوناگون ،عادالنه ،خالصانه ،منصهفانه ،بهی رحمهی و  ...دارنهد .ايهن
رفتارها برخاسته از تلقی ابزار انگارانه از منابع انسانی به مواجهه غير اخالقی با آنان می انجامد و اين مواجهه
غير اخالقی در همه شؤون حرفه اي سازمان بروز می يابد.
دوم :شيوه تعامل با ديگران است ،اخالقی بودن در گرو پرهيز از رفتارهاي خاص و پاي بنهدي بهه رفتارههاي
معينی است .فرد اخالقی نمی تواند هر چه را بخواهد بگويد و هر سختی را كه به زبهان آورده و يها در برابهر
محرك ها هر واكنشی را نشان دهد بلكه دغدغه اخالقی او را به آگاهی لحظه اي به واكنش ها و تنظيم رفتار
مناسب سوق می دهد ( .قرا ملكی ،0188 ،ص)77
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عوامل رشد و توسعه اخالق حرفه ای
اساساً ميزان توسعه و رشد اخالق حرفه اي بستگی به ميزان كاركرد موفق اخالق حرف و همين طور ميهزان
تغييرپذيري آن دارد .هر قدر مزاياي حاصل از رعايت اخالق حرفه اي فراگيرتر باشد ميزان تعهد به اصول آن
از درجه باالتري برخوردار است .هر قدر محدوديت هاي اعمال شده ناشی از اصول اخالقی حرفه اي منطقهی
تر و در رشد سازمان مؤثرتر باشد ،پايبندي آن محكم تر خواهد بود ( محمدي ،0181 ،ص .)01

آرمان اخالق حرفه ای
سازمان ها در شناخت تعهدات اخالقی خود در قبال محيط و نيز تشخيص و حل مسائل اخالقی در كسب و
كار محتاج دانش تخصصی معينی اند و اين دانش همان اخالق حرفه اي است .براي رسيده بهه ايهن آرمهان،
چند هدف بايد به دست آيد كه تحقق آنها توقع صاحبان حرف و مشاغل از دانشمندان اخالق حرفه اي است
( قرا ملكی ،0181 ،ص .)011
 -0ارائه مالك نهايی ارزش ها
 -1ترسيم جدول فضائل و رذائل
 -1تحليل مسائل عينی ،موردي و مبتال در حوزه اخالق
 -1تبيين معضالت اخالقی در حوزه فعاليت هاي حرفه اي
 -1حل تعارضات اخالقی
 -6عطف توجه به زمينه هاي پيشگيري پيش از درمان
 -7ارائه فرآيند تغيير و تصحيح رفتار
 -8تهذيب نفس و تعالی شخصيت
 -1ارائه اسوه هاي اخالقی
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تحلیل مفهوم اخالق حرفه ای در سازمان
سازمان بيش از فرد در جامعه مؤثر است و عملكرد آن نقش پرداخته تري در بهبود و تعالی زندگی اجتماعی
و يا در تخريب و تباهی آن دارد .به همين سبب ،سازمان می تواند اخالقهی و يها غيهر اخالقهی عمهل كنهد.
اخالقی بودن يا اخالقی نبودن سازمان مراتب و ابعاد مختلف می يابد .اخالقی بودن در برابر هر امري در گرو
تلقی اخالقی از آن امر و تعامل اخالقی با آن است .انسان ها بر مبناي طرز تلقی خود از امور ،ارتبهاط عملهی
خود را با آن امور تنظيم می كنند .بر حسب اينكه منابع انسانی به سازمان چگونه نگاه مهی كننهد ،عملكهرد
آنان با سازمان تعيين می شود .طرز تلقی سازمان از محيط درونی و بيرونی بخشی از جهان بينی مشترك و
حاكم بر سازمان است .تنها افراد داراي جهان بينی نيستند بلكه سازمان ها نيز از جههان بينهی برخوردارنهد،
جهان بينی سازمان نقش سرنوشت سازي در حيات سازمانی دارد .سازمان براي رشد و تعهالی جههان بينهی
سازمانی محتاج اخالق حرفه اي است .تلقی اخالقی از سازمان و محيط آن سبب تعالی اخالقی جهان بينهی
سازمان می شود ( .فرامرز قراملكی ،0181 ،ص.)011

اخالق حرفه ای و موفقیت سازمان
نسبت بين اخالق حرفه اي و موفقيت سازمانی مسأله مهم در دهه هاي اخير است .اين نسبت را از دو جهت
می توان تحليل كرد:
اول :اينكه پاي بندي اصيل به اخالق در حرفه با موفقيت سازمانی از جمله با ثروت سازمان نسهبت مسهتقيم
دارد.
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دوم :آنكه شعارزدگی در اخالق حرفه اي با موفقيت سازمانی نسبت معكوس دارد .جذابيت اخهالق و برتهري
بخشی آن فرصتی است كه اگر شكار نشود به تهديد تبديل می شود .سهازمان ههاي كهه صهرفاً بهراي جلهب
مشتري به شعارهاي فريبنده و ادعاهاي گزاف بسنده می كنند و اخالق را به صهورت كهاالي تزيينهی ،شهعار
تبليغاتی ،مايه مباهات و فخر فروشی قرار می دهند ،در واقع اين فرصت را بهه تهديهد تبهديل مهی كننهد و
قربانی شعارهاي دور از عمل خود می شوند .زيرا آنان از اخالق سوء استفاده می كنند و در تعامل عملهی بها
ظاهر شدن ماهيت غير اخالقی شان ،مورد تنفر و گريز مشتري و ساير ذي نفعان می گردند .بنابراين مسهأله
تهديد يا فرصت بودن اخالق به نوع مواجهه سازمان با اخالق پاسخ می يابد .مسؤليت پذيري اصيل اخالق را
نردبان موفقيت می سازد و شعار زدگی آن را به سرسرۀ سقوط تبديل می كند ( قرا ملكی ،0188 ،ص .)71

فواید رعایت اصول اخالق حرفه ای در محیط كار
 -0توجه به اخالق كار به بهبود اساسی اوضاع برخی جوامع انجاميده است.
 -1برنامه هاي اخالق باعث می شود كه در شرايط آشفته ،سازمان عملكرد اخالقی خود را حفظ كند.
 -1برنامه هاي اخالق باعث شكل گيري كار هاي گروهی قوي و افزايش بهره وري می شود.
 -1برنامه هاي اخالق باعث رشد و بالندگی كاركنان می شود.
 -1برنامه هاي اخالق ما را از قانون خط مشی هاي سازمان مطمئن می كند.
 -6برنامه هاي اخالق باعث جلوگيري از عمل مجرمانه اهمال می شود.
 -7برنامه هاي اخالق به مديريت ارزش هاي مطرح در مديريت كيفيت ،برنامه ريزي اسهتراتژيك و مهديريت
تنوع كمك می كند.
 -8برنامه هاي اخالق به ايجاد تصويري مثبت از سازمان در نزد مردم كمك می كند ( .فرامرز قراملكهی،0181 ،
ص.)010
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ارتباط اخالق حرفه ای و توسعه:
اخالق و تکنولوژی:
اين را می دانيم كه توسعه اقتصادي امروز حاصل نسبتی از « داده ها» است كه در آن ميان مواد اوليه كمتر
سهم دارد و در عوض نوآوري هاي تكنولوژيك و سازمانی اهميت و ارزش فزاينده می يابند .ولی ايهن را ههم
بايد دانست كه مؤسسات اقتصادي را نه بر پايه چندانی ثروتی كه توليد می كنند بلكه بهر اسهاس چگهونگی
توليد و توزيع آن ثروت بايد داوري كرد :آيا در جريان توليد ثروت ،توانسته اند افراد اجتماع را به مشاركت در
كار توليدي ،يادگيري و امور عمومی درآورند؟ بله ،می دانيم كه تكنولوژي امكان بسياري برايمان فراهم مهی
كند و گاه توانی بی همتا در كار و توليد و توسعه كمی می بخشد .اما تكنولوژي از هر رقم كه بگيريم -حتی
پولك هاي سيليسيوم -چگونه می تواند اخالق ما را اصالح كند؟ وانگهی ،تكنولوژي تيغ دو دم است ،ممكهن
است همين بازمانده اخالق پيشينی هم كه داشته ايم از بهيخ ببهرد و دور بريهزد ( .بهه نقهل از خواجهه پهور،
 ،0181ش )076
اخالق در برنامه توسعه ای كشور:
موضوعاتی اخالقی به طور مستمر با فعاليت هاي سازمانی ،حرفهه اي و زنهدگی روزمهره افهراد مرتبطنهد .در
مباحث مربوط به تصميم گيري و خط مشی گذاري سهازمانی ،همچهون منهابع انسهانی ،بازاريهابی ،مهديريت
عمليات و توليد ،امور مالی و غيره ،موضوعات اخالقی حائز اهميتند ( .گباداموسی ،1111 ،0ص )0011
بر اين اساس ،اخالق سازمانی نيز عبارت است از :مقررات ،استانداردها ،كدها و يها اصهولی كهه دسهتورالعمل
هاي الزم براي رفتارهاي درست اخالقی و وجدانی و همچنين درستكاري در شرايط خاص سازمانی را فراهم
می سازند ( .ولز 1و اسپينكر ،0116 ،1ص .)18
1

- Gobadamoosi
- Velz
3
- Spinkz
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اخالق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است :كاربرد ارزش ها و اصول اخالقی ،فرآيند منطقی مطهرح در اتخهاذ
تصميمات اخالقی و تصميمات و رفتارهايی كه منتج از فرآيندهاي سازمانی اسهت ( فيشهر 1و بهون،1117 ،1
ص .)0160
مدل های اخالقی:
از آن جا كه مدل اخالق حرفه اي كارآمد بايد متناسب با اصول و قواعهد علمهی و همچنهين باورهها و ارزش
هاي اساسی هر جامعه اي تنظيم شود و به اجرا درآيد؛ ضروري است ضمن آشنايی با تعهاريف اوليهه و ابعهاد
اخالق و فرهنگ سازمانی ،به مدلی بومی مبتنی بر ارزش هاي اسهالمی دسهت يافهت تها راهنمهاي عمهل در
محيط هاي سازمانی كشورمان باشد .مدل اخالق سازمانی رويكردي نظام يافته اسهت كهه رفتهار ،عملكهرد و
نتايج چرخه اي است كه به عنوان منطق شناختی اساسی مدل به كار گرفته شده اند ( .ليوتال ،1111 ،6ص
.)110
سه سطح نفوذ اخالقی مبنا قرار داده شده اند كه عبارتند از:
سطح فردي؛
سطح محلی ( گروه هاي داخل سازمان و اعضاي سازمان)؛
سطح جهان شهري ( اجتماعی و بيرونی) ( ليوتال ،1111 ،ص .)110
سطوح فردي ،محلی و جهان شهري نفوذ اخالقی به منظور تسهيل بررسی آثار بهين سهه سهطح و مالحظهه
گرايش درونی و بيرونی به كار گرفته شده اند ( همان ،ص .)111
كدهاي اخالقی در شكل گيري رفتارهاي مناسب سازمانی از اهميهت وااليهی برخوردارنهد .كهدهاي اخالقهی
گوياي رفتار مناسب بين اعضاي يك گروه ،بين فرد به عنوان گروه با گروه به عنوان يك مجموعه و همچنين

4

- Fisher
- Boon
6
- Liutal
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با افراد خارج از گروه می باشند .از اين رو كدهاي اعالميه هاي عمومی هستند كه اصول اخالقی انطباق يافته
با حرفه ها و ساير سازمان ها را ارائه می كنند ( همان ،ص  .)111كدهاي اخالقی به عنهوان مجموعهه اي از
قواعد مدرن هستند كه ( همان ،ص  :)110در حل مشكالت موضوعات خاصی كه افراد بها آن مواجههه مهی
شوند مفيهد هسهتند ( جهرج0111 ،7ص) 011؛ باورهها و رفتارههاي اخالقهی را بهبهود مهی بخشهند ( ولهر،8
0188ص)001؛
راهنمايی هاي الزم را براي افراد حرفه اي در تعيين اقدام مناسب فراهم می نمايند ،به گونه اي كه بهه طهور
مستمر و پايدار در تصميم گيري راجع به موضوعات اخالقی و معنوي به آن ها كمهك مهی كننهد ( ريهك،1
0181ص.)010
« هافمن »01پيشنهاد می كند كه كدهاي اخالقی بايد به وسيله ساختار و ساز و كارههاي سهازمانی مناسهب
مورد حمايت قرار گيرند ( ليو و همكاران ،1111 ،ص  .)111سهه رويكهرد در خصهوص اخالقيهات سهازمانی
وجود دارد كه عبارتند از:
اخالق اجتماعي :11قواعد اساسی براي زندگی متمدنانه كه از يك گروه يا جامعه بهه گهروه و جامعهه ديگهر
متفاوت است .به عبارت ديگر ،سازمان «الف» ممكن است به علت ويژگی ارزشی و اصولی متفاوت ،اخالقيات
متفاوتی نسبت به سازمان «ب» داشته باشد.
اخالق اشرافي و فوق طبیعي :12متكی به مفهوم مطلق خوبی و بدي و حس عدالت خواهی است كه فهار
از نوع ميحط اجتماعی ،جغرافيايی و فرهنگی براي تمامی انسان ها كاربرد يكسانی دارد .ديهدگاه غالهب ايهن

7

- Gourge
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9
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10
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11
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12
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است كه سازمان ها در حال حركت به سوي درك اين نوع اخالقيات هستند كه مرحله بعدي تكامل سازمان
ها در جهان است.
اخالق تاکتیكي :اين نوع اخالقيات سازمانی مبتنی بر تبعيت از قوانين و مقررات به منظور اجتنهاب از ههر
نوع مجازاتی می باشد كه نشأت گرفته از تخلفات است .اين نوع اخالقيات به جاي احساس درسهت يها غلهط
بودن ،معموالً بر اساس قرارداد و يا منفعتی كه براي فرد دارد ،خود اعمال می شوند.
وظايف اخالقی سازمان در قبال كاركنان( قرا ملكی ،0188 ،ص .)71

0

ارتقاء سطح دانش ،مهارت ،توانايی و نگرش كاركنان

1

تأمين امنيت شغلی

1

ايجاد فرصت ارتقاء شغلی

1

تأمين رفاه ،امنيت بهداشتی و سالمت روانی

1

تأمين حقوق عادالنه و مكفی

6

رعايت حداقل سن كار

7

مواجهه عادالنه و اجتناب از هر گونه تبعيض

8

استفاده بهينه از همكاران

1

تقويت خود انگيختگی

01

نقد پذيري و مشاركت طلبی

00

تناسب مسؤليت با اختيارات و امكانات

01

تسهيل ارتباطات سازمانی

01

حمايت مادي و معنوي از كاركنان

01

احترام و اعتماد
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01

مواجهه صادقانه و صريح با كاركنان

06

حفظ حريم شخصی ،رازداري و امانت نگري

07

تأمين مديران اليق و منصف

08

حمايت از آزادي هاي فردي

01

حمايت از تشكل هاي صنفی

11

جبران خسارت و غرامت ناشی از كار

10

قانون پذيري و پاي بندي به مقوله نامه هاي بين المللی كار

11

تناسب مسؤليت با اختيارات و امكانات

موانع و آسیب های اخالق حرفه ای در سازمان:
اخالق حرفه اي كه در رويكرد راهبردي به مسؤليت هاي اخالقی سازمان و دانشگاه در قبال محيط مستقيم
و غير مستقيم معنا شده ،در دهه اخير مورد توجه بسياري از سازمان هاي ايرانی قرار گرفته است .بها وجهود
اينكه مديران در برخی از سازمان ها دغدغه هاي اخالقی دارند ،اما در رونهد اخالقهی سهازي سهازمان هها بها
معضالت گوناگونی روبرو می شوند.
از موانع عمده ترویج اخالق حرفه ای در سازمان ها:
فقدان نگرش راهبردی به مدیریت است.
نگرش غير راهبردي ،تصور ناقص ،نارسا و حداقل گرايانه و از اخالق حرفه اي دارد ،آن را از اخالق سهازمانی
فروتر می بيند و به مسؤليت اخالقی فرد در شغل كاهش می دهد .يكی از پيچيده ترين موانع رشد اخالقهی

22

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين
اقدام پژوهي با قيمت فقط  0222تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه
کنيد www.asemankafinet.ir.
در دو حوزه شخصی و سازمانی ،پارادوكس « من به شرط او» اسهت كهه خهود بهر فرافكنهی اسهتوار اسهت و
فرافكنی ناديده دانستن سهم خود با تأكيد حصرگرايانه بر نقش عوامل محيطی می باشد.
رقابت گریزی:
رقابت گريزي از موانع ديگر رشد اخالق حرفه اي در سازمان هاي ايرانی است كه دولت ساالري و انحصهاري
بودن بازار ،بر رقابت گريزي دامن می زند.
فقدان انگیزش:
از آنجا كه انگيزش و اخالق همبستگی دارند ،فقدان انگيزش مانع از ترويج اخهالق رد سهازمان مهی شهود و
عملكرد غير اخالقی سازمان انگيزه هاي درونی افراد را تباه می سازد .فقهدان عنصهر پهيش بينهی پهذيري و
اعتماد كافی در سازمان ،فساد اداري ،نا امنی شغلی ،عملكرد غير اخالقی ،انگيزه عملكرد اخالقی را تضهعيف
می كند.
خشونت:
خشونت يك مسأله اخالقی جدي است ،زيرا به موازين بشري صدمه می زند و بر آنها خط بطالن می كشهد.
پس نبايد خشونت ،ترور يا توسل به زور را ترويج و تبليغ كنيم و از پرداختن به اختالفات و برخوردهها بايهد
پرهيز كرد.
دومین گروه از موانع:
تحت عنوان « موانع سازمانی» بوده و از اين موارد شامل می شود :فقدان مهديريت مشهاركتی ،فقهدان نظهام
جامع و اخالق استخدام ،فقدان نظام جامع و اخالقی پرداخت ،موانهع فيزيكهی و روانهی محهيط كهار ،موانهع
آموزشی سازمان ،رخنه هاي مقرراتی ،فقدان منشور اخالقی چند وجهی سازمان ،فقدان نظام جامع و اخالقی
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نظارت و ارزيابی ،فرهنگ سازمانی ،تهديد يا فرصت ،سازمان هاي غير رسمی ،فقدان مديريت تعارض ،فقدان
نظام اطالع رسانی.
آخررررین گرررروه از موانرررق رشرررد اخرررالق حرفررره ای در سرررازمان هرررا برررا عنررروان
« موانع محيطی بيرونی» می باشد .اين موانع عبارتند از :دولت ساالري صنعت ،موانهع فرهنگهی -اجتمهاعی،
قانون در برابر اخالق ،موانع اقتصادي ،موانع سياسی ،موانع فناوري ،موانع جههانی .ايهن بخهش ،بهه عوامهل و
موانعی می پردازد كه گرچه در بيرون از سازمان قرار دارند ،اما بر وضهعيت اخالقهی سهازمان تأثيرگذارنهد( .
قراملكی ،0186 ،ش )081
پیشینه تحقیق
بخش پيشينه پژوهش حاضر به دو بخش اصلی تحقيقات داخلی و تحقيقات خارجی تقسيم می شود .در اين
بخش تالش شده است تحقيقات مشابه كه در داخل و خارج از كشور بر روي بحهث سهبك ههاي رهبهري و
عملكرد و اخالق حرفه اي انجام شده است ،ارائه گردد.

تحقیقات انجام شده در داخل كشور:
 خليلی شورينی (  )0171تحقيقی تحت عنوان بررسی رابطه سبك هاي رهبهري و عملكهرد مهديران در
سازمان هاي اداري ايران انجام داد و نتيجه گرفت كه در سازمان ههاي ايهران در صهورتی كهه موقعيهت
رهبري بسيار مناسب باشد مديرانی موفقيت بيشتري كسب می كنند كه رهبري آنها وظيفه مدار باشهد.
همچنين در سازمان هايی كه موقعيت رهبري متوسط دارند مديرانی موفقيت بيشتري كسب می كننهد
كه رهبري آنها رابطه مدار باشد.
در سال (  )0171غنی در تحقيقی كه در اهواز تحت عنوان « بررسهی رابطهه رهبهري مهديران و خشهنودي
شغلی معلمان و عملكرد معلمان مدارس راهنمايی» انجام داد نتيجه گرفهت كهه بهين رهبهري رابطهه مهدار
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مديران مدارس راهنمايی پسرانه اهواز به خشنودي شغلی معلمان رابطهه وجهود دارد ،رهبهري وظيفهه مهدار
مديران با خشنودي معلمان رابطه دارد ،رهبري رابطه مدار مديران با ارزيابی وي از عملكرد معلم رابطه وجود
ندارد ،رهبري وظيفه مداري مديران با ارزيابی وي از عملكرد معلمان رابطه وجود نهدارد .ارزيهابی معلمهان از
عملكرد مديران با هر سه رهبري ( رابطه مدار ،وظيفه مدار ،مشاركتی) به طور جداگانه رابطه وجود دارد.
( مهدي قزلباش 0171ص )11در پژوهش خود تحت عنوان رابطه نظرات دبيهران دربهاره سهبك رابطهه
مداري و ضابطه مداري مديران مدارس راهنمايی با پيشرفت تحصيلی دانش آمهوزان منطقهه آمهوزش و
پرورش تهران نتيجه گرفت بين مديران زن و مرد از نظر سبك هاي رابطه مداري و ضابطه مداري تفاوت
وجود دارد.
بايد خاطر نشان نمود كه تاكنون مطالعات زيادي در زمينه سبك ههاي رهبهري و عملكهرد مهديران صهورت
گرفته است و می توان چنين برداشت نمود كه:
 -0مديران براي اينكه بتوانند داراي اختيارات غيررسمی شوند ،بايد شهيوه رهبهري را در پهيش بگيرنهد كهه
وفاداري در معلمين را تشويق كرده و پرورش دهند .بی شك رهبري مستبدانه با شكست روبرو می شود.
 -1مديران بايد از سلطه جويی و فشار بر معلمين در جهت جلب رضايت فرادستان سازمانی و مبهرا دانسهتن
خود از اشتباهات اجتياب ورزند.
 -1رهبران خودكامه در محيط خود ايجاد خصومت و دشمنی می كنند.
 -1نگرش مدير نوع رهبري او را تعيين می كنند.
 -1رهبر رابطه مدار و رهبر وظيفه مدار و رهبر مشاركتی هميشه اثربخش نيستند .رفتار فرد از موقعيتی بهه
موقعيت ديگر تغيير می كند.
 -6جستجو براي يك بهترين رهبري بيهوده است .چون نوع رهبري بستگی به موقعيت دارد.
 -7بايد دريابيم كه چه نوع رهبرانی در انواع مختلف موقعيت ها مؤثر و موفق می باشند.
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 محمود نظري در سال  0171تحقيقی تحت عنوان « رابطه سبك هاي رهبهري مهديران بها خوشهنودي
شغلی و ارزشيابی عملكرد مديران اول متوسطه پسرانه شهرستان اهواز» انجام داد .نتهايج ايهن پهژوهش
نشان داد كه سبك هاي رهبري رابطه مدار و وظيفه مدار و مشاركتی هر كهدام جداگانهه مهی توانهد بهر
خشنودي شغلی معلمان مؤثر واقع گردد.
( شاه سنی 0176ص )000رابطه سبك هاي مديريتی رابطه مدار و وظيفهه مهدار را بها رضهايت شهغلی
شركت هاي اول متوسطه شهر شيراز بررسی نموده و بيان نمود كه ابعاد وظيفه مداري و رابطه مداري با
رضايت شغلی و در نتيجه عملكرد بهتر رابطه مثبت وجود دارد و يك رابطه معنهی دار بهين آنهها وجهود
دارد .اين تحقيق نشان داد كه كاركنان از سبك هاي هدايتی و حمايتی خود بيشهتر رضهايت دارنهد تها
سبك هاي ديگر.
 عزيزخانی (  )0181در يك تحقيق در شهرداري شيراز رابطه بين سبك هاي مديريت و رضهايت شهغلی
كاركنان شهرداري را چنين شرح داد كه :اگر مدير رهبري خود را تلفيقی از رهبري رابطه مدار و ضابطه
مدار قرار دهد موفقيت بيشتري خواهد يافت و رضايت كارمندان را نيز در پی خواهد داشت.


كارگر (  )0181در تحقيق خود تحت عنوان بررسی رابطه سبك مديريت با عملكرد سازمان در شهركت
مهندسی آب و فاضالب استان كرمان پرداخته است .نتايج حاصله نشان می دهد كه :

 -0بين سبك هاي اجتنابی و گذشت با سابقه خدمت در سطح  1درصد رابطه معناداري وجود دارد.
 -1بين سابقه مديريت و عملكرد در سطح  1درصد رابطه معنا داري وجود دارد.
 -1بين اثربخشی سازمان با سبك گذشت در سطح  1درصد رابطه معنا داري وجود دارد.


(ابراهيمی 0181ص )11در تحقيقی تحت عنوان بررسی رابطه مديريت مشاركتی بها عملكهرد دبيهران
نتيجه گرفت كه:

الف :بين مديريت مشاركتی و عملكرد دبيران رابطه معناداري وجود دارد.
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ب :بين مدرك تحصيلی مديران و عملكرد آنان رابطه معناداري وجود ندارد.
ج :بين جنسيت و عملكرد مديران رابطه معناداري وجود ندارد.
 پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مرتبط با عملكرد آموزشی -پژوهشی مديران دانشكده هاي پزشهكی
تبريز در سال  0181در دانشگاه تهران انجام شده است كه هدف اصلی ايهن تحقيهق ،شناسهايی عوامهل
مؤثر و مرتبط با عملكرد آموزشی و پژوهشی بوده است .از جمله اهداف اين تحقيق می توان به بررسهی
رابطه عوامل شخصی ،حرفه اي ،حمايت سازمانی ،عوامل آموزشی -تربيتی ،تقسهيم فعاليهت بهر اسهاس
زمان و نگرش افراد به شغل با عملكرد آموزشی -پژوهشهی مهديران دانشهكده مهذبور اسهت .بهه منظهور
گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه اول به بررسی وضعيت سطح عملكهرد
آموزشی و پژوهشی پرداخته و پرسشنامه دوم به سنجش عوامل مرتبط با عملكرد اختصاص دارد .نتهايج
پژوهش حاضر مبنی بر اين است كه  01درصد تغييرات مربهوط بهه عملكهرد آموزشهی متهأثر از عوامهل
شخصی است و همچنين رابطه عملكرد آموزشی و پژوهشی با سن مثبت و معنهادار اسهت .در رابطهه بها
جنسيت و وضعيت تأهل و عملكرد آموزشی و پژوهشی در سطح  %11رابطه معناداري ديده نشده است.
 علی صادقی مقدم ( 0186ص )081در تحقيقی تحت عنوان « مقايسه عملكرد مديريت موجود مهديران
آموزشی شهرستان جهرم با عملكرد مديريتی مطلوب از نظر وزارت آموزش و پهرورش» بهه ايهن نتيجهه
دست يافت:
الف :عملكرد مديريتی مديران آموزشی در مقايسه با عملكرد مطلوب مورد انتظار از آنان خوب بوده است.
ب :عملكرد مديريتی مديران در بعد آموزشی از عملكهرد مطلهوب و مهورد انتظهار وزارت آمهوزش و پهرورش
ضعيف تر بوده است .ضعف بعد آموزشی شايد به اين دليل باشد كه اكثر مديران آموزشهی رشهته تخصصهی
مديريت را نگذرانده اند و دليل ديگر اينكه نظارت آموزشی در چارچوب سيستم آموزش پيشرفته و مطابق با
علوم جديد اعمال و انجام نمی شود.
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تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
پس از بررسی نظر همكاران محترم و مطالعه ي چند در اين مورد اطالعات حاصل از اين فرايند مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت در اين مرحله سعی شد از روش شش پرسش استفاده شود كه خالصه يافته هاي تجزيه
وتحليل به شرح زير است .
چرا به برقراری ارتباط نیاز داریم ؟در هر جامعه اي براي پيشبرد اهداف و دستيابی به انها الزم است كه
با ديگران ارتباط برقرار كنيم در مدرسه هم كه يك جامعه كوچك است داشتن تعامل با همكاران باعث
بهبود و كيفيت بخشی مسائل آموزشی و پرورشی خواهد شد.
چگونه ارتباط موثر را شناسایي کنیم ؟ همان طور كه در بخش هاي قبلی گفته شد ارتباط يك فرايند
پيچيده اي است اهدافی كه در يك ارتباط مشخص می شود و ميزان دست يابی به اين هدفها می تواند
مالك خوبی براي تشخيص اثرگذاري يك ارتباط باشد.
چه کسي ارتباط موثرتری دارد ؟ارتباط يك فرايند دوطرفه است شخصی كه دنبال هدف خاصی از يك
ارتباط می گردد می تواند نقش پررنگ تري داشته باشد ولی در اين پژوهش چون ارتباط ميان همكاران
مدرسه می باشد الزم است كه هر دوطرف رابطه موثري با هم داشته باشند.
چه عاملي باعث تعامل بهتری مي شود؟داشتن روابط صميمانه ،نگرش هاي مثبت،حفظ حرمت ها و
حريم هاي شخصی،و...عوامل ارزشمندي هستند كه در برقراري ارتباط موثر تاثير دارند.
چه موقق متوجه مي شویم که ارتباط مفید و سازنده برقرار کرده ایم ؟مواقعی كه تعامل در يك
فضاي كامال دوستانه و به دور از هر گونه برداشت هاي نادرست و همچنين مشخص بودن اهداف ارتباط ،
باشد ميتوان گفت كه تعامل خوبی داريم.
کجا ارتباط و تعامل برقرار مي کنیم ؟در هر زمان و مكانی ايجاد يك ارتباط امكان پذير است  .در
پژوهش حاضر تعامل در فضاي مدرسه و در زمان تحصيل مورد نظر است.
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راه حل های پیشنهادی:
مدير آموزشگاه براي ايجاد رابطه اي اثر بخش با همكاران و دانش آموزان ضمن تحصيل دانش و كسب
مهارت هاي مربوط به ايجاد روابط گروهی و ميان فردي بايد به چند وجه توجه كافی نمايد و بر پايه آنها
نسبت به ايجاد ارتباط اقدام كند از جمله توجه به عواملی نيز گشودگی عاطفی و فكري  ،برد باري و
شكيبايی در برخورد با آرا ها و تفكرات ديگران گوش دادن فعال و موثر به منظور دريافت نقطه نظرهاي
طرف مقابل ،به كار گيري رفتار حمايت گرانه و ايجاد جوّ مبتنی وبر صداقت و صميميت  ،نشان دادن
همدلی و همدردي و داشتن نگرش مثبت به افراد و اعتقادات آنها و طرز بر خورد بی طرفانه  .منصفانه ،
روشهايی است كه می تواند غناي جو تفاهم و اعتماد و افزايش اثر بخشی ارطباتاط مديران بار افراد و اعضاي
سازمان به صورتی مؤثر كمك كند  .بنابراين آنچه باعث تقويت ارتباط فردي و مديريتی خواهد شد عبارت
است از :
-0كسب هر چه بيشتر دانسته ها  ،اطالعات و مهارت هاي مربوط به ايجاد روابط انسانی اثر بخش
-1مدير بايد بيشتر گوش شنوا داشته باشد تا زبان گويا  .به طوري كه ظرافت هاي الزم در زمينه صميمانه
گوش كردن را كسب نمايد .
-1تالش در جهت درك داليل صريح و ضمنی رفتار ديگران در بر خورد با آنها
-1عالوه بر دريافت محتوا ي اصلی پيام ها  ،بايد سعی نمايد كه نكات عاطفی و احساسی و ضمنی پيام ها را
نيز دريافت نمايد .
-1مدير بايد از نقش اساسی خودش در مدرسه و تأثير آن بر رفتار و عمل كرد ديگران آگاه باشد .
-6مدير بايد سعی نمايد با اختيارات خود در جهت تحقق هدفهاي مدرسه استفاده نمايد .
 -7از الگو هاي مناسب ارتباطی در موقعيت هاي مقتضی استفاده نمايد
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-8مدير بايد از ارتباطات غير كالمی براي بهبود ارتباطات كالمی در موقعيت هاي مناسب استفاده نمايد .
 -1مدير بايد موانع ارتباطات مناسب را بشناسد و براي رفع يا تقليل موانع اقدام كند .
 -01مدير بايد تالش نمايد كه با كاركنان ارتباطی دو جانبه مبتنی بر روابط انسانی ايجاد نمايد .
 -00مدير در محيط آموزشی بايد زمينه هاي شور و تبادل نظر را براي دانش آموزان و كاركنان ايجاد نمايد
 -01مدير بايد از به وجود آمدن محيط خشك و سرد در سازمانهاي آموزشی جلوگيري نمايد تا با آرامش
خاطر به انجام كار و وظيفه و رسالتی كه به عهده دارند مشغول شوند .

انتخاب راه حل یا راه حلهای موقتی
پس از بررسی هاي مختلفی كه به عمل آوردم راهكار هاي زير را به صورت عملی در آموزشگاه به اجرا در
آوردم:
 .0احترام گذاشتن به همكاران هنگام صحبت كردن و اظهار نظر آنان
 .1احوال پرسی هر روزه از آنان در لحظه اي كه وارد مدرسه می شوند و نيز سپاسگزاري از زحماتشان در
پايان روز و گفتن خالصانه
 .1برگزاري جلسات هدفمند شوراي معلمان
 .1فراهم ساختن شرايط حضور همكاران در دوره ها  ،كارگاه هاي آموزشی و نشست هاي خارج از مدرسه
 .1آوردن نشريات  ،كتاب ها و منابع مناسب خواندنی به محيط آموزشگاه و در اختيار قرار دادن آن ها
 .6فرستادن كارت تبريك يا تشكر به نشانی منزل يا همكاران و يا ارسال پيامك در مناسبت هاي گوناگون.
 .7توجه به پيشنهادهاي همكاران در ارتباط با مسائل مدرسه و به كار بستن آن ها.
. .8تقدير و تشكر در جمع  ،اولياء و دانش آموزان از همكاران.
.1استفاده از تخصص همكاران در فعاليت هاي پرورشی و مراسم آغازين.
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 .01اطالع رسانی به موقع بخشنامه ها و مواردي كه نفعی براي همكار دارد مانند دوره هاي ضمن خدمت.
.00درك و كمك در مواقعی كه مشكلی براي همكار به وجود می آيد.
 .01اولويت قرار دادن خواسته هاي معلمان نسبت به خواسته هاي خود.
 .01كمك رسانی به روند فعاليت هاي آموزشی و پرورشی معلم  ،مانند تايپ سواالت ،اماده كردن برگه هاي
امتحانی و....
 .01داشتن صداقت در عمل وگفتار و رفتار.

اعتبار بخشی به راه حل ها :
راه حل هاي انتخاب شده بايد داراي اعتبار و عملياتی باشد براي پی بردن به اين موضوع با مديران و
مديران با تجربه و معلمان مدارس مختلف صحبت شد .و همه با اتفاق نظر موارد فوق را مورد تاييد قرار
دادند  .همچنين با مطالعه مطالب مرتبط با موضوع به جمع بندي فوق دست پيدا كردم.

توصیف وضعیت مطلوب (شواهد ) 2
راه حل هايی را كه انتخاب كرده بوديم در مدت زمانی كه از سال تحصيلی باقی مانده بود اجرا نموديم
تمامی راه حل ها قابليت اجرايی داشتند .زمانی كه همكاران متوجه صداقت ودرستی تعامل بنده شدند آرام
آرام در نحوه برخوردشان تغييرات ايجاد كردند نگاه هاس سنگين گذشته وجود نداشت.از اينكه بخشنامه ها
و دوره هاي ضمن خدمت را به موقع اطالع رسانی می كردم مورد تقدير و تشكر قرار می گرفتم و باعث
تعامل بهتري می شد  .درك واقعی همكار در شرايط مختلف عامل مهمی در بهبود روابط و تغيير ديدگاه
نسبت به مدير مدرسه گرديد زمانی كه مشكلی به وجود می آمد و بنده با كمال ميل اداره كالس يا هر
موردي كه مشكل را برطرف ميكرد را قبول ميكردم ،در برخورد هاي بعدي مشاهد ه می كردم كه همكار با
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چه تواضع و احترام خالصانه اي برخورد می نمود .واين موارد منجر به اين شد بتوانم ارتباط مثبت و
اثرگذاري را د اشته باشم و ذهنيت همكاران را نسبت به نگرش منفی آنان نسبت به مدير مدرسه تغيير
بدهم.

ضرورت برقراری روابط انسانی در آموزشگاه
چنانكه بيان گرديد فقدان آگاهی از شيوه هاي صحيح برقراري ارتباط سبب می شود كه انسان ها در
محيط هاي مختلف يكديگر را به درستی درك ننمايند و اين خود عامل اصلی بروز اختالف در بين آنان می
گردد  .چنانكه برخی صاحب نظران معتقدند تمامی مشكالت جهانی بدليل ناتوانی انسان ها در ايجاد ارتباط
با يك ديگر است  .بررسی وضعيت موجود از نظر مديريتی در مدارس ما نشان می دهد كه مالك هاي
عمده مديريت در برخورد با مسائل و مشكالت «بايد هاي »اداري است  .يعنی در روابط انسانی و رعايت
جوانب انسانی كار و بطور كلی ايجاد محيط آموزشی كاستی هاي زيادي وجود دارد به عبارتی ديگر می
توان گفت مديران آموزشگاه ها غالباً گرفتار مسائل جزئی اداري هستند و فرصت پرداخت به امر اصلی يعنی
آموزش و پرورش و جوانب حساس و پيچيده آن را ندارند  .از اين رو سرمايه گذاري در راستاي مساعد
ساختن محيط تربيتی و ايجاد شرايطی كه معلم را به كار خود دل گرم كند و طراحی و اجراي برنامه هاي
مناسب جهت حل مشكالت مربوط به آنان امري اساسی است  .به عقيده صاحب نظران مشكالت حاد
معلمان در محيط كار اثر سوئی بر كيفيت آموزشی در مدارس كشور می گذارد زيرا حفط و نگهداري معلمان
 ،مستلزم ايجاد شرايط مطلوبی است كه به عمل كرد رضايت بخش معلمان منتهی می گردد  .به هر حال
،مديران از اين مسئله

غافل هستند كه غالباً رفتار را افراد و گروهايی مورد ارز يابی قرار می دهند و از

جمله كسانی كه مستقيما ً با مديران سر و كار دارند معلمان هستند .
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فرايند برقراري  ،حفظ و گسترش رابطه قرار  ،پويا و دو جانبه بين اعضاي سازمانهاي آموزشی كه با تأمين
نياز ها ي منطقی و روانی فرد و گروه سبب تفاهم  ،احساس رضايت و سود مندي متقابل و بوجود آمدن
زمينه هاي انگيزش ،رشد و تحصيل در نيل به اهداف عاليه آموزش و پرورش می شود  .بنا بر تعريف فوق بر
مديريت مدرسه و بعنوان مسئول آن فرض است كه اگر در محيط كاري بين او و همكارانش يا او و دانش
آموزانش يا بين همكاران و دانش آموزان رابطه دو جانبه زنده و با هدف سازندگی وجود ندارد اين رابطه را به
وجود آورد و يا اين كه ميزان ارتباط محدوديت است آنرا توسعه بخشد  .در عين حال اين رابطه بايد براي
طرفين قابل استفاده و سود بخش باشد  ،رابطه انسانی مطلوب منجر به تأمين نياز هاي اجتماعی و روانی
طرفين می شود  .روابط انسانی در مدرسه موجب زمينه هاي انگيزش و رشد را در ساير عوامل انسانی آن
ايجاد و تقويت می نمايد و تمام اين حاالت زمينه ساز بهبود و ارتقاي روحيه افراد می گردند كه خود ميل به
كار و تالش در بين معلمان و دانش آموزان را افزايش می دهند و نهايتاً منجر به پرورش حسن مسئوليت
پذيري  ،مشاركت و فعاليت پمره بخش فرد در راه انجام وظايف محوله می گردد  .روابط انسانی در مدرسه
صرفاً ارتبا ط ظاهري در محيط آموزشی نيست  .روابط انسانی دوست داشتن واقعی انسانها ست  .و فراتر از
ارتباطات مادي و جسمی است  .معلمان  ،دانش اموزان و حتی اولياء دانش آموزان در زندگی فردي و
اجتماعی خويش با مشكالتی روبرو می شوند كه ممكن است تا حدودي زندگی شغلی و تحصيلی آنها را
مختل نمايد  .گاهی اوقات با اندكی مالحظه و توجه می تواند مشكل دانش آموز يا معلم را حل نمود  .چه
بسا مديرانی كه در اين شرايط توقعات و خواسته ها ي بيشتري را مطرح می كنند و حتی فرد را به بی
كفايتی و كوتاهی متهم می كنند اينان به جاي بررسی مشكل و و ارائه راه حل مناسب خود فرد را محكوم
می نمايد و بر مشكالت او می افزايد  .ذكر اين نكته مهم و ضروري است كه هدف روابط انسانی اين كه
ضمن ارضاي نياز ها ي اعضاء سازمان  ،اهداف سازمان نيز تحقق يابد يعنی براي آن كه سازمانی در

33

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين
اقدام پژوهي با قيمت فقط  0222تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه
کنيد www.asemankafinet.ir.
دستيابی به اهدافش موفق شود بايد به كاركنانش كمك كند كه به نياز هاي خود دست يابند  .تحقيقات
نشان می دهد كه وجود روابط انسانی در سازمان امكان تحقق اهداف سازمان را تسهيل می نمايد .

مدیریت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی :
امام علی (ع ) در فرمان تاريخی خود به مالك اشتر توصيه می نمايد « اي مالك قلب خود را از مهربانی و
گذشت به زير دستان يا رعايا پر كن و به آنها لطف و عنايت داشته باشند »
دوست داشتن در مديريت آموزشی معناي ژرف دارد  .اگر مديري دانش آموزان را دوست نداشته باشد نمی
تواند در آنها نفوز كند  .دانش آموزان از افراد بيگانه وغريبه گريزانند و به آنچه خوش آيند و خوش منظر
باشد روي می آورند .
دانش آموزان به كسی می گرايند كه آنها را دوست داشته باشند  .و اين دوستی هم جنبه ظاهري و هم
جنبه باطنی دارد  ..هر مديري بايد از خويشتن بپرسد كه آيا توان پذيرفتن ديگران را – آنچنان كه هستند
– دارند يا خير ؟ آيا براي ديگران حق زيستن و اضهار نظر قايل است ؟ آيا می داند كه هر انسانی يك
موجود منحصر به فرد است و از توانمندي هاي و استعداد هاي ويژه اي برخوردار است  .اگر مدير مدرسه اي
نتواند معلمان ،دانش آموزان و كاركنان خود را آنگونه كه هستند بپذيرد و خود وخواسته هاي و خصوصيات
شخصی خود را محور مقايسه و پذيرش آنان قرار دهد هرگز نمی تواند با ديگران رابطه مستمر و سود مندي
بر قرار كند  .مدير مدرسه بايد پيش از همه ،عوامل انسانی موجود را بشناسد  ،مدرسه سازمان يا نهاد انسان
پروري است كه بايد آنقدر مجهز و مهيا باشد كه بتواند هر نوع استعدادي رادر خود پرورش دهد  .شرط
آماده سازي محيط آموزشی  ،شناخت دقيق ويژگی هاي رشدي  ،شناختی و رفتاري دانش آموزان است .
مديرآموزشی مطلوب نيازهاي مشترك مراحل مختلف زندگی انسان و مخصوصا ً مرحله مقطع تحصيلی
تحت مديريت خود و استعداد هاي خاص افراد را می شناسد  .و از طرف ديگر وسايل  ،امكانات و لوازم تأمين
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 ،شكل گيري و شكوفايی آنها را فراهم می سازد  .نقش مدير آموزشی بسيار حساس م هم و چشمگير است
 .اوست كه كليه مسئو ليتها و به چرخش در آوردن ،نظام مدرسه را بر دوش دارد  .و موفقيت و شكست
دستگاه آموزش و پرورش منوط به شايستگی اوست وظيفه مديريت در مدارس بسيار سنگين تر و
محسوس تر از ساير سازمان ها می باشد چرا كه در فرايند عمليات مدرسه ،انسان نقش عمده و چشم گيري
دارد  .او موظف است كه در ميان معلمان محيط دوستی  ،صميمی  ،و همكاري ايجاد نمايد  .و در عينی
حال بايد تالش نمايد كه روابط و رفتار آنان را به سمت حل مسايل آموزش و پرورش هدايت نمايد  .و از
اين طريق نسبت به برقراري تبادل افكار عمومی و تخصصی در مدرسه اقدام نمايد .
مدرسه يك سازمان به تمام معنا انسانی است و تمام ابعاد وجودي آن از انسان و با انسان و براي انسان است
و بهمين خاطر می توان گفت مديريت آموزش يعنی مهارت در روابط انسانی  .و از اينرو مديران مدارس بايد
به ارزش شخصيت هر فرد در مدرسه ايمان عميق داشته باشند و صميمانه در پرورش استعداد ها باقوه هر
فرد كوشش الزم را به عمل در آورند  ،چنين ايمانی وسيله به وجود آمدن محيطی خواهد شد كه در آن
همگان پرورش می يابند و رشد می كنند او بايد معتقد باشد كه هر معلم ،مربی و يا دانش آموز يداراي
ارزشی است و می تواند منشأ خدماتی در مدرسه گردد  .اگر در خدمت فردي قصور شود به علت ناتوانی
مديريت است  .اعتقاد به ارزش ديگران جهت ايجاد محيطی كه در آن هر فرد به شخصيت ديگران احترام
بگذارد ،الزم و ضروري است  .اگر مديري به توانايی هاي بالقوه افراد ايمان داشته باشد  ،كوشش هاي رهبري
او سبب پرورش و رشد شغل آنان خواهد شد  .زيرا اشخاص مايل اند كه بر حسب توقعی كه ديگران از آنها
دارند رفتار نمايند  .مدير مدرسه با اعتقاد به ارزش فردي معلمان و قدر شناسی از آنان موجب ايجاد محيط
مطلوبتر و نهايتاً توفيق بيشتري می گردد .
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اهداف روابط انسانی در مدیریت آموزشی :
در توجه به روابط انسانی در واحد هاي آموزشی دو هدف عمده و اساسی مورد نظر است :
الف  :حفظ حرمت و شان مقام انسانی در محيط كار
ب :افزايش بهره وري سازمان از طريق استفاده اصولی و بهتر از منابع انسانی
نوع نگاه به انسان در ديدگاه هاي مختلف متفاوت است اسالم انسان را بالفطره پاك  ،مايل به خير و دميده
شده به وسيله روح خدايی می داند  .اين نگرش آدمی را به عنوان اشرف مخلوقات  ،خليفه خدا بر روي
زمين به حساب می آورد و جميع مخلوقات را در خدمت او می داند  .مدير مدرسه بايد بداند كه دانش آموز
،مربی يا معلم كرامت دارد و بايد با رعايت جنبه انسانی زمينه هاي رشد آنها را فراهم نمايد  .مدير
آموزشگاه بايد بداند كه حفظ كرامت افراد موجب انگيزش و ارتقاء روحی آنان و نهايتاً بهره دهی بيشتر می
گردد كه ماحصلش افزايش بهره بري سازمان می باشد .

شاخص های روابط انسانی مطلوب در سازمانهای آموزشی :

-1درک توانمندی ها ،استعداد ها  ،عالیق  ،نیازها و مشکالت فراگیران:
همه معلمان و ،دانش آموزان و حتی اوليا ء به عنوان انسان داراي نياز هاي هستند كه سالمت آنها به تأمين
آنها بستگی دارد  .انگيزه و ميل به انجام كار و مسئوليت پذيري انسانها با نيازهاي آنها رابطه مستقيم دارد .
هر ميزان هم خوانی بين نيازها ي فرد و كار او بيشتر باشد تحرك او بيشتر خواهد بود  .مدير مدرسه بايد
تالش نمايد تا بر توانمندي ها واستعداد ها و همينطور نياز هاي افراد زير مجموعه اش آگاه گردد  .و سعی
به در فعليت در آوردن توانمندي هاي بالقوه و تأمين نياز هاي آنان موجبات نزديك شدن به تحقق اهداف
آموزش و پرورش را فراهم می سازد  .مشكالت دانش آموزان ريشه هاي مختلف فردي  ،خانوادگی ،
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اجتماعی ،روانی ،فرهنگی ،جسمی يا تركيب ي از برخی از آنها دارد  .مدير بايد با كمك مشاوران و معلمان
و اولياء ريشه هاي مشكل را درك كند و سپس به حل مشكل آنان اقدام نمايد بويژه آن كه شناخت مشكل
دانش آموزي كه سن و تجربه كمتري دارند مشكل تر از با افراد با تجربه است .

-2پذیرش تفاوت های فردی :
سازمان آموزش مكان شكوفايی و پرورش استعداد هايدانش آموزان است  .اگر چه بيشت آموزش ها به
صورت گروهی انجام می پذيرد اما تعليم و تربيت امروز به سوي آموزش فردي پيش می رود  .كالس هاي
درسی مدارس مو قعی اثر بخش و كاراي دارد كه برنامه هاي مناسبی براي يكايك افراد با توجه به استعداد
هر يك از آنها پيش بينی و اجرا ء شود براي نيل به اين مقصود نقش مدير بسيار حساس است  .مدير
آموزش بايد هر فرد را به عنوان يك موجود مستقل و منحصر به فرد بپذيرد  .هر چه مدير توانايی بيشتري
در پذيرش تفاوت هاي فردي داشته باشد در حقيقت توانايی بيشتري به برقراري روابط انسانی دارد .

- 3دوست داشتن دیگران :
يكی از موضوعات بسيار حساس در همه مديريت ها و بويژه مديريت آموزشی مسله توان با مهارت دوست
داشتن افراد زير مجموعه است  .اصوالً كسی نگرش مثبتی نسبت به انسان ها در كل و نيرو هايی كه با
آنها كار می كند نداشته باشد مدير خوبی نخواهد بود  .همان گونه كه رمز موفقيت در مدريت موفق شدن
در كار كردن با انسانهاست ،رمز پيروزي در كارها با انسان ها نيز دوست داشتن همكاران و انسانها ي است
كه كار توسط آنان انجام می گيرد  .مدير بايد نسبت به همكاران خود عالقه و خير خواهی داشته باشد  .و
آنها را از صميم قلب دوست داشته باشد  .تا زمانی كه ما كسی را به داليلی دو.ست نداشته باشيم نمی توانيم
با او رابطه حسنه بر قرار كنيم سنگ زير بناي دوست داشتن ديگران ارزش قائل شدن براي آنهاست  .اگر
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مديري به انسانها ي زير دست و همكاران خود چون افرادي ناتوان  ،بی كفايت و يا فاقد توان بنگرد  ،هيچ
دليلی براي دوست داشتن و احترام به آنها پيدا نمی كند در محيط آموزشی اگر مدير فراگيران را دوست
نداشته باشد نمی تواند در آنها تآثيري بگذارند و البته بايد به آنان بفهماند كه دوستشان دارد .

-4خوب گوش دادن و پذیرفتن افراد :
خوب گوش دادن و خوب شنيدن از مهم ترين عوامل ارتباط و بر قراري روابط انسانی است  .بسياري از
مشكالت سازمان ها و عصبانيت ها با خوب گوش دادن به درد و دل ها و مشكالت افراد حل می شود
مديري كه توانايی تحمل ديگران را نداشته باشد و نتواند با بردباري به حرف هاي همكاران و دانش آموزان
گوش دهد ،در بر قراري ارتباط موفق نخواهد بود  .شايد بسياري از افسردگی ها  ،عقده هاي حقارت و خود
نمايی ها با خوب گوش كردن كاهش يا بهبود می يابد .

-5برقراری بهداشت روانی در محیط آموزشی :
هر محيط آموزشی داراي جوي است كه ممكن است آن محيط را سرد،خشك ،غير قابل اعتماد ،ترس آور ،
و يا گرم  ،صميمی  ،قابل انعطاف  ،قابل اعتماد و حمايت كننده تر سازد  .هر چه جو سازمان مثبت تر
باشد،برقراري روابط انسانی آسان تر خواهد بود  .بالعكس ،جو هاي بسته  ،ترس آور و يا منفی سبب بی
اعتمادي  ،ترس  ،دوري و نفرت افراد از هم می گردد ،محيط مناسب رشد  ،محيطی است كه فرد به طور
آگاهانه و با آزادي نسبی بتواند راه خود را انتخاب كند و مسئو ليت هاي ناشی از انتخاب خود را بپذيرد .
مديريت و رهبري آموزشی مديران و معلمان تأثير فراوانی بر محيط آموزشی دارند  .محيط هاي كه با
همكاري ،احساسات گرم و مثبت  ،اعتماد متقابل  ،دادن مسوليت و اختيار تصميم گيري اداره می شود از
بهداشت روانی بهتري برخوردارند و در مقابل روش هاي خود كامه و مستبد كه همراه با تهديد  ،ترس و
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اجبار باشد به بهداشت روانی دانش آموزان و كاركنان آسيب می رساند  .در حقيقت بهداشت روانی حالت
ويژهاي از روان است كه سبب رشد و كمال شخصيت افراد در سازمان می شود  .درز حقيقت بهداشت روانی
حاصل مساعد بودن زمينه ها و شرايط براي زيست و رشد فرد در سازمان يا جامعه است .

نتیجه گیری
سازمان آموزش و پرورش به حق از بزرگترين و پيچيده ترين نظام هاي اجتماعی محسوب می گردد.
سازمانی كه از ديرباز نقش سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشري داشته و امروز سنگ
زيربناي توسعه فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و اقتصادي هر جامعه است .مطالعه در زمينه عوامل موثر در
تغيير و تحول جامعه ها و پيشرفت و ترقی آنها حكايت از آن دارد كه شكوفايی آنها با رشد و پويايی
سازمانهاي آموزشی مقارن بوده است و از بيشترين نيروهاي كمی و كيفی كارآمد برخوردار بوده اند (ساروقی
 .)0171بی شك كارآمدي و عملكرد چنين سازمانهايی است كه پيشرفت و ترقی جامعه را به دنبال دارد،
عملكرد سازمان تابع عملكرد مدير است ،مديران بايد در ايجاد و حفظ محيط داخلی و خارجی سازمان چنان
عمل كنند كه افراد ذينفع به صورت گروهی در جهت تحقق اهداف سازمان تشريك مساعی كنند .هر مدير
بايد بتواند از طريق افراد به اهداف سازمانی برسد .رهبران موفق و اثربخش به افراد توجه دارند ،احساسات و
عواطف ديگران را درك می كنند و در يك كالم از هوش عاطفی بااليی برخوردار می باشند .كارآيی،
اثربخشی و بهبود عملكرد از مهمترين اهداف يك سازمان و يك مدير محسوب می شود (ساروقی  )0171در
اين ميان بازتاب معيارهاي اخالقی نيز مهمند بدين معنا كه در كنار اهداف عملكرد باال ،مالحظه هاي
اخالقی را از نظر دور ندارند تا مشكالت فردي ،گروهی و سازمانی بهتر حل و فصل گردند .اين كه مسئوليت
اجتماعی و منافع با هم پيش بروند مورد تاييد سازمانهاي مترقی است و هر تشكيالت سازمانی ،دولتی يا
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خصوصی ،كوچك يا بزرگ در هر نقطه اين جهان پهناور می تواند معيارهاي اخالقی متعالی و مسئوليت
اجتماعی باال را حفظ نمايد (برومند0171 ،ص)081
در جهان رقابتی امروز بايد پذيرفت كه نقش مدير نقشی بسيار ارزنده است و بپذيريم كه همين افراد هستند
كه می توانند گره از مشكالت فراروي جوامع بگشايند ( ابوالفضل ،اشتري0181 ،ص .)001توجه به اخالق ,از
سوي مديران در برخورد با موقعيت هاي مختلف سازمانی به منظور حصول اثربخشی و عملكرد بهتر يكی از
مهمترين مباحث اساسی علوم رفتاري در حوزه مديريت است به گونه اي كه سبك انتخابی مدير با موقعيت
موجود سازگار باشد.
اخالق حرفه اي نيز تأثير مثبت و شگرفی بر فعاليت و نتايج سازمانی دارد به طوري كه بهره وري بهبود می
يابد ،پويايی سازمانی و ارتباطات نيز بهبود يافته و ريسك كاهش پيدا می كند ( خجسته ،عليرضا،
0181ص).011
به رغم اينكه بشر امروزي در زمينه هاي مادي ،اقتصادي ،علمی و فن آوري به پيشرفت هاي قابل توجهی
دست يافته است اما بی توجهی به اخالقيات و ارزش هاي اخالقی ،آثار نامطلوبی از جمله تبعيض ،فقر و بی
عدالتی و نظاير آن بر جامعه بشري سايه افكنده است .از آنجايی كه سازمان ها نقش اساسی در بهبود اوضاع
اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی بر عهده دارند به كارگيري اخالقيات و مفاهيم اخالقی از سوي مديريت
سازمان ها ضروري به نظر می رسد .كه تحقق اين امر موجب تعالی انسان ،بالندگی سازمان ها و عملكرد
بهتر سازمان ها و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه خواهد شد .امروزه مبحث اخالق در ادبيات مديريت
جايگاه ويژه اي يافته است و يكی از اركان اساسی سعادت در زندگی مادي و معنوي بشر ،اخالق و فضايل
اخالقی است .زيرا محاسن و معيارهاي اخالقی موجب تحكيم روابط اجتماعی می شود .برخوردهاي جهت
آميز كه بر اساس يك سلسله اعتقادات اخالقی صورت می گيرد شور و نشاط را به كالبد زندگی می دهد و
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زندگی فردي و اجتماعی را در مسير تعاملی و تكاملی به كام انسان گوارا می سازد 1111 ( Patrick,ص16
).
از آنجايی كه اخالق تنظيم كننده روابط ميان انسان هاست همواره اهميت زيادي داشته است لذا در
مديريت نيز اين ساز و كار درونی بدون آنكه نياز به اهرم هاي بيرونی داشته باشد می تواند عملكردهاي اخال
قی را در كاركنان تضمين كند و سازمانی اخالقی را به وجود آورد نقش اخالق در عملكردها و رفتارها و
تصميم گيري ها و انتخاب ها و برخوردها و ارتباطات ،مهم و تعيين كننده است .از اين رو امروزه بحث
اخالقيات در مديريت يكی از مباحث و موضوعات مطروحه براي مديران سازمان ها محسوب می شود (
الوانی0181 ،ص).61
اخالق براي مدير به منزله مشاوري آگاه و معاونی آشناست كه مشكالت را حل می كند و مدير با استمرار بر
سبك هاي رهبري آميخته با اخالق انسانی می تواند بسياري از نابسامانی ها را سازمان بخشد و شور و انگيزه
ها را باال ببرد و به تشكيالت روحيه می دهد و عملكرد را بهبود می بخشد چنان كه قرآن كريم يكی از
عوامل موفقيت پيامبر اكرم را در مديريت اخالق نيك می داند ( الوانی)0181 ،
سعيدمعيدفر(0181ص) 11بيان می دارد كه رهبري مدير با ميزان اخالق كاري وي رابطه اي مستقيم دارد،
كسانی كه در كارشان آزادي عمل بيشتري دارند ( رهبري مشاركتی) ميزان اخالق حرفه اي شان زياد است.
چنين افرادي از نظر دلبستگی و عالقه به كار و پشتكار و جديت در كار ،به مراتب موقعيت بهتري نسبت به
بقيه دارند .يك ضرب المثل قديمی می گويد :تجارت اخالقی ،تجارت خوبی است .همانند آن را براي كليه
كاركنان و سازمان ها در همه جنبه هاي اجتماعی می توان بيان كرد .بدين معنی كه مديرانی كه اخالقی
عمل می كنند بر محيط كار و كاركنانشان اثر مثبت می گذارند و اين مسأله بر عملكرد اجتماع تأثيرگذار
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است .زيرا كاركنان احساسات مثبت و منفی متأثر از محيط كار را به خانواده ها و به تبع آن به اجتماع می
برند به اين ترتيب سازمان هاي بيمار ،تحت سرپرستی مديران ناشايسته اجتماع را فلج می كنند.
روند رو به رشد ارزش هاي اجتماعی داللت بر تقاضاهاي فزاينده اي دارد كه تصميم هاي مديريت به همان
اندازه كه بازتاب معيارهاي عملكرد باالست ،بازتاب معيارهاي والی اخالقی نيز می باشد .بدين معنی كه در
كنار اهداف عبليغ كنيم و از پرداختن به اختالفات و برخوردها بايد پرهيز كرد.تا مشكالت فردي ،گروهی و
سازمانی بهتر حل و فصل گردند .اينكه مسؤليت اجتماعی و منافع با هم پيش بروند مورد تأييد سازمان هاي
مترقی است و هر تشكيالت سازمانی ،دولتی يا خصوصی ،كوچك يا بزرگ ،در هر نطقه اين جهان پهناور می
تواند معيارهاي اخالقی متعالی و مسؤليت اجتماعی و عملكرد كاري باال را حفظ نمايد.
در پايان سخن موال علی (ع) را كه حاكی از ارتباط نوع رفتار و اخالق مدير با عملكرد مدير است را زينت
بخش مطالب اين بخش می نمائيم:
حضرت علی (ع) می فرمايند :مديريت را با اخالق در آميز ،خدمتگزار باش و پاسخگو ،انضباط كاري داشته
باش و پيگير امور باش ،با افراد مدارا كن ،مهروزي و امانت داري و خوشرفتاري و بردباري و دادورزي را در
امور به كار گير و از خودكامگی ها به دور باش .فقدان آگاهی از مهارت برقراري ارتباط باعث می شود كه
انسانها در موقعيت هاي مختلف زندگيشان با مشكالت عديدي اي مواجه شوند چنانكه عدهاي از صاحب
نظران معتقدند تمامی مشكالت جهانی ناشی از ناتوانی انسان ها در برقراري ارتباط با يك ديگر است .
ارتباطات حلقه اي حياتی در زنجيره فعاليت هاي سازمانی و روابط انسانی است ،درجه هماهنگی توانايی
بهره وري از توانمندي ها و تخصّص اعضاء تا حدود زيادي متاخر از كيفيت فرايند ارتباطات است .
ارتباطات انتقال دهنده احساسات  ،حقايق  ،ايده ها  ،اطالعات و ارزشهاست  .امروز جهانی كه ما در آن
زندگی می كنيم را جهان ارتباطات نهاده اند  .و در اين جهان  ،زندگی ما كامالً از سازمان هاي مختلف
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متأثر است و سازمان ها بويژه بدون ارطباطات انسانی نمی توانند به فعاليتها شان تداوم ببخشند بطوريكه
می توان گفت بدون ارتباطات سازمان نمی توان وجود داشته باشد  .پديده ارتباطات در فعاليت هاي
آموزشی و پرورشی از اهميت ويژهاي برخوردار است و اين مهم مستلزم برقراري رابطه ي انسانی مبنی بر
تفاهم و هماهنگی بين فعاليت هاي تربيتی مدير و همكاران و فعاليت ها ي يادگيري فراگيران خواهد بود و
اين امر بويژه در راستاي تحقق امر تربيت با محور قرار گرفتن فراگير و اداره سازمانهاي آموزشی مبتنی بر
سياست مدرسه و آموزشگاه محوري اهميتی دو چندان می يابد .
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کنيد www.asemankafinet.ir.
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