
©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:3:58-70 

 

A Model of Ethical Capital of Principals of Non-Governmental 

Primary Schools in Tehran  

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this grounded theory study was to present 

a model of ethical capital of non-governmental primary school 

principals in Tehran.  

Materials and Methods: The data were collected through 

semi-structured interviews with 15 educational experts, 

principals and teachers of special non-governmental primary 

schools in Tehran who were purposefully selected and using 

open, axial, and selective coding and MAXQDA software 

were analyzed. 

Findings: main finding of the study was a model of principals'  

ethical capital in the form of a paradigm model. The core 

category of the model is ethics as the strategic capital of 

managers. Other components of the model consists of: moral 

education in the family, and ethics and spirituality in the 

society as the causal conditions, principals' personality traits, 

attitudes, beliefs and individual talents as  the contextual 

conditions,  political, economic, social, individual and 

organizational issues as intervening factors, individual and 

organizational strategies as the strategies, and individual 

development, organizational development and social 

development  as the consequences. 
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creating ethical capital in schools. 
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 یردولتیغ ییمدارس ابتدا رانیمد یاخالق هیسرما مدل
 خاص شهر تهران
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 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
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دانشگاه  قات،یواحد علوم و تحق ،یآموزش تیریگروه مد ار،یدانش
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دانشگاه آزاد  قات،یواحد علوم و تحق ،یآموزش تیریگروه مد استاد،
 .رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 چکیده

 رانیمد یاخالق هیسرمامدل پژوهش حاضر با هدف ارائه  :هدف
  .خاص شهر تهران انجام شده است یردولتیغ ییمدارس ابتدا

، یادیپژوهش بن کیمطالعه حاضر از منظر هدف  :و روش ها مواد
داده ت. اساز نظر رویکرد کیفی و از نظر استراتژی، نظریه داده بنیاد 
نفر از  15های پژوهش از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختمند با 

خاص  یردولتیغ ییو معلمان مدارس ابتدا رانیمد ،یخبرگان آموزش
شده اند جمع آوری شد و با  که به روش هدفمند انتخابشهر تهران 

استفاده از کدگذاری باز، محوری، و انتخابی و نرم افزار مکس کیودا 
  تحلیل گردید.

کل از شتممدل سرمایه اخالقی در قالب مدل پارادایمی  ها: افتهی
تربیت مقوله محوری اخالق به عنوان سرمایه استراتژیک مدیران، 

 طیشرابه عنوان  اخالق و معنویت در جامعه و ،اخالقی در خانواده
مدیران  یفرد ینگرش، باور و استعدادها ،یتیشخص یهایژگی، ویعلّ

 یفرد ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسی، مسائل سیانهیزم طیشرابه عنوان 
 یو سازمان یفرد یراهبردهاخله گر، ابه عنوان عوامل مد یازمانسو 

 حاصل یو توسعه اجتماع یتوسعه سازمان ،یتوسعه فردی امدهایو پ
  شد.

مدل تدوین شده می تواند مبنایی برای ایجاد سرمایه  :یریگ جهینت
 اخالقی در مدارس استفاده شود.

 

 ییمدارس ابتدا ران،یمد یاخالق هیسرما، مدل :یدیکل واژگان
 نظریه داده بنیاد خاص، یردولتیغ
 

 12/10/1398تاریخ دریافت: 
 03/12/1398تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولpjaafari@yahoo.com 
 

_________________________________ 
1. Josefon 

 مقدمه
 و فنون و فناوری و دانش از ایپیچیده دنیای امروز دوران و عصر

 .باشدنمی مجزا آن از نیز مدیریت دانش که است مختلفی ابزارهای
 مطالعات، شاهد مدیریت دانش عرصه در روزه هر میان این در

 تا هستند تالش در یک هر که هستیم نوینی فنون و هانظریه
 اثربخشی و مدیریت عملکرد بهبود جهت در را ایتازه راهکارهای

 ریشه ها،حوزه و هاعرصه این اکثر. سازند فراهم هاسازمان بیشتر
 افعمن و سودآوری جنبه بیشتر و داشته سیاسی و اقتصادی اصول در

 جنبه اخیر هایدهه در که است آن حقیقت اما. دارند سازمانی
 ولیتمسئ آن، و است یافته پراهمیتی نقش سازمانی وظایف از دیگری
 درون بهبود در پراهمیتی نقش تواندمی اخالق،. است سازمان اخالقی
مدیران به این نتیجه دست امروزه (. 1کند ) ایفا سازمان هایفعالیت

 هاتوان کارکنان و سازماناند که فقط با قوانین و مقررات نمییافته
اجرای صرف قانون نیازمند کنترل بیرونی است که . را اداره کرد

در کنار آنها عالوه . در دستیابی به اهداف سازمانی داردنتیجه کمی
ها و های قانونی و مقرراتی)کنترل بیرونی(، کنترلبر کنترل و نظارت

در این  .اداره بهتر کارکنان ضرورت داردبرای  یهای دروننظارت
اخالقی نقش راهبردی در موفقیت معطوف به آینده  میان سرمایه

توان به در سازمان دارد که از جمله می تأثیرات مهمی سازمان و
(. از دیگر نتایج التزام به 2پذیر کردن سازمان اشاره نمود )بینیپیش

اخالقیات، رسیدن به خود کنترلی است. برای اینکه بتوانیم از 
های درونی حرکت کنیم یکی از رلهای بیرونی به سمت کنتکنترل

 (.3مهمترین ابزارهای کار وجود سرمایه اخالقی است )
های امروز دیگر به قدرت فیزیکی و نیروی مدیریت در سازمان

تحکم آمیز وابسته نیست، بلکه تا حدود زیادی به نیروی تفکر، 
ای وابسته است. رهبری های اخالق حرفهاندیشه، شناخت و اولویت

ها و و تخصصی و نیز مهارت های عمومیریت تنها با آگاهیو مدی
رسد. عنصر دیگری که  ها به سامان نمیها در اجرای آموختهتجربه

به اعتقاد . کند، سرمایه اخالقی است در این میدان نقش آفرینی می
گرای آمریکایی قرن بیستم و بیست و یکم، دلیل ، اخالق1جوزفسون

نه بارز است: اول نقش مهم و پرمعنای رفتار توجه به اخالق دو نشا
اخالقی در حفظ و بقای یک جامعه مدنی و دوم، وجود تعدادی 

 موضوعاتی همچون انصاف،(. 4های ضداخالقی )پرشمار از نمونه

 گیری درخصوص اینکه چه چیزی درست یا غلط است، تصمیم

 مقرراتی که رفتارمسئوالنه بین افراد و مشخص نمودن عملیات و
(. 5کند درحوزه اخالقیات قرار دارند )گروهها را تائید می

ها دارند و به عنوان اخالقیات ارتباط نزدیک وتنگاتنگی با ارزش
. کنندبه عمل تبدیل می را هاشوندکه ارزشابزاری نگریسته می

هایی که بررفتارشخص یعنی رعایت اصول معنوی وارزش اخالق،
براینکه درست چیست و نادرست کدام مبنی  یاگروه حاکم است،

  (.6است )
های شغلی و صنایع متنوع و نیز امروزه به دلیل گسترش انواع فعالیت

روابط تجاری و ارتباطات، ضرورت وجود اصول اخالقی برای هر 
شود. چرا که یکی  ای از هر زمان دیگری بیشتر احساس میحرفه
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قابتی، داشتن از لوازم پیشرفت در کار و حرفه در محیط ر
ها و مشاغل مختلف، خود را بدان هایی است که سازمانویژگی

کنند تا درمقابل رقبای خود توان عملکردی بیشتری داشته  مجهز می
ه ها، پرداختن ببنابراین در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان(. 7باشند )

های اخالقی یکی از الزامات است. نقش اخالق در اخالق و ارزش
کننده است از این ها و ارتباطات تعیینگیریدها، تصمیمعملکر

روست که امروزه بحث اخالقیات یکی از مباحث عمده رشته 
مدیریت گردیده است. موضوعات اخالقی به طور مستمر با 

اند. ای وزندگی روزمره افراد مرتبط های سازمانی، حرفهفعالیت
، منابع انسـانی گذاریمشیگیری، خط درمباحث مربوط به تصمیم

.  اخالق برای مدیر (8اند )و غیره موضوعات اخالقی حائز اهمیت 
گشاید همچون مشاوری آگاه و معاونی آشناست که مشکالت را می

تواند های آمیخته به اخالق انسانی میو مدیریت با استمداد از روش
برد. بها را سامان بخشد و شور و انگیزه را باال بسیاری از نابسامانی

چه بسیارند مدیرانی که با داشتن خصوصیاتی همانند قاطعیت، 
های الزم در سطحی باال  به دلیل رعایت تخصص، قدرت و آگاهی

نکردن مسائل اخالقی در حوزه مدیریت، موفقیت مطلوب را کسب 
 (. 9اند )روبرو شده اند و در نتیجه با ناکامینکرده

ها برخوردارند می در سازمانمدیران همواره از جایگاه و نقش مه
گیری قرار داشته و تصمیماتی که اتخاذ زیرا در راس هرم تصمیم

ن سازد. از ایکنند بدون تردید کلیه سطوح سازمانی را درگیر میمی
رو وجود سرمایه اخالقی در بین مدیران و پایبندی آنها به اصول 

خالقی اخالقی از اهمیت باالیی برخودار است. مساله سرمایه ا
مدیران در حوزه آموزش و پرورش و مدارس اهمیتی دوچندان 

یابد؛ زیرا بر خالف سازمانهای انتفاعی، اربابان رجوع و مخاطبان می
تصمیمات مدیر، دانش آموزانی هستند که آینده یک کشور را شکل 

دهند. در چنین شرایطی و با عنایت به تاثیرپذیری دانش آموزان می
ان و معلمان، التزام  مدیران به اخالقیات و سرمایه از رفتارهای مدیر

اخالقی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. علی رغم اهمیت 
های شایستگی مدیران، تاکنون سرمایه اخالقی بعنوان یکی از مولفه

سازی و ارائه الگو در تحقیقات داخل کشور تالش زیادی برای مفهوم
ه این امر بیانگر یک شکاف در این زمینه انجام نشده است ک

 تحقیقاتی عمده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه
 غیردولتی ابتدایی مدارس مدیران اخالقی سرمایه ارتقای برای مدلی
 شود.تهران انجام می شهر خاص

 مبانی نظری سرمایه اخالقی
 عملکرد در امروزه اما است، فلسفه از ایشاخه چه گر اخالق علم

است، استاد مطهری با  کرده پیدا اساسی کارکرد ها،سازمان مدیران
در نظر گرفتن نظریه های مختلف، اخالق را چنین تعریف می کند: 
فعل اخالقی، آن فعلی است که هدف از آن منافع مادی و فردی 

دوستی انجام دهد، نباشد، خواه انسان آن را به خاطر احساسات نوع
وح خود، خواه به خاطر استقالل روح و عقل خواه به خاطر زیبایی ر

خویش و خواه به خاطر هوشیاری. همۀ این نظریه ها زمانی باور 
 (.10شود که اعتقاد به خدا و عمل الهی در کار باشد )می

_________________________________ 
1 Chester 

مردم بر این باور بودند که چون شرکت ها و مؤسسات با استفاده از 
و مدیون  منابع کشور به سود دست می یابند، به کشور بدهکار

هستند و بایستی برای بهبود اوضاع اجتماعی تالش کنند. اگر چه 
و به  1923انگیزه و توجه شرکت به رعایت مسائل اخالقی به سال 

ات گردد، ولی توجه به اخالقیبنیانگذار شرکت مبلمان و اثاثیه برمی
 1در نوشته های مدیریت، در کتاب وظیفه های مدیران چستر بارنارد

و آثار ماکس وبر به چشم می خورد. بارنارد بر این باور بود که 
ناممکن است سازمان های رسمی بتوانند بدون عنصر اخالقی عمل "

کنند، رهبری که به اصول اخالقی عمل نمی کند، نفوذ خود را از 
 ."دست می دهد و نمی تواند برای مدت طوالنی دوام آورد

قرار می گیرند. افرادی براین طرفداران اخالق کار در دو دسته 
باورند که رعایت اخالق کار، باعث افزودن ارزش به سهامداران 
شده ، ابزاری برای دستیابی به هدف بیشینه کردن سود است )دیدگاه 
اخالقیات ابزاری(. در مقابل افرادی مانند بارنارد کوئین و جونز و 

ن باورند که اسمیت، دیدگاه غیر ابزاری داشته و بر ای –میلتون 
سازمان بایستی گذشته از مالحظات مالی، اخالق کار را به دلیل 
آنکه ماهیت این کار درست است، رعایت کند. در نظریه های نوین 
مدیریت از قبیل کارگزاری، ذینفعان، حاکمیت شرکتی و نهادینگی 

 (.3نیز اخالقیات به گونه ای مورد توجه است )
یه گذاری است که ممکن است سرمایه اخالقی، تمهیدات سرما

توسط هنجارهای اخالقی پاسخگویی، شفافیت، روابط متقابل و 
عدالت به کار گرفته و اداره شود. به عبارت بهتر، سرمایه اخالقی 

 (. 11می تواند به عنوان بسیج ارزشهای اخالقی تعریف گردد )
سرمایه اخالقی دارای سطوح مختلفی است. سطح اول عاملیت 

یر عمدی منفعل است که از طریق پیروی از قوانین کسب اخالقی غ
و کار فراهم می گردد. در این سطح کسب و کار، قانونی است و به 
کارگران حداقل دستمزدی پرداخت می گردد که تنها  شرایط و 

های ضوابط رعایت شود، در حالیکه ثروت سهامداران را با حداقل
یرعمدی یا ناخواسته سطح آشکار حداکثر می کند. عاملیت اخالقی غ

حداقلی است و بطور کلی در این سطح از اخالق اثری نیست و فقط 
در حد حرف است و اخالق با حقوق و حداقل  استانداردهای قانونی 
برابری می کند. سطح دوم، عاملیت اخالقی عمدی منفعل است که 
از طریق متابعات و پیروی از قوانین کسب و کار فراهم می گردد. 

ین سطح، هنجارهای اخالقی مانند دستیابی به استانداردهای زیست ا
محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد و دراینجا نیز ممکن است برخی 
اذعان کنند که اگر کارکنان شادتر باشند، می تواننند ایفا کننده نقش 

 (.12)بهتری باشند 
 در دو سطح سرمایه اخالقی یاد شده، پیامدهای اخالقی خوب با
پیروی از حداقل الزامات قانونی و آداب و رسوم اخالقی ایجاد شده 
است. مسئولیت اجتماعی سازمانها دراین سطح محدود شده است و 
هر گونه اقدام دیگری که نتایج اجتماعی یا اخالقی خوب را ترویج 
کند بر سودآوری آثار منفی خواهد داشت. از این رو نباید توسط 

های اقتصادی رد و به عبارت دیگر، هزینهکسب و کارها انجام گی
اخالقی بودن بیش از حد باال است. سطح بعدی، عامل اخالقی عمدی 
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فعالی است که باعث ایجاد سرمایه اخالقی می شود . این سطح از 
طریق تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمانهای بزرگ بدست 

نیک در اقدامات می آید. تصمیم های اخالقی ناشی از اراده و نیت 
اخالقی باید مانند هدف و وظیفه و نه یک ابزار  در نظر گرفته 
شوند. در این سطح، از نظر اقتصادی به نفع کسب و کار است که 
کارهایی جدا از فعالیتهای رسمی خود برای حداکثر سود انجام دهد. 

سطح سوم که در آن سرمایه اخالقی تنها برای منافع  ان تومی گاهی
صادی است، پا را فراتر گذاشته و به سرمایه اخالقی به جای اینکه اقت

صرفا برای حداکثر کردن سود باشد، بطور فعال مد نظر قرار گیرد 
(. با توجه به ناموفق بودن سه سطح گفته شده در شناخت و 13)

تشخیص جامعه مدنی، سطح چهارمی از فعال بودن نیز مطرح می 
ی فعال و عواقب اجتماعی و اقتصادی گردد که ارزشهای ترکیبی عمد

را از طریق سرمایه اخالقی ترکیب می کند در حالیکه سه سطح اول 
رفتار اخالقی را مربوط به تجمع سودآوری از نظر اقتصادی می دانند. 
فقط در سطح چهارم اخالق کسب و کار برای تنظیم مجدد مفهوم 

ت قرار گرفته اسسرمایه اخالقی بیشتر از نظر غیر اقتصادی مد نظر 
(9 .) 

ای عوامل پایه ای و اساسی در سرمایه اخالقی شامل استقالل حرفه
طرفی و عدم اخالق علمی، خود فهمی اخالقی، عینیت گرایی، بی
(. استقالل 14جانبداری، و فراتر رفتن از مفهوم معیشتی است )

ای دیگر باید ای اخالق علمی مانند اخالق در هر نظام حرفهحرفه
عکس کننده هنجارهای درونی حرفه و احساس تعهد اخالقی از من

ای ها و نهادهای تخصصی آنها باشد، نه آنکه در سوی خود حرفه
غالب بایدها و نبایدهای اخالقی به آنها تحمیل و قبوالنده یا گوشزد 
شود. برای مثال، یک مدیر باید در حرفه خود مسائلی مانند صداقت، 

، گشوده بودن به فضای انتقاد و ارزیابی، دقت، قابل اعتماد بودن
احترام به زیردستان و اطرافیان، توجه به حریم خصوصی و مسأله 

 (.15حفظ اسرار افراد را سرلوحه خویش قرار دهد )
ای است. افراد تنها از کار و پایه و اساس اخالق، خود فهمی حرفه

که  ستای خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگی مردم افعالیت حرفه
شود و در نتیجه در مناسبات خود با به درک اخالقی از آن نائل می

طبیعت و جهان پیرامون خود؛ نوعی احساس درونی از تعهد به آن 
ترین اصول اساسی که در اغلب اسناد و کنند. از مهمارزشها پیدا می

گیرد، ای علمی مورد تأیید قرار میمباحث مربوط به اخالق حرفه
ا ای رطرفی است، فردی که اخالق حرفهت گرایی و بیرعایت عینی

داری غیرعقالنی گیرد نباید جانباش به کار میدر زندگی شغلی
(. 16دهد ) نسبت به منبعی که دارای صفات غیراخالقی است نشان

از سوی دیگر، تا زمانی که فردی درگیر مسائل فیزیولوژیکی باشد، 
 ایهد بود، معنای اخالق حرفهتر خوارنگتوجه به مسائل دیگر کم

رسد. زمانی که افراد با عقود از مفهوم معیشتی آن به عرصه ظهور می
ای خود از سطح گذران زندگی فراتر در فعالیت و کسب و کار حرفه

های علم و فن آوری کم سه سطح دیگر از فعالیتآیند، دست می
 و تولید کیفیتاحساس کارآیی، اثربخشی  -1یابد: برای آنها معنا می

احساس خدمت به مردم و مفید واقع  -2به عنوان ارزش افزوده، 
ها و نقد و احساس رهاسازی از طریق توزیع مجدد فرصت -3شدن، 

 .(17بررسی قدرت )

 ها روشمواد 
 یبرا یارائه مدل مطالعه حاضر یک مطالعه بنیادی است که با هدف

خاص  یردولتیغ ییمدارس ابتدا رانیمد یاخالق هیسرماارائه مدل 
ده انجام ش رویکرد کیفی استراتژی نظریه داده بنیادبا  شهر تهران

( به ی)گراندد تئور ادیبنبا استفاده روش داده یفیدر بخش کاست. 
 رانیمد یاخالق هیسرما مدل یو فرع یاصل هایمقوله ییشناسا

انجام  جهت وخاص شهر تهران پرداخته  یردولتیغ ییمدارس ابتدا
 است. استفاده شده MaxQDA فزارااز نرم ادیبندادهتحلیل کیفی 

ام و مصاحبه انج یفیکه با روش ک یمطالعاتکنندگان در مشارکت
 ندیفرا یشده است. بطور کل هینفر توص 25تا  5 نیمعموالً ب شوندیم

 کندیم دایادامه پ یبه اشباع نظر دنیتا رس یفیک لیمصاحبه در تحل
 یهاخبرگان از روش یریگنمونه یبرا نی(. همچن19، 18)
 اینکنندگان مشارکت(. 20شده است ) هیو هدفمند توص یراحتمالیغ

دارای زمینه آموزشی، مدیران و معلمان  خبرگانشامل پژوهش 
هر ش غیردولتی خاص ییعلمی مرتبط و سابقه فعالیت در مدارس ابتدا

دامه ا یبه اشباع نظر دنیتا رس یریگنمونه ندیفراتهران هستند و 
نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت  15و تعداد  افتی

 اند.کرده
 هاروش و ابزار گردآوری داده

ساختاریافته نیمه پژوهش از مصاحبه هایداده یگردآور یبرا
از آنجا که برای مطالعات کیفی که با هدف  است. دهیاستفاده گرد

ته ساختاریافهای نیمهشوند مصاحبهاکتشافی و طراحی الگو انجام می
 (. 21تر هستند )مناسب

 هاروایی و پایایی ابزار گردآوری داده
عالوه بر تمام آن چه ذکر گردید، ده مالک مقبولیت نیز از 

بست چگونگی کار استراوس و کوربین نقل شده است که به توضیح
 آن در این پژوهش می پردازیم.

تناسب: به میزان تطابق یافته های حاصل از پژوهش با تجربه  -1
سایر متخصصان و مشارکت کنندگان این حوزه اشاره دارد.در این 
پژوهش یافته های به دست آمده با آن چه از سایر متخصصان این 

نتایج به دست آمده حوزه حاصل آمده بود، تناسب داشت. همچنین 
در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت که با نظرات ایشان نیز 

 همسو بود.
کاربردی یا مفید بودن یافته ها: به این سؤال پاسخ می دهد که  -2

آیا یافته ها بینش جدیدی فراهم آورده است؟ در پژوهش حاضر 
 رانیی مداخالق هیارتقای سرما برای اولین بار به شناسایی مقوله های

اقدام و بینش جدیدی در این زمینه  غیردولتی خاص ییمدارس ابتدا
 فراهم آورد.

مفاهیم: به این نکته اشاره دارد که آیا پژوهش مفهوم پردازی  -3
مناسبی داشته است؟ در این پژوهش مفاهیم متعددی ایجاد و به طور 

 منطقی به یکدیگر مربوط شده اند.
باید در زمینه و بستر مشخص قرار گیرند. زمینه مفاهیم: مفاهیم  -4

پژوهش حاضر با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و ... کشور 
 ایران و ساختار آموزش و پرورش کشور ایران صورت پذیرفته است.

منطق: به منطقی بودن خطوط داستان اشاره دارد. در این پژوهش  -5
م و تمام مفاهی همان طور که در فصل پنج به تفصیل بیان شده است،
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مقوله ها به صورت کامالً منطقی در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته، 
روایت از توالی یکپارچه و مناسبی برخوردار است به طوری که به 
نظر می رسد پس از خواندن فصل پنج رساله، نکته ابهامی برای 

 خواننده باقی نماند.  
نای پژوهش می عمق: به این معناست که شرح جزئیات باعث غ -6

شود. در پژوهش حاضر سعی گردیده است تمام جزئیات به دست 
 آمده، به طور مبسوط تشریح شود.  

انحراف: به میزان انحراف یافته ها اشاره دارد. در این پژوهش  -7
اخالقی  هیارتقای سرماتمامی مفاهیم اصلی ایجاد شده مرتبط با 

 است.بوده  غیردولتی خاص ییمدارس ابتدا رانیمد
بداعت: به این پرسش پاسخ می دهد که آیا پژوهش حرف  -8

جدیدی برای گفتن دارد؟ از آن جا که پژوهش حاضر برای نخستین 
 ییمدارس ابتدا رانیاخالقی مد هیارتقای سرمابار به طور جامع به 

 پرداخته است در نوع خود بدیع می باشد. غیردولتی خاص
ودن و جدی گرفتن موضوع حساسیت: اشاره به میزان حساس ب -9

پژوهش و یافته های آن توسط پژوهشگر دارد. در این پژوهش، 
پژوهگر سعی بر آن داشته است که موضوع پژوهش را جدی گرفته، 

 در اجرای آن کمال همت و دقت را به کار بندد.
استناد به یادنوشته ها: از آن جا که پژوهشگر قادر به نگهداری  -10

ذهن خود نمی باشد، باید از یادنوشت استفاده تمامی تحلیل ها در 
 کند.

موضوعی دو کدگذار، یکی  جهت محاسبه پایایی با روش توافق درون
از همکاران در حوزه مربوطه درخواست شد تا در این حوزه به 
عنوان همکار پژوهشی مشارکت نماید. درصد توافق درون موضوعی 

گیرد به صورت ار میکه به عنوان شاخص پایایی مورد استفاده قر
 گردد:زیر محاسبه می

= درصد پایایی  2 ×ها /  تعداد توافقات تعداد کل داده ×  100%
 بازآزمون

 درصد پایایی دو کدگذار.1جدول 

تعداد کل  مصاحبه
 کدها

تعداد 
 توافقات

تعداد 
عدم 

 توافقات

درصد 
پایایی دو 

 کدگذار
 %52 7 22 86 2مصاحبه 
 %54 3 15 55 5مصاحبه 
مصاحبه 

12 
39 17 10 87% 

 %61 20 55 180 کل
 2با استناد به نتایج جدول مذکور، با توجه به اینکه درصد پایایی 

 آزمون مورد قبول است. ییایپا به دست آمده و  %60کدگذار بیش از 
 هاافتهی 

 رانیمد یاخالق هیسرما یارتقا تاثیرگذار در عوامل ییشناسا جهت
های تخصصی ، مصاحبهخاص شهر تهران یردولتیغ ییمدارس ابتدا

ساختاریافته با خبرگان منتخب صورت گرفته است. در این نیمه
سوال باز در نظر گرفته شده است  8مرحله پیش از شروع مصاحبه 

بینی در نظر گرفته شده است که و در طول فرایند مصاحبه این پیش
با عمق و  پژوهشگر نکهیا یبراد. سواالت جدیدی نیز مطرح شو

 ها ومکرر داده یبه بازخوان اقدامها آشنا شود داده ییگستره محتوا
گردیده و الگوها(  یمعان یها به صورت فعال )جستجوخواندن داده

 است.
 یمحتوا لیو تحل هیو تجز کیفی داده بنیاد لیبه منظور کاربست تحل

 ۀضبط شده از جلس یصدا یوها، ابتدا متن هر مصاحبه از رمصاحبه
 یبرداشته شده ط یهاادداشتیو با استفاده از  یساز ادهیمصاحبه، پ

، در متون نیا قیدق ۀ. سپس با مطالعدیگرد لیجلسات مصاحبه تکم
مستقل  یهادهیا یشده تمام هیته یهااز مصاحبه کیهر  یبرا اابتد

و در  باز(یی )کدگذاری شناسا یهای فرعو مقوله میدر قالب مفاه
ی های اصلبه ساخت مقوله ،یهای فرعمقوله بیادامه از ترک

حاصل از  جیدر ادامه نتا (.26) پرداخته شد )کدگذاری محوری(
 ارائه شده است. کیفی داده بنیاد لیاول تحل ۀانجام مرحل

ها از آن هیاول یبار مطالعه و کدها نیها چندهر کدام از مصاحبه 
ه ب هیاول یانتقال بهتر موضوع، کدها یبرا ی. گاهدیاستخراج گرد
 یهااز جمله یمتن، برخ ۀشدند. در ستون نمون انیب یصورت استعار
ارائه شده است. الزم به ذکر است به منظور  هیاول یمُعرف کدها

کنندگان در امر مصاحبه پژوهش حاضر، حفظ اطالعات مشارکت
ه شده است. نمایش داد MIXبا کد 1شوندگان هر یک از مصاحبه

برای نشان دادن شماره   Iدادن مصاحبه و حرفبرای نشان  Mحرف
ای است که از برای نشان دادن شماره کد اولیه Xمصاحبه و حرف 

 .2متن مصاحبه استخراج شده است
 

_________________________________ 
1 interviewee  243,مثال  یبراM از این  4و شماره کد  3شماره  شونده نشاندهنده مصاحبه

 باشد.مصاحبه می
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 1398زمستان ، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 هامصاحبه متونبه دست آمده از  یۀاولکدهای . 2 جدول

 مراجع های مربوطهشاخص مفهوم

 یهاو ارزش تیهو
 در مدارس یفرد

 ت،یفرد یاخالق، ارزش قائل شدن برا یگذار هیسرما تیقابل ه،یسرما کیاخالق به عنوان 
شناخت اخالق به عنوان  نده،یدر آ هیسرما کیاستفاده از اخالق به عنوان  ،یتعهد و امانتدار

 یاخالق یبه عنوان ارزشها یاخالق هیسرما ر،یناپذنایپا هیارزش، اخالق به عنوان سرما کی
 هیداشتن روح ،یریپذ تیدوران تحول، پرسشگر و اهل مراقبت بودن ، مسئول رفرد د کی

اط ارتب ت،یبحث ارتباط با خدا و معنو گران،یو مراقبت از د یریپذ تیاتمام کار، مسئول
اخالق سکوالر، اخالق به  یاصالت و ارزش اخالق، عدم ارزشمند ،یمداربا اخالق تیمعنو

 هاییو خودرا هاتیفاصله گرفتن از من ت،یلاز طفو یریگو شکل یژگیعنوان و

22}7,M} 
11}9,{M 

,14}4M} 
18}3,{M 
12}1,M} 
22}6,{M 

و  یآموزمهارت
منابع  یمداراخالق

 یانسان

 ،یجمع ،یها و روابط شخصرفتار میو تنظ حیها در تصحانسان یاخالق در زندگ تیریمد
 ،یانسان، داشتن نگاه انسان کیارزش افزوده اخالق، بها دادن به فرد به عنوان  ،یجهان ،یمل

ها و سلوک، کسب و ارائه ارزش یدهدستور ،یقاعده گذار ،ییپاسخگو قیاخالق از طر
 و سعادت یو خوشبخت یاخالق لیفضا

,34}9M} 
10}11,{M 
20}12,M} 
16}4,{M 
,41}2M} 
32}5,{M 

{,1813M} 

{,337M} 

کرامت و روابط حفظ 
 در مدارس یانسان

 ،ی)انسان هاهیسرما ریسا یمنشا کارآمد یاخالق هیسرما ،یاجتماع هیانداختن سرما انیبه جر
 جادیا ،یاجتماع هیاعتماد افراد نسبت به هم با سرما جادیو ...(، ا یاجتماع ،یکیزیف ،یعیطب

 ،مشکالت آنها دنیافراد و شن یدرک نمودن کارها رو،یخود و ن نیب یو انسان یارتباط اخالق
 یکرامت انسان

13}4,{M 

26}8,M} 

,4}1M} 
14}14,{M 
36}4,M} 

 یهاحفظ ارزش
 یفرهنگ

 متناسب ریارزش افزوده توسط اخالق، انتخاب مد جادیا ،یفرهنگ هیانداختن سرما انیبه جر
 خیو در تار ندگانیاخالق در رابطه با گذشتگان و آ تیریبا اخالق جامعه، مد

,41}3M} 
12}6,{M 
29}9,M} 
19}11,{M 
,30}2M} 
35}12,{M 
44}15,{M 

ای و اخالق حرفه
 سازمانی

ا تعامل ب جادیبه افراد، ا یتیریدر تعامالت، داشتن نگاه مد ینیو ظاهرب ینگر یعدم سطح
ل مسائ انیکادر مدرسه، ب یبا اعضا ریمد تیمیافراد، متواضع بودن و احترام گذاشتن، صم

 یبندیو کارکنان، پا ریمد انیداشتن اعتدال و محبت م ر،یاقتدار و محبت مد ر،یبا مد یخصوص
 هیانداختن بق انیبه جر ران،یمد ی، عملکرد اخالق یمشخص، دانش اخالق یاهبه چارچوب

کر داشتن تف ،یاهل تعامل و مناسبات ای کیدموکرات ،یکتاتورید ریدر سازمان، مد هاهیسرما
ها توسط آموزان، کمک نمودن به رشد آدمبه دانش یتوجه انفراد ار،یاخت ،یآزاد، آزادمنش

 تیریآموزان، مددانش انیم ضی، عدم تبع ریتوسط مد گرانی، مالحظه نمودن حقوق د ریمد
به عنوان کنش  یاخالق هیمعارف و استفاده از علم روز، سرما ختنیآم ،یو اخالق مدار

 مسئوالنه یهاواکنش

,36}1M} 
13}13,{M 
21}6,M} 
,15}4M} 
17}14,{M 
20}8,M} 
11}10,{M 

 مدیر اخالق مدار

آموزان، داشتن و معلم بر دانش ریمد یرگذاریتاث ر،یخط تیمسئول کیبه عنوان  تیریمد
درس  ،یاصول ظاهر یسر کی تیتعامل با جمع، رعا یبرقرار ،یآموزش تیریمد التیتحص

کنان و به کار یافراد، نبود نگاه بهره ور یریپذ تی، مسئول امبریپ یاخالق رهیگرفتن از س
ر د هیاخالق و تزک تیبا توجه به رعا رانیتجربه ، انتخاب مد کناردانش در  تیافراد، اهم
 تیاهم ،یو اعتقاد یمسلم علم دیارتباط با اسات ر،یمد یاز سو یاخالق یهاجنبه تیآنها، رعا

 فهیهمکاران، مشخص نمودن چارچوب وظمدار بارآوردن  فهیوظ ر،یاخالق مدار بودن مد

,10}2M} 
9}4,{M 

15}9,M} 
,4}2M} 
1}13,{M 
2}4,M} 
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افراد، دخالت اخالق در  انیم یتعهد اخالق جادیافراد، ا یافراد، مشخص نمودن ساعات کار
معلم و دانش آموز،  نیها، بهبود ارتباط بو حرمت یمیامور  و کارها، حفظ ارتباط صم

ز ا یبه بعض ریمد یبندیپا ،یمداراخالق یبرا یسازبستر تیحق و حقوق افراد، اهم تیرعا
 یاعمال معنو

 ریمد یمشخطمنش و 

 ،ییدادر دوره ابت ریمد گاهیجا تیاشتباه، اهم استیافراد با برخورد و س یزندگ ریمس رییتغ
و  یزاربرگ ،ییدر دوره ابتدا یدیکل یاخالق یتیآموزان، نقش تربدانش یبه عنوان الگو ریمد

 گریخود و د یآموزانداشتن ارتباط سازنده با دانش ،یآموزش یهاشرکت در دوره
و  یقیتشو یهااستیدولت، س یهااستیس ،یو اجبار یقهر یاستهایس دآموزان، وجودانش

و نگاه  تی، داشتن نگاه اهل ب ینید یهاهیسرما تی، اهم یساالر ستهیداشتن نگاه شا ،یبیترغ
رهنگ ، ف یاسیس یها یباالدست ، عدم معامله اخالق با پست، باز یاسیاکرم، رفتار س امبریپ

 یزیرگذارها(، برنامه استیها و هم )سنقش حکومت ر،یدم یی، تعهد و پاسخگو یسازمان
 در سازمان یاخالق نیقوان یسازادهیآموزان، پرشد دانش یبرا

,16}3M} 
18}14,{M 
24}4,{M 
,21}11M} 
11}2,{M 
17}15,{M 

 یاخالق تیترب

سالمت روان، انسجام و  تینقش خانواده، اهم تیخانواده و مدرسه به عنوان بستر، اهم
 تیو وراثت در بروز اخالق، سهم مشخص خانواده ، اهم طیخانواده، نقش مح یهایژگیو

 تیمنبه ا ازیخود، ن یازهایو مسئول ، عبور انسان از ن شیافراد آزاداند تیترب ،یاسالم تیترب
 ،یکیولوژیزیف یازهای، ن تیدوران طفول ی، اثرگذار دهید بیآس اریسحس ب کیبه عنوان 

فرهنگ و خانواده و اخالق معلم، کسب  تیو ...، اهم یتکامل ،یعاطف ،یشناخت ،یروان
 بندیفرد در خانواده، پا تیشناخت نسبت به فرد و خانواده، فرهنگ خانواده، رشد و ترب

 در کودکان خوبعادات  جادیا ،یاصول اخالق بودن افراد به

,5}9M} 
17}10,{M 

10}11,M} 
6}4,{M 

27}15,M} 
 

استقرار معنویت در 
 جامعه

 یب ن،یفاکتور در اخالق، کمک به محروم کیدر جامعه به عنوان  تیمعنو یرگذاریتاث
داشتن در قبال حقوق  تیاز طرف جامعه، مسئول ییتفاوت نبودن به جامعه، طلب پاسخگو

 ریو سا یصداقت، امانت دار تینفعان، رعا یمدرسه و تمام ذ رونیصاحبان حق در درون و ب
 نیوالد یافراد، حفظ کرامت انسان یرونیب یهاارزش ،یاخالق یهالتیفض

,10}2M} 
11}6,{M 
15}8,{M 
,14}12M} 
18}2,{M 
23}15,{M 

ودن نم قیآموزان، تشوبه دانش یکار گروه یازهایآموزان، دادن امتبا دانش یداشتن کار گروه ی فردیریپذتیمسئول
 افراد یذات یهایژگیآموزان، انتخاب براساس وکار خوب دانش

38}5,{M 
,43}13M} 
24}1,M} 
36}4,{M 

 رشد و یادگیری فردی

طرح  نیتدو رنده،یادگی طیخلق مح ران،یمد یبرا طیمح یبحث آموزش، مناسب ساز تیاهم
و مراقبت از  یهمدل یفضا جادیافراد، ا یمهارت یهایژگیو تی، تقو یدرس و برنامه درس

دن نمو کیرشد افراد ، شر یفرصت برا جادیا ه،یدر سازمان به عنوان سرما تیمیصم گران،ید
 ن،یوالد یرشد برا نهیزم جادی، ا یریگ میمشارکت در تصم ود،خ ماتیکارکنان در تصم

 نیتوسط معلم و والد یابیارز ،یابیو ارزش یافراد، بحث نظام آموزش یکرامت انسان تیرعا

,32}11M} 
25}10,{M 
22}8,{M 
,20}14M} 
17}5,{M 
27}4,{M 
,16}6M} 
10}12,{M 
21}7,{M 

 پروری مدیرانجانشین

و تجربه کسب کردن در کنار آموزش،  یکارآموز ران،ی، آموزش مد رانیمد یبخش یآگاه
 یاددهیآموزش و  ک،یبه صورت مدون و کالس یو علوم اخالق یاخالق یاددهیآموزش و 

 یاخالق یاددهینه به صورت موعظه، آموزش و  یعلم یهابا روش یبه صورت منطق یاخالق
مشاوران  یزشیکار انگ انه،یخونما یهاو فضل فروش کیسالت یهایبا خطابه، سخنران

 ریمد ستهیانتخاب شا ،یسازمان

,21}13M} 
26}4,{M 

2}6,M} 
11}4,{M 
20}5,M} 
19}9,{M 

 یتعلق سازمان
 

 یالم تیجهت امن ییهاشیلحاظ نمودن افزا ،یقیتشو یبه عنوان ساز و کارها یمسائل اقتصاد
 ثیاستفاده از قرآن و احاد ،یاجتماع یریپذتیدرک افراد از مسئول شیافزا یتالش برا ر،یمد

,1}7M} 
16}10,M} 
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  و همکاران                 یکرمانشاه یریم زیمهرانگ  65

 1398زمستان ، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

در مدرسه،  استفاده از رساله حقوق امام سجاد کتاب )هوش  یاخالق تیترب یبنا ریبه عنوان ز
 در مدرسه یاخالق تیترب یبنا ری( به عنوان زیاخالق

10}15,{M 

 هااستراتژی

اخالق  جیترو یهارساختیارتقاء ز ،یمشورت کار گروه هیروح تیساختارها، تقو دنیچ
از وضع  یتینقد و اظهار نارضا ات،یهنر و ادب قیاز طر یفرهنگ یارزشها قیدر مدارس، تزر

 تیمعلمان، حما زاتیامکانات و تجه ینقد و بازخورد مناسب، به روز رسان ستمیموجود ، س
 یهادوره یبراساس سند تحول، برگزار یطرح تعال ا،یو مزا حقوقاز معلمان، بحث  ریمد

 یآموزش

,16}3M} 
22}12,M} 
17}5,{M 
,12}6M} 
14}4,{M 

8}11,M} 

 یاسیس مداخله
 یدر نظام یاخالق هیسرما یریقرارگ رصادقانه،یرفتار غ جادیو ا نشیدر گز یاسیمداخله س

 ها وخانواده یسهل انگار ،یاسیو س یبا مسائل مذهب ریانتخاب مد ،یاسیبه قدرت س یمتک
 یاخالق هیسرما جادیوجود موانع برسر راه ا ،یحکومت نیجامعه و مسئول

38}2,M} 
43}14{M 
35}6,{M 
26}11,M} 
12}9,{M 
17}7,{M 
28}1,M} 
11}4,{M 

نابرابری در پرداخت 
 حقوق و مزایا

ی و مشکالت اجتماعی و مسائل اقتصادی در جامعه، وجود اقتصاد مناسب طیشرا فقدان
 ی وارده بر دبیراناقتصاد یفشارها

,1}14M} 
11}10,M} 
23}4,{M 
,14}5M} 
23}7,{M 
34}9,{M 

ناهمسویی اهداف 
 اخالقی با اجتماع

در جامعه، مختل نمودن  یتعامل یفقدان فضا ران،یمد نشیو نحوه مداخله گر گز نشیگز
 ن،ید قتینانوشته ، دور شدن افراد جامعه از حق نیو قوان یمیجو صم ت،یبه امن ازیو ن تیامن

دور شدن افراد از خلقت خود، عملکرد نامناسب و اکتفا کردن به ظاهر، تظاهر به صداقت، 
 یرو شیفرد در قبال اجتماع، موانع پ تیمسئول یسازعدم شفاف ت،یهو یریگعدم شکل

 ران،یمد انیدر م تیریفقدان دانش مد ،یاصول اخالق یبر مبنا یفرهنگ ساز یبرا رانیمد
 رانیو درجا زدن مد یروزمرگ خکوبیم شرفت،یو پ تیضد رشد و خالق عتیطب

,14}13M} 
18}10,{M 
11}11,{M 
,16}11M} 
25}9,M} 
36}8,{M 

وجود مسائل 
 یخانوادگ

ها و خرده فرهنگ هاتیافراد، وجود قوم رونیدرون و ب رتیمغا ،یتیانحطاط شخص شیافزا
و فرهنگ برخاسته از آن ، کمرنگ  تیمتفاوت، اعتقاد مردم به قوم اریبس یهافرهنگ

ها و فرزندان، خانواده یبرخ یهابا دانسته رتیدر مغا یآموزش اصول اخالق رینمودن تاث
 دانش آموزان و خانواده یبا برخ ینید میتعال یبرمبنا یاخالق یهمسو نبودن فرهنگ واقع

43}2,{M 
23}6,M} 
12}10,{M 
17}7,{M 
19}8,M} 
25}10,{M 

سازی سند پیادهعدم 
 تحول بنیادین

 

نسبت  یناآگاه ،ینگاه کسب و کارانه به مدرسه، اداره ساالر ت،یریپست مد ادیدغدغه ز
 یدور بودن برخ ران،یمدارس در ا یضرور نیو شکست سازمان، فقدان قوان تیریبه دانش مد

از افراد  یاز دست دادن برخ ،یا رحرفهیو غ یرفنیغ نشیاز مدارس از مسئله روز، گز
و  ینظر یضعف دانش و شناخت از علوم اخالق ،یتیرید مدیجد کردیمتخصص، فقدان رو

 رانیسردرگم کردن مد ض،یچپ و راست و ضدونق یهابا بخشنامه رانیبمباران مد ،یعمل
عدم  ،یادار یدر آموزش و پرورش، سلطه بروکراس نیسنگ یهاتیو مسئول فینسبت به وظا

 نیادیسند بن یبرا رساختیوجود ز

33}6,{M 
40}2,M} 
30}9,{M 
11}10,{M 
23}1,M} 
14}9,{M 
,28}8M} 
34}12M} 
15}3,{M 

افزایش رضایت و رشد 
 افراد

 یربنای، اخالق ز یاجتماع هیسرما یربنایاخالق ز ،یفرد یو اثر گذار ییرشد و شکوفا
ار افراد، رفت یرشد معنو ران،یمد یریگ میکمک به تصم ،یآرامش فرد جادیا ،یانسان هیسرما

 یاهآموزان، توجه به تفاوتبه دانش یریادگیآموزان ، دادن فرصت آزادمنشانه معلم با دانش

,10}12M} 
7}4,M} 

24}2,{M 
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ثبت اثرات م یتجل ،یمحقق شدن اهداف فرد ت،یو ترب میدر عرصه تعل افتهی رشدافراد  ،یفرد
اخالق در رفتار کارکنان و دانش آموزان،  یبخش یرفتار معلمان در شاگردان، مشاهده تجل

رد طرز برخو ،یکار تیفیک شیافزا ،یکار زهیانگ شیافزا ،یشغل تیاحساس تعلق و رضا
انعکاس دادن  ،یاخالق یهانمودن ارزش تیرعا طر،خا نانیآرامش و اطم شیافزا ح،یصح

 یس ارزشمندبه خود و خانواده، احسا تیترب جهیآموز، بازگشت نترفتار معلم در دانش
 افراد در کار کردن شتریب اقیافراد، اشت

17}2,{M 
22}15,M} 
27}4,{M 

دستیابی به اهداف 
 سازمانی

 ،یسازمان اخالق جادیمشترک ، ا یهاارزش شیافراد ، افزا ییخلق محیط یادگیرنده، پاسخگو
اهداف سازمان، مشاهده اثرات  افتنیبازگشت رشد به سازمان، تحقق  ،یتعلق سازمان شیافزا

اخالق  کیآموزان و داشتن اخالق مدار بارآمدن دانش ،یسازمان یبالندگ ،یاخالق هیسرما
 ن،یهمکاران و مراجع انیاعتماد م جادیا ،یاخالق هیسرما جیبه عنوان نتا تماداع جادیخوب، ا

اخالق مدارانه  ران،یو دب دانش آموزان و خود دانش آموزان یهاخانواده انیاعتماد م جادیا
 نسبت به همکاران ریاحترام مد تیبودن تعامالت، رعا

,28}1M} 
18}6,{M 
33}7,{M 
,6}14M} 
8}4,{M 
9}5,{M 

11}8,{M 
29}11,M} 
34}1,{M 

ایجاد جامعه 
 مداراخالق

ها، شهروندان مدارس و خانواده انیبرقراری ارتباط مستمر و مطلوب م ،یتحقق جامعه متعال
ه، ها و سپس در جامعمثبت از نهاد مدرسه در خانواده راتییتغ جادی، ا لتیو بافض تیبامسئول

 اخالق یو فرد یاخالق مدار شدن جامعه، منفعت جمع

,33}5M} 
25}6,M} 
17}15,{M 
27}9,{M 
39}1,M} 
31}11,{M 
,41}2M} 
23}11,{M 

پرداخته شود، الزم است  یهای اصلاز آنکه به استخراج مقوله پیش
 یبر رو یادیدفعات ز ،یهای فرعاستخراج مقوله ۀتا مانند مرحل

آمده است، با دقت امعان نظر شود. از  مذکورآنچه در جدول 
رابطه توان یو تکرار است که م یبرگشت حرکت رفت و افتیره

 یآشکارساز نیا جینتا تیرا آشکارکرد. در نها یهای فرعمقوله انیم
 ارائه شده است. 3در جدول 

 

 یو فرع یاصل هایمقوله ارادایم،پ. 3 جدول
 مفهوم مقوله پارادایم

پدیده 
 محوری

اخالق به عنوان 
 کیاستراتژ هیسرما

 رانیمد

های فردی هویت و ارزش
 در مدارس

و  یآموزمهارت
منابع  یمداراخالق
 انسانی
کرامت و روابط حفظ 

 انسانی در مدارس

 های فرهنگیحفظ ارزش

ای و اخالق حرفه
 سازمانی

شرایط 
 ایزمینه

های شخصیتی ویژگی
 مدیران

 مدیر اخالق مدار

نگرش، باور و 
 استعدادهای فردی

 ریمد یمشخطمنش و 

 شرایط علی

تربیت اخالقی در 
 یاخالق تیترب خانواده

اخالق و معنویت در 
 جامعه

استقرار معنویت در 
 جامعه

راهبردها و 
 اقدامات

 راهبردهای فردی

 ی فردیریپذتیمسئول

 رشد و یادگیری فردی

 راهبردهای سازمانی

 پروری مدیرانجانشین

 یتعلق سازمان

 هااستراتژی

شرایط 
 گرمداخله

 یاسیس مداخله مسائل سیاسی

 مسائل اقتصادی
نابرابری در پرداخت 

 حقوق و مزایا
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ناهمسویی اهداف  مسائل اجتماعی
 اخالقی با اجتماع

 یوجود مسائل خانوادگ مسائل فردی

 مسائل سازمانی
سازی سند عدم پیاده

 تحول بنیادین

افزایش رضایت و رشد  توسعه فردی پیامدها
 افراد

دستیابی به اهداف  توسعه سازمانی
 سازمانی

 مدارایجاد جامعه اخالق توسعه اجتماعی
 های پژوهش()منبع: یافته

در نتیجه کدگذاری گزینشی تحلیل کیفی داده بنیاد پژوهش حاضر، 
 ی پژوهش در شکل زیر ارائه شده است. میمدل پارادا

 

 

 
 

 مدیران مدارس ابتداییسرمایه اخالقی ء ارتقا مدل پارادایمی. 1 شکل
 

 گیرینتیجه
با هدف استفاده از نتایج آن برای بهبود امور و یا تغییر  یهر پژوهش

د توانگیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز میشرایطی  صورت می
خاص شهر  یردولتیغ ییمدارس ابتدا معلمان و رانیمورد استفاده مد

 قرار دارند یو پیچیده امروز هایی پویاتهران قرار گیرد که در محیط
لذا پژوهش حاضر با  باشند.می یاخالق هیسرما یو به دنبال ارتقا

 ییمدارس ابتدا رانیمد یاخالق هیسرما یارتقا یبرا یارائه مدل هدف
 انجام شده است.  خاص شهر تهران یردولتیغ

سرمایه ه محوری و اصلی پژوهش، مقوله نتایج نشان داد، پدید
و  تیهوبوده که به پنج زیرمقوله استراتژیک مدیران مدرسه 

منابع  مداریاخالقو  یآموزمهارت، در مدارس یفرد یهاارزش

 یهاحفظ ارزش، در مدارس یکرامت و روابط انسانحفظ ، یانسان
شود. در نتایج ی تقسیم میو سازمان یاحرفه اخالقو  یفرهنگ

نیز به کرات به  (8) یو کوشک ی( و قالوند14راتوا )مطالعات 
های مذکور اشاره شده و از این منظر، با نتایج پژوهش حاضر مقوله

 هماهنگ است.
 یاارتقای و بسترساز در براساس نتایج به دست آمده شرایط زمینه

ن و رایمد یتیشخص یهایژگیوهایی نظیر ی با مقولهاخالق هیسرما
ر که ب طیشرا نیای شناسایی شدند. فرد یباور و استعدادها نگرش،

 طیبا شرا سهیهستند که در مقا ییهاشامل مقوله ،مؤثرند راهبردها
 یکمتر یرگذاریترند، از قدرت تأثفعال ییرهایکه متغ یعل

و  نیمت یزارعو  (13و پان ) ندر نتایج مطالعات یی برخوردارند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            10 / 13

http://mail.islamiclifej.com/article-1-775-en.html


 68 ... یردولتیغ ییمدارس ابتدا رانیمد یاخالق هیمدل سرما  

Islamic Life Style Centeredon Health  Volume 3, Winter 2019 

 ریمد یمشو خط منشر و اخالق مدا ریمدنیز به  (9همکاران )
 خوانی دارد.اشاره شده و از این منظر با نتایج پژوهش حاضر هم

 ای دهیو توسعه پد جادیباعث اکه  همچنین مشخص شد شرایط علی 
 ضرورتو  نقش خانواده تیاهمعبارتند از  شوندیسرمایه اخالقی م

 یقاسمو  (15) یالماسدر نتایج مطالعات  که ارتقاء سرمایه اخالقی
 در جامعه تیمعنو استقراری و اخالق تیترب( هم به 3و همکاران )

 اشاره شده و با نتایج پژوهش حاضر سازگار است.
 گر ودستاوردهای پژوهش نشاندهنده برخی شرایط مداخله

کنش،  یبر راهبردها ریکه ضمن تأث است هاتیاز وضع یامجموعه
از جمله . کنندیرا محدود م تداخل نموده و آنها عوامل ریسا با

 ائلمس، یاقتصاد مسائل، یاسیمسائل س توان بهشرایط بازدارنده می
در نتایج مطالعه  ی اشاره نمود.سازمان مسائل، یفرد مسائل، یاجتماع

نیز به شرایط بازدارنده نظیر مسائل  (17) وسارات و همکاران
خوانی اقتصادی و اجتماعی اشاره شده و با نتایج پژوهش حاضر هم

 دارد.
و تعامالت  هاتیرفتارها، فعال انیب براساس نتایج حاصله، جهت

گر مداخله طیشرا ریو تحث تأث یمحور پدیدههدفدار در پاسخ به 
ی اشاره سازمان اهبردهایی و رفرد یراهبردهاتوان به می اینهیو زم

 و رشدی، فرد یریپذتیمسئولنمود. راهبردها و اقدامات مذکور به 
 هایاستراتژی و سازمان تعلق، رانیمد یپرورنیجانشی، فرد یریادگی

سو نیز هم (12و همکاران ) انیرسولاشاره داشته و با نتایج مطالعه 
 باشد.می

کنش و متاثر از  یراهبردهادر اثر اتخاذ در نهایت مشخص گردید 
 گرمداخلهشرایط و  یعل طیشرا ،اینهیزمشرایط  ،یمحور پدیده

پیامدهای مذکور در  .ابندییو توسعه م شوندیم جادیا پیامدهایی
 توسعهی و سازمان توسعهی، توسعه فردپژوهش حاضر شامل 

 و تیرضا شیافزای است که به ترتیب به مواردی همچون اجتماع
 مدارجامعه اخالق جادیای و به اهداف سازمان یابیدست، رشد افراد
 گردد.منتهی می

 هیارتقای سرماهای پژوهش، پیشنهادات مهمی جهت بر اساس یافته
توان می غیردولتی خاص شهر تهران ییمدارس ابتدا رانیاخالقی مد

بخش  2ها، در ارائه داد. این پیشنهادات با توجه به کاربرد آن
به  شنهاداتیپ ای سازمان، پیشنهاداتی برای مدیران وپیشنهاداتی بر

 شود. ی  ارائه میپژوهشگران آت
 سازمان یبرا شنهاداتیپ

 هیارتقای سرمایکی از مهم ترین اقداماتی که سازمان  می تواند برای 
انجام  غیردولتی خاص شهر تهران ییمدارس ابتدا رانیاخالقی مد

دهد، به کارگیری مدیران متخصص و شایسته ای است که عالوه بر 
سابقه معلمی که موجب درک عمیق آنان از مسائل مربوط به 
آموزش می شود، در زمینه مدیریت آموزشی نیز تخصص داشته باشند 
تا با دیدگاهی صحیح نسبت به آموزش و نحوه مدیریت آن، به اداره 

مدارس بپردازند. به جرأت می توان  سازمان، مناطق آموزشی و
اظهار داشت که فقدان تخصص در مدیریت، عامل به وجود آورنده 

است  اخالقی هیارتقای سرماها نسبت به بسیاری از موانع و چالش
 که می توان آن را با مدیریت صحیح، به میزان زیادی بهبود بخشید.

از مهارت و  در آموزش و پرورش معموالً افراد در پستی که در آن

تخصص الزم برخوردارند، قرار نگرفته اند . به کارگیری افراد 
متخصص در مشاغل مرتبط با تخصص آن ها، عالوه بر آن که نحوه 

 قیاخال هیارتقای سرماانجام امور را بهبود می بخشد، در شکل گیری 
 نیز مؤثر است. 

معلمان و عدم رعایت انصاف و برابری در افزایش حقوق مدیران و 
عدم رعایت انصاف در تخصیص امکانات و تسهیالت در بین آنها، 
به شدت افراد را نسبت به سازمان دچار تزلزل می نماید، لذا تصمیم 

ای باشد که، های به عمل آمده  در این زمینه باید به گونهگیری
درستی برقرار عدالت در بین مدیران، معلمان و سایر کارکنان به

 گردد.

آنها  یتیشخص یهایژگیوساالری و اب مدیران براساس شایستهانتخ
رهگشا  اخالقیتواند در جهت دستیابی به اهداف ارتقاء سرمایه می

 یباور و استعدادها نگرش،ی مهم تیشخص یهایژگیو باشد. یکی از
 ای نمود.ی است که باید بدان توجه ویژهفرد

در سال های اخیر، طرح ها و برنامه های متعدد و غیر اصولی، یکی 
فراهم آورده است.  اخالقی هیارتقای سرمااز مهم ترین موانع را برای 

وجود مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی وسازمانی هر یک به 
اند. موانع مذکور همچون سدی همراه داشتهنوبه خود مشکالتی را به

تقرار و ارتقاء سرمایه اخالقی عمل نموده و بهبود آن را در برابر اس
شود تدابیر الزم جهت کاهش اندازند. لذا پیشنها میبه تاخیر می

 ربط اتخاذ گردد.مسائل مذکور توسط مدیران ذی

همچنین پیشنهاد می شود سازمان آموزش و پرورش به رشد حرفه 
ر و تهای کاربردیای مدیران و معلمان تاکید بیشتری ورزد و برنامه

 ای آنان در نظر بگیرد. تری را برای رشد حرفهمناسب

 رانیمد یبرا شنهاداتیپ
از آنجاییکه مدیران به عنوان الگوی سایرین هستند و افراد نگاه 

 شود مدیران مدارسای به رفتار و کردار آنها دارند، پیشنهاد میویژه
در وهله اول به خودآگاهی،  غیردولتی خاص شهر تهران ییابتدا

 گیری از سیره پیامبر اکرم وخودارزیابی و توسعه فردی توام با بهره
آیات قرآن بپردازند. نمود یافتن رفتار شایسته در عملکرد مدیران به 
نوبه خود منجر به ایجاد عادت اخالقی مناسب در آنها شده و در 

، رداردر گفتار و ک تصداقداشتن  اطرافیان نیز تاثیرگذار خواهد بود.
از  یدوستنوع به همراه ی مدیرانصبور ،در عملکرد تیشفافداشتن 

مدار ساخته و دیگر افراد از وی مدیران یک الگوی مناسب اخالق
شود مدیران عالوه بر موارد مذکور پیشنهاد می پیروی خواهند کرد.

 رحق اظها خود به معلمان غیردولتی خاص شهر تهران ییابتدا مدارس
 دنیشن یگوش شنوا برانوعی داده و بهنظر و مشارکت در امور 

آنها باشند. این مهم با حفظ کرامت و ارزش واالی انسانی مشکالت 
 گردد.منجر به ارتقاء سرمایه اخالقی در مدارس مذکور می

 پیشنهادات به پژوهشگران آتی
ژوهش  پشود، با توجه به اینکه این به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

اخالقی  هیارتقای سرما مدل به علت فقدان پژوهش جامع در زمینه
با توجه به شرایط ویژه سازمان های آموزشی، با  مدارس رانیمد

استفاده از روش کیفی و راهبرد داده بنیاد صورت گرفته است، با 
استفاده از داده های این پژوهش، پژوهش های کمی جهت تکمیل و 

شود این نوع پژوهش رد. همچنین پیشنهاد میگسترش آن انجام پذی
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 را در دیگر سازمان ها به اجرا درآورده، نقاط اشتراک و افتراق
در سازمان های آموزشی و غیر آموزشی  اخالقی هیارتقای سرما مدل

 را شناسایی نمایند. 

هایی نیز مواجه بوده است. شاید این پژوهش برای انجام با محدودیت
ارتقای ن پژوهش، ناشی از موضوع آن باشد. بیان اولین محدودیت ای

، آن هم در  مورد راهبردها و واکنش های مواجهه اخالقی هیسرما
با آن، امر دشواری است. این امر در سازمانی مانند آموزش و پرورش 

تری که افراد به سختی به یکدیگر اعتماد می کنند، از دشواری بیش
 برخوردار است.

پژوهش، متوجه روش اجرای آن است. از آن محدودیت دیگر این 
جا که در پژوهش های کیفی، داده ها از سوی پژوهشگر مورد 
تفسیر قرار می گیرند، این امر می تواند تفسیر داده ها را با سوگیری 

 های احتمالی مواجه کند.

از دیگر محدودیت های  پژوهش کیفی که از روش های آماری 
ه میزان اهمیت مقوله ها، تأثیر آن ها بهره نمی گیرد، قضاوت دربار

بر یکدیگر و... است که معموالً از دقت کافی برخوردار نبوده،  نمی 
 توان با اطمینان در مورد آن ها نظر داد.

های هیجانی بیان شده از سوی مصاحبه شوندگان، مقوله بندی واکنش
از دیگر محدودیت های این پژوهش به حساب می آید. از آن جا 

تعداد زیادی از هیجانات، علیرغم شباهت ها، کامالً بر یکدیگر که 
انطباق ندارند، دسته بندی آن ها دشوار بوده، امکان از دست رفتن 

 برخی داده ها در این زمینه را محتمل می سازد.

همچنین مهم ترین محدودیت اجرایی این پژوهش عدم ضبط 
طور مستقیم با مصاحبه ها بود. تعدادی از مصاحبه شوندگان، به 

ضبط مصاحبه مخالفت کردند و تعدادی اظهار داشتند که اگر 
توانند به بیان دیدگاه های خود مصاحبه ضبط نشود راحت تر می

بپردازند.  عالوه بر موارد مذکور، به دلیل شرایط نامساعد وجود 
در کشور، دشوار بودن هماهنگ نمودن جلسه  19بیماری کووید 

 د.آیشمار میرگان نیز محدودیت دیگری بهمصاحبه حضوری با خب
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