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 In the present era, observing professional ethics by human 
resource managers in various fields, including performance 
appraisal, is necessary, and long-term benefits of the 
organization are ensured by making rational and wise 
decisions. This study aims to identify the components of 
professional ethics considered by school principals when 
evaluating teachers’ performance, and seeks to study their 
effect on the teachers’ job productivity. The method of this 
study is mixed, and its strategy in the qualitative data is 
thematic analysis. For this purpose, 16 interviews were 
conducted with experienced school principals in District 1 of 
Bandar Abbas. By analyzing the content of the interviews, to 
evaluate the teachers’ performance, the components of 
professional ethics: human dignity, justice and fairness, 
trustworthiness and confidentiality, orientation to the truth, 
attention to growth and excellence, compliance with rules 
and regulations, acceptance of criticism, commitment and 
expertise, honesty, and transparency, were identified. These 
components were divided into three categories: the ethical 
components to be considered dealing with teachers, the 
principal’s personal and ethical components, and the ethical 
components needed in schools. The quantitative data of the 
study was collected according to two questionnaires: A 
researcher-made questionnaire to measure the professional 
ethics of evaluating the school principals’ performance, and 
Hersey and Goldsmith productivity questionnaire to measure 
the teachers’ productivity. The validity and reliability of the 
questionnaires were confirmed. By using statistical analysis 
in the quantitative data of the study, the main hypothesis of 
this study was confirmed, and it showed that there is a 
positive and significant relationship between the observance 
of professional ethics in the teachers’ evaluation and their 
productivity. Therefore, in order to improve the teachers’ job 
productivity, the principals of schools need to consider these 
components of professional ethics when evaluating teachers’ 
performance. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

 هتایخی توست  دتریرخم دبتاان خنیتان  در حتو  در عصر حاضر رعایت  خالت ح حر ت 
دختلف و خ  جمل  در خر یاا  عملکرد، خدری ضروری اود  و اا ختخاذ تصمیمات دبطق  

شود. هتر  خیتن وتشوه  و الرددبرخن  در خین  دیب  دبا ن البردرت سا دام تأدین د 
خی دورد توج  دریرخم دترخر  در خر یتاا  خ  عملکترد های خال ح حر  شباسای  دؤلف 

ااشتر. رو  خیتن وتشوه ، وری شتلل  دعلمتام دت اهر  ها دردعلمام و اررس  تأثیر آن
 61آدیخت ، رخهبرد وشوه  در اخ  کیف  تحلیل دضموم اود  خس . ا  خین دبظتور 

ابررعبا  خنجتا  شتر. اتا تحلیتل دحتتوخی  6دصاحب  اا دریرخم ااسااق  درخر  ناحی 
 ، خی شتادل کرخدت  خنیتان ، عترخل  و خنصتاهتای خالت ح حر ت ها، دؤلفت دصاحب 

گرخی ، توج  ا  رشر و تعال ، رعایت  وتوخنین و دقتررخت، دخری و رخ دخری، حقیق خدان 
خنتقادوذیری، تعهر و تخصص، صترخو  و شتفا ی  اترخی خر یتاا  خ  عملکترد دعلمتام 

های خال وت  دتورد توجت  های شباسای  شر  و ا  س  دست  دؤلف شباسای  شر. دؤلف 
های خال و  دورد نیتا  در خال و   ردی دریر و دؤلف ی هادر ارالورد اا دعلمام، دؤلف 

اتا خستتفاد  خ  دو  هتا وتشوه ، دخد  کّمت  در اخت ابتری شتر. دحی  دررس  تقیتی 
خی خر یتاا  عملکترد  ساالت  اترخی ستبج  خالت ح حر ت  دحقق ۀورسشباد  )ورسشباد

وری هرستت  و گلرخستتمی  اتترخی ستتبج  دیتت خم  دتتریرخم دتترخر  و ورسشتتباد  اهتتر 
هتا دتورد تأییتر وترخر و وایای  ورسشتباد  . روخی ( جمن آوری شر  خس وری دعلمام اهر 

ه  دتورد های آداری در اخ  کم  وشوه ،  رضی  خصل  خین وتشوگر  . اا تحلیل
خی در حر ت دثب  و دعبادخری این رعای  خالت ح ۀتأییر ورخر گر   و نشام دخد ک  رخاط

وری توخم گف  در رخستای اهبود اهر ها وجود دخرد. لذخ د وری آنخر یاا  دعلمام و اهر 
خی شباستای  شتر  در خیتن های خال ح حر  شلل  دعلمام، دریرخم دررخ  اایر دؤلف 

 رخ در خر یاا  عملکرد دعلمام دورد توج  ورخر دهبر.وشوه  

  
 27/3/6011دریافت: تاریخ 
 61/12/6016 پذیرش:تاریخ 
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 مقدمه

دستیابی به پیشرفت آموزشیی یکیی از موعیوعات موی  و امروزه 
 اساسی آموزش و پرورش در کشیورها  توسی ه یافتیه اسیت  هیر

آمیوزش  بیرا  عظیمیی میالی و انسانی منابع کشورها تمامی ساله
 را پیرورش و آمیوزش اصیلی م لمیان پیکیره دهند می اختصاص

 شیناخته م لی  بیدون اصولا  پرورش و آموزش و دهندمی تشکیل
 آن هیرم قاعیده در پیرورش آموزش و اهداف نیست؛ و تحقق شده
افتید میی اتفاق درس ها کالس و مدرسه عملیاتی سطح در ی نی

ها و از جمله (  همه سازمان13، ص1134محمد  و همکاران، (
 بیه بتواننید تا دارند نیاز کارا و اثربخش کارکنان به پرورشوآموزش
 یابنید؛ دسیت جانبیههمیه توسی ه و رشید جویت در خود اهداف

 اثربخشیی و کیارایی بیه هیاسازمان اثربخشی و کارایی طورکلیبه
دارد )ی قییوبی و همکییاران،  بسییتگی انسییانی نیییرو  )ور )بوییره
تیری  هیدف سیازمان را تشیکیل ور  موی بوره(  71، ص1144

هیا  کلییه آدیاد  تواند همچیون زنیییر ، ف الیت دهد که می می
 ( 14، ص1143)طاهر ، جام ه را به ه  متصل کند 

 شیمار بیه تربیتیی عرصیه در موی  نوادهیا  از یکی مدارس،
 دانیش تربیتیی سیالمت و ارزشیمند دانیش دفی  برا  و آیندمی

 منیابع از صیحیح ور بوره دمع کنند می ایفا مومی نقش آموزان،
 و ارائیه در محیدودیت باعی  انسیانی نییرو  خصوصبه مدارس
 جویت در مؤثر و کارا خدمات فقدان .شد خواهد خدمات کیفیت
 از بلکیه شیودمیی زندگی کیفیت کاهش باع  تنوانه دانش ارتقاء

 جلییوگیر  نیییز اقتصییاد  دیگییر هییا بخییش در ور بوییره ارتقییاء
 تربیتیی خدمات کیفیت بوبود و ور بوره اهمیت بنابرای  کند می

 کیردن بیرآورده و جام یه در میردم نیازها  کردن برطرف منظوربه
 اسیاس اولویت، یک عنوانبه و شده بیشتر روزروزبه هاآن توق ات
 اسیت قرارگرفتیه میدارس میدیران هیا  ف الیت و هاگیر تصمی 
 (  77، ص1130زاده و شیدایی، )موسی

ا  گسیترده از مطلوب نیرو  انسانی تحت تأثیر دامنهعملکرد 
گیر ، فرهنی  متغیرها مانند چگونگی سازماندهی، روش تصمی 

سازمانی، سبک رهبر  و ارزییابی عملکیرد قیرار دارد )رهنیورد و 
 تسیییویل در عملکیییرد (  ارزییییابی40، ص1134خیییدابخش، 

 تلقیی انسیانی منیابع مدیریت مو  وظیفه یک سازمانی اثربخشی
 زییاد  توجه عملکرد ارزیابی نقش به اخیر ها سال در و شودمی

 اثیربخش سیسیت  ییک صادبنظران عقیده به است  شده م طوف
 و هاسازمان برا  را هامزیت از انبوهی تواندمی عملکرد ارزشیابی

 نظیام ( 0ص ،1131 رئیسی، و )عبدالوی دارد ارزانی آنوا کارکنان
 انسیانی منابع ها نظام تری مو  از یکی کارکنان عملکرد ارزیابی

 و انسیانی منیابع هیا نظیام سایر آن، پیامدها  و کارکردها که است
 .دهدمی قرار تأثیر تحت را کارکنان به مربوط ها تصمی  از بسیار 

 مسییئولن کلییی طور بییه دهیید،مییی نشییان مییدار  و شییواهد
 ارزییابی بیرا  اسیتفاده میورد ها سیست  و هاروش از هاسازمان
 از مختلفیی عوامیل نارعیایتی ایی  دلییل نیسیتند  راعی کارکنان

 سیسیت  در هیاییکاسیتی وجیود و ارزیابی فرایند پیچیدگی جمله
 بیودن اجرا قابل غیر مدیریت، پشتیبانی عدم است  جامع ارزیابی
 و درسییت ارزیییابی در ارزیابییان نییاتوانی ارزیییابی، هییا سیسییت 
 از واق ییات بیا ارزیابی ها سیست  انطباق و تناسب عدم عادلنه،

 را ارزییابی هیا سیست  اکثر اثربخشی که هستند مشکالتی جمله
 هیا ارزییابی ( 30ص ،1143 )س ادت، نمایندمی اشکال دچار

ها، از جمله آمیوزش و پیرورش بیشیتر بیر متداول در بی  سازمان
کییید داشییته و از ارزیییابی واق ییی فاصییله  رو  عوامییل صییور  تأ

ها در قالب پرکردن ییک سیر  اند  بیشتر ارزیابی عملکرد آنگرفته
طور  که هیدف اصیلی  گیرد، بهها توسط ارزیابان صورت میفرم

ارزیابی در جریان کاغذباز  فراموش شده و مقدار زیاد  از منابع 
ها  ارزیابی(  171، ص1131رود )ددادیان و همکاران، هدر می

 انگییزهبیی کیار، به کارکنان عالقگییب قبیل از نادرست، مشکالتی
 کیاهش بیه منییر کیه کارکنیان ور بویره کیاهش درنواییت و بودن
 و هییانارسییایی از ناشییی توانییدمییی شییود،مییی سییازمان ور بوییره

 دارد وجیود کارکنیان عملکیرد مدیریت نظام در که باشد هاییآسیب
ها  ارزییابی (  ارائه شاخص10، ص1134)محمد  و همکاران، 

ریز  شده ارزیابی با مشکالتی همیراه ساز  صحیح و برنامهپیادهو 
تیری  مشیکالت کیه بررسیی کمتیر  رو  آن است؛ از جمله موی 

ا  در ارزییابی عملکیرد صورت گرفته است مباد  اخیالق درفیه
کارکنان است؛ زیرا کیار ارزییابی مسیتلزم نیوعی ق یاوت و داور  

تیوجوی بیه بدیوی اسیت کیه بییرفتار و عملکرد افراد است   ۀدربار
اخالق در ارزشیابی یک گروه، ممک  است موجب تبیاهی آن گیروه 
شود و ارزشیابی غیراخالقی یک سازمان، ممک  اسیت آن را دچیار 
مشکالت جد  نماید  رعایت اخیالق، موجیب افیزایش وجاهیت 
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شود )پیورعزت و سیدرعیایی، ارزشیابی و جلب مشارکت افراد می
 دانیش از ا شیاخه ۀمنزلی بیه نییز ایق حرفهاخال(  41، ص1131
 آن اخالقی مسائل و درفه یک در اخالقی تکالیف بررسی به اخالق

، 1131 همکاران، و پاریز  نژاد)ایران درفه، ت ریف در و پردازدمی
یییک فراینیید تفکییر  ا  بییه عبییارت دیگییر اخییالق درفییه ( 130ص

امییر اسییت کییه در  دن ای عقالنی است که هدف آن محقق کیر
هایی را، چه موقع بایید دفی  و اشیاعه نمیود  سیازمان چیه ارزش

 ( 1143)قرا ملکی، 

نظیران طور کلی آنچه در زمینه اخیالق میورد توجیه صیادب به
آموزش قرار گرفته، فقط تدوی  اصول اخالق آمیوزش بیوده و  ۀدوز

ها   سیازمانکاربرد و اجرا  مؤثر ای  اصول برا  رشید و توسی ه 
در دال داعیر در میدارس   آموزشی مورد غفلت قرار گرفته است

گیرد و برخی از مدیران در ما ارزیابی درستی از م لمان صورت نمی
دهند کیه مدار  را مد نظر قرار نمیارزیابی عملکرد م لمان اخالق

هیا ای  امر موجب نارعایتی م لمان شیده اسیت  بیه عیالوه کیه آن
هیایی کیه کننید  در بررسییا  نیز دریافت نمیفانهها  منصپاداش

انیید، اکثییر م لمییان و از جملییه م لمییان پژوهشییگران انیییام داده
کنند بدنی از نحوه ارزیابی خود رعایت ندارند و ادساس میتربیت

نظیر م لمیان بیهشود  آنوا ت ییع می که با روش ف لی دق و دقوق
متییاز واق یی خیود، امتییاز ای  روش عادلنه نیست و آنیان براسیاس ا

(  113، ص1141نژاد و همکیاران، مناسبی دریافت نمی کنند )همتی
( م تقد اسیت کیه م لمیان بیا انییام فراینید 1131میمند )محمود 

کننید، امیا از ارزیابی مشکلی نداشته و دتی آن را اثربخش تلقیی میی
کیفییت ها  ارزیابی تیدید نظر شیود تیا بتیوان نظر آنان باید در شیوه

( در پژوهشی بیه تحلییل 1133آموزشی م لمان را ارتقاء داد  نخ ی )
و نقد ارزیابی م لمان پرداخت و گزینه اعمال نظر شخصیی میدیر در 

عملکیرد تیری  نقطیه عی ف برنامیه ارزییابیارزیابی را به عنوان مو 
 کیه دارند ( نیز اذعان1131م لمان دانست  سرچوانی و همکارانش )

 مختلیف هیا دسیتگاه در عملکیرد ارزییابی سیست  از رعایت میزان
 م یارهیا  سیازمانی، و شخصی مت دد دلیل به بنا و بوده پایی  دولتی
 کارکنیان از دماییت بیا ناخودآگاه یا آگاهانه صورتبه ارزشیابی کیفی

 کیه اهمیتیی همه با است  همراه ارزشیابی اهداف از انحراف و خاص
 شید، قائیل تیوانمیی کارکنیان ارزشییابی برا  عقلی و علمی ازلحاظ

 دیگیر چیون نیز پرورش و آموزش ادارات و مدارس در امروزه متأسفانه

 و دقیت کمتیری  بیا کیه شیده تبدیل تشریفاتی اقدام یک به هادستگاه
 .شودمی پرداخته آن به اهمیت
 میدارس میدیران که را ا درفه اخالق ها مؤلفه پژوهش ای 

هیا توجیه داشیته باشیند، م لمیان بیه آن عملکیرد ارزیابی در باید
ا  برا  توجه بیشتر در نماید و در صدد است تا زمینهشناسایی می

خصوص تصمیمات اخالقی در آموزش و پیرورش جویت ایییاد 
ور  م لمان پدید آورد  همچنی  با انیام انگیزه بیشتر و بوبود بوره

ت اخیالق در ای  پژوهش توجه مدیران مدارس را نسبت بیه رعایی
فرهنگییان کیه  ارزیابی م لمان جلب کند  از طرف دیگر دانشیگاه

مسئوولیت آموزش مدیران آینده را بیر عویده دارنید بیا اسیتفاده از 
تواند نسبت تشخیص نیازهیا  آموزشیی در نتایج ای  پژوهش می

ور بح  رعایت اخالق در ارزیابی م لمان و تربیت م لمانی بوره
 استفاده نماید 

 ا درفیه اخالق مورد در پژوهش و مطال ه زیاد  کنون ت دادتا
 مطال ییات اییی  از کمیی ت ییداد امیا اسییت شیده انیییام ور بویره و

 توجیه میورد را پیرورش و آموزش در انسانی نیرو  و م ل  ور بوره
 همکییاران و نییژاداییران (،1143) همکییاران و )امییر  انییدداده قیرار

 رجبلو و جوانیان (،1133) نسبطباطبایی و مقدمخیاط (،1131)
 موییدو  و پییوردسیی  (،1131) همکییاران و گلییی (،1131)
 بیشیتر انیدپرداختیه م ل  ور بوره به که ه  مطال اتی (( 1131)

 از را شیده ت ییی  پییش از متغیرهیایی اثیر و بوده کمی صورت به
 از بسیار  که متغیرهایی اند سنییده ور بوره بر پرسشنامه طریق

 کیار بر یا نباشد، م لمان اساسی ها دغدغه از است ممک  هاآن
 شناسایی خصوص در .باشد نداشته چندانی تأثیر آنان کار محیط و

 مطال یات در هاسازمان کارکنان عملکرد ارزیابی در اخالقی مسائل
 اسییت نگرفتییه صییورت پژوهشییی نیییز کشییور از خییار  و داخییل
 بیه و مذکور اهداف تحقق جوت لذا ( 114ص ،1131 پور،)دس 
 شیاخص و باسیابقه میدیران دیدگاه از آن نظر  مبانی توس ه منظور

ها  شورستان بندرعباس بر مبنا  مصادبه 1مدارس متوسطه نادیه 
 ها  زیر مطرح گردید: ساختاریافته و عمیق پرسشنیمه

ا  که میدیران در ارزییابی عملکیرد ها  اخالق درفهمؤلفه −
ها توجه داشته باشند، از دیدگاه مدیران شیاخص م لمان باید به آن

 شورستان بندعباس کدامند؟  1مدارس متوسطه نادیه 
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ها  اخالقی شناسایی شیده ارزییابی عملکیرد آیا بی  مؤلفه −
 م نادار  وجود دارد؟ ۀها رابطور  شغلی آنم لمان با بوره

 
 پژوهش پیشینه

( در پژوهشی با عنوان خودکارآمد  7411) 1مرزوکی و همکاران
ها  دسابدار  بیه ایی  نتیییه رسییدند کیه و ادغام اخالق در دوره

ا  شامل م نویت، نگرش مثبیت، درفه اخالق ها تری  مؤلفهمو 
( 7410) 2دمایییت همکییاران و دمایییت مییدیران هسییتند  کییارلی 

 و آمیوزش بیه منسیوب مسیتقیماا  را مدرسیه یک شکست یا موفقیت
 بیرا  او دانسیت  او ا درفه اخالق و مدرسه یک مدیر ساز آماده

 رهبییر  )الییف دانیید:مییی مییؤثر را عامییل چوییار مییدارس موفقیییت
 رهبیر  د( اندیشیمندانه؛ رهبر   ( توزی ی؛ رهبر  ب( آموزشی؛

 بیه (7411) 3بیاکلوپوس ا  درفیه اخیالق به پایبند  و اخالقی
 مییدیران سییاز آمییاده هییا شیییوه و اخالقییی باورهییا  بررسییی
 ارزییابی گییر تصیمی  خصوص در شیکاگو ایالت ها دبیرستان
 کیه داد نشان پژوهش ای  ها یافته است  پرداخته م لمان عملکرد
 در ریشییه م لمییان، عملکییرد ارزیییابی خصییوص در گیییر تصییمی 
 در گییر تصیمی  از قبیل مدیران آموزش از و دارد اخالقی باورها 

 رجبلیو و جوانییان  کنیدمی دمایت م لمان عملکرد ارزیابی مورد
 ور  بوییره و بالنییدگی مقایسییه و بررسییی بییه پژوهشییی در (1131)

 اسیتان عیاد  و (ییژه)و اسیتثنایی میدارس م لمان بی  در سازمانی
 تیوان، ب د نه از آنوا توسط م لمان ور بوره سنیش  پرداختند البرز

 عملکیرد، بیازخورد انگییزش، سیازمانی، دماییت شیغل، شناخت
 و مشیارکت طبی یی، عوامیل با کارکنان سازگار  تصمیمات، اعتبار

 بیه توجیه بیا که داد نشان آنوا پژوهش نتایج  گرفت صورت آموزش
 م لمیان در ور بویره سیطح ارتقیا  بیرا  انسیانی، نیرو  اهمیت

 راهکارهیایی ارائیه بیا بایسیتی اسیتثنایی پرورش و آموزش مدارس،
 سیایر و دقیوق افیزایش خیدمت، عم  ها دوره برگزار  همچون

 بیردارد را مومی گام م لمان از گروه ای  انگیزه بردن بال در ها مولفه
 بررسیی به پژوهشی در طبسی ( 11ص ،1131 رجبلو، و یان)جوان
 میدارس آموزشیی میدیران بی  در اثربخشی و ا درفه اخالق رابطه

                                                           

1. Marzuki & et al 

2. Karlin 

3. Bakopoulos 

 آمیده دسیت بیه نتیایج  اسیت پرداخته مشود شور دخترانه متوسطه
 ایی  بیه و دادمیی نشیان را مدارس در ا  درفه اخالق نقش اهمیت

 مسیتلزم اخالقیی اساساا  نواد یک عنوان به مدرسه که دارد اشاره نکته
 ( 1134 ی،)طبس باشدمی اخالقی مدیریت از برخوردار 

 نقیش ۀمطال ی هیدف بیا پژوهشیی (1133) مروسیتیدهقان
 هیا دماییت و مدارس در اخالقی جو   اییاد در آموزشی مدیران

 اسییت  داده انیییام سییازمانی عملکییرد بییا آن رابطییه و اجتمییاعی
 بیر آموزشیی مدیران دیدگاه که دهدمی نشان و  تحقیق ها یافته
 و شیده اییاد اخالقی جو   نوع و گذاردمی اثر مدارس اخالقی جو  

 عملکیرد بیر همکیاران و آموزشیی میدیران اجتماعی ها دمایت
 و مقییدمخیییاط دارد  ا کننییده ت یییی  نقییش م لمییان سییازمانی
ها  اخیالق در مطال ه خود درباره مؤلفه (1133) نسبطباطبایی

ا  دارا  ا  در میدیریت گیزارش کردنید کیه اخیالق درفیهدرفه
ها  م نویت، درون شخصی )فرد (، برون شخصی )بیی  مؤلفه

اسیت  گلیی و همکیاران سازمانی فرد (، درون سازمانی و برون 
اجتمیاعی و اخیالق  هیا  مسیئولیت( به شناسایی مؤلفیه1131)

هیا در ایی  پیژوهش شیش مؤلفیه اند، آنا  کارکنان پرداختهدرفه
پذیر ، پاسخگویی، عدالت، ت ودکار ، صداقت، صبر مسئولیت

 بییان کارکنیان ا درفیه اخیالق هیا عنوان مؤلفه و شکیبایی را به
 ۀرابطی بررسی عنوان تحت پژوهشی در (1134) کاظمی اند کرده
 عملکیرد در موفقییت ادسیاس و ا درفیه اخالق ها مؤلفه بی 

 و اصیول بررسیی بیه تویران شیور هیا دبیرستان آموزشی مدیران
 هییادبیرسییتان آموزشییی مییدیران ا درفییه اخییالق اسییتانداردها 

 مدیران برا  آن اهمیت و ا درفه اخالق از بح  به او پردازد می
  شیوه اخالقی، کدها  تدوی  مدیران، پذیر مسئولیت مدارس،

 اخیالق هیا چیالش مدارس، در سازمانی اخالقی منشور تدوی 
  کند می اشاره آموزشی نظام در ا درفه
ها  صورت گرفتیه توجه به بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش با

ابی توان گفیت، در خصیوص ارزییدر رابطه با پژوهش داعر می
ور  نیرو  انسیانی ا  مدیران و بورهدرفهعملکرد، رعایت اخالق

هیا بیر ها  مت دد  صورت گرفته است  در ای  پیژوهشپژوهش
ور  منیابع اهمیت ارزیابی عملکیرد و نقیش آن در افیزایش بویره

ها  صیورت گرفتیه انسانی نیز اشاره شده است  از طرفی پژوهش
رعایت اخالقیات باع  افیزایش دهد که در مورد اخالق نشان می
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تصویر مثبت در کارکنان شده و زمینه اثربخشی بیشتر آنوا را فراه  
ا  مدیران و ارزیابی عمکیرد مناسیب سازد  تأثیر اخالق درفهمی

هیا  مت یدد  میورد  ور  کارکنیان در پژوهشتوسط آنوا در بویره
ه ا  کیها  اخیالق درفیهبح  و بررسی قرار گرفته است و مؤلفه

مدیران منابع انسانی باید مد نظر داشیته باشیند، گیاهی اوقیات در 
 هایی م رفی شده است بخش

ها  انیام شده در ارتباط با سه متغیر ارزیابی عملکیرد، با بررسی
توان عنیوان کیرد کیه در بحی  ور  م لمان میا  و بورهاخالق درفه

مییان ا  ارزیییابی عملکییرد م لهییا  اخییالق درفییهشناسییایی مؤلفییه
صورت تخصصیی صیورت نگرفتیه اسیت  پیژوهش  هایی بهپژوهش

ا  هیا  اخیالق درفیهداعر برا  نخستی  بیار بیا شناسیایی مؤلفیه
 پردازد ور  م لمان میارزیابی عملکرد، به بررسی رابطه آنوا با بوره

 
 های پژوهشفرضیه

ا  در ارزیابی عملکیرد درفهبی  رعایت اخالق فرضیه اصلی:
 وا رابطه م نادار  وجود دارد ور  شغلی آنبورهم لمان و 

دف  کرامت انسانی دی  ارزیابی عملکیرد  فرضیه فرعی اول:
 ور  شغلی م لمان اثرگذار است بر بوره

رعایت عدالت و انصاف بی  م لمیان دیی   فرضیه فرعی دوم:
 وا اثرگذار است ور  شغلی آنارزیابی عملکرد بر بوره
دار  و رازدار  مدیر دیی  ارزییابی نتاما فرضیه فرعی سوم:

 ور  شغلی م لمان اثرگذار است عملکرد م ل  بر بوره
گیرا بیودن میدیر دیی  ارزییابی دقیقیت فرضیه فرعی چهارم:

 ور  شغلی م ل  اثرگذار است عملکرد م ل  بر بوره
توجیه بیه رشید و ت یالی م لمیان دیی   فرضیه فرعیی پین: :

 شغلی م لمان اثرگذار است ور  ارزیابی عملکرد بر بوره
رعایت قوانی  و مقیررات توسیط میدیر در  فرضیه فرعی شش :

 ور  شغلی م لمان اثرگذار است ارزیابی عملکرد م ل  بر بوره
پیذیر  میدیر در ارزییابی عملکیرد انتقیاد فرضیه فرعی هفت :

 ور  شغلی م لمان اثرگذار است م ل  بر بوره
مییدیر در ارزیییابی  ت ویید و تخصییص فرضیییه فرعییی هشییت :

 ور  شغلی م لمان اثرگذار است عملکرد م ل  در بوره
صداقت مدیر دی  ارزیابی عملکیرد م لی   فرضیه فرعی نه :

 ور  شغلی م لمان اثرگذار است بر بوره

شیفاف بیودن ارزییابی عملکیرد م لی  بیر  فرضیه فرعی ده :
 ور  شغلی م لمان اثرگذار است بوره

 
 شناسی پژوهشروش

بیوده و در دو مردلیه  "آمیختیه یا ترکیبی" نوع از نظر ای  پژوهش
هیا  اخیالق اول شناسیایی مؤلفیه ۀصورت گرفتیه اسیت  مردلی

 پیژوهش ا  در ارزیابی عملکیرد م لمیان اسیت و بیا روشدرفه
انیام گردیده است  مردله دوم نیز بررسیی تیأثیر کاربسیت  کیفی
ور  شیغلی عملکیرد در بویرها  ارزییابی ها  اخالق درفهمؤلفه

 کیفی بخش در باشد می کمی پژوهش روش شامل م لمان بوده و
 از محتییوا تحلیییل اسییت  شییده اسییتفاده محتییوا تحلیییل روش از

 تیوانمیی آن وسییله بیه که است اسناد  مشاهده عمده ها  روش
 عیبط مطلیب و سیند نیوع هیر واقیع در و میدار  و اسناد متون،

 همیه از و تیردقییق تیر،مینظ  تحلیلیی و ارزیابی مورد را، ا شده
 گلشینی، و )قائید  داد قیرار پاییایی از بیالتر  درجات با تر مو 

بخش کمی به دنبال بررسی تأثیر رعایت  در که آنیایی از .(1133
ویا ور  شیغلی آنا  ارزیابی عملکرد م لمان بر بویرهدرفهاخالق

 باشد همبستگی میباشی  ای  پژوهش از نوع آزمون می
 

 جامعه و نمونه آماری

نفر از مدیران باسیابقه کیه  17دی  جام ه در بخش کیفی شامل 
کار بودند که بیه صیورت  مشغول به 1131−34در سال تحصیلی 

آمیار  بخیش کمیی  ۀاند  جام گیر  هدفمند انتخاب شدهنمونه
عنوان  نفیر بیه 714نفر است که با استفاده از فرمول کیوکران  000

گییر  تصیادفی نمونه انتخاب شدند  در ای  بخش از روش نمونه
ا  وادید گییر  خوشیها  اسیتفاده شیده اسیت  در نمونیهخوشه
طور طبی ی تشیکیل شیده  گیر  یک گروه از افراد است که بهنمونه

شود که انتخیاب گیر  زمانی استفاده میمونهاست  از ای  روش ن
تک افراد جام ه ت رییف تر از انتخاب تکهایی از افراد عملیگروه

شده باشد  زمانی که جام ه مورد نظر یا مورد مطال ه بسیار وسییع 
و گسترده باشد و انتخاب نمونیه از نظیر اجراییی مشیکل بیه نظیر 

ا  گیر  خوشهنمونه جویی در وقت و هزینه ازرسد برا  صرفهمی
 ( 34، ص1131شود )دلور، استفاده می
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 اطالعات گردآوری ابزار

با توجه به هدف پژوهش در ایی  بخیش از مصیادبه  کیفی: بخش
ساختارمند استفاده شده است  افراد مصادبه شیونده میدیران نیمه

شیور بنیدرعباس بیوده و ت یداد  1باسابقه و توانمند مدارس نادیه 
شوندگان براساس رسیدن به اشباع نظر  ت یی  شد  همه مصادبه 

سال سابقه مدیریت 74کننده در ای  مصادبه بال   مدیران شرکت
نفر به اشباع نظر  رسیید   11داشتند  ای  مطال ه طی مصادبه با 

هیا  هایی در خصوص شناسایی مؤلفیهپروتکل مصادبه، پرسش
ود  سیؤال اصیلی ا  در ارزییابی عملکیرد م لمیان بیدرفهاخالق

 باشد:مصادبه به شرح ذیل می
به نظر شما مدیران مدارس در ارزیابی عملکرد م لمیان بیه  −

 چه نکات اخالقی باید توجه داشته باشند؟
ی ها  بخش :کّمی بخش در اطالعات گردآوری ابزار  ای  کم 
 هیا پرسشینامه .است بوده پرسشنامه از استفاده بر مبتنی پژوهش
 پژوهش: ای  در شده استفاده

 ساخته برا  سنیش اخیالقمحقق ا پرسشنامه :1 پرسشنامه
 ا  ارزیابی عملکرد مدیران مدارس از دیدگاه م لمان است درفه

ور  هرسی ا  مبتنی بر پرسشنامه بوره: پرسشنامه7پرسشنامه 
ور  م لمیان و گلداسمیت اسیت کیه بیرا  سینیش مییزان بویره

 طرادی شده است 
 

 هاابزار تجزیه و تحلیل دادهروش و 

 محتیوا  تحلییل رویکیرد از اسیتفاده بیا هیامصیادبه انیام از ب د
 از رویکیرد ای   شد پرداخته هامصادبه محتوا  تحلیل به استقرایی

 اطالعیات کیه یابید می عرورت زمانی بیشتر کیفی محتوا  تحلیل
 دانیش خواهیدمیی محقیق و نیدارد وجیود پدییده یک درباره کافی
 محتیوا تحلیل شیوه ای   کند فراه  خصوص ای  در را لزم ا زمینه
 ییک پیرامیون دقییق توصییفی ارائه و اطالعات تقلیل دنبال به بیشتر

 پدیید بیه کمیک اسیتقرایی، پیژوهش هدف اینیا در  است موعوع
 متیداول و مسیلط م امی  به توجه طریق از پژوهش ها  یافته آمدن

 کیه م ناسیت بیدان ایی  ( 1ص ،7441 1)توماس، هاستداده در
 خالصیه را آنویا تدریج به مطال ه، مورد ها  داده به رجوع با محقق

 بیا میرتبط م یامی  و مفیاهی  تری  اصیلی بیه نواییت در تا کندمی
                                                           

1. Thomas 

 هیا مصیادبه محتیوا  تحلییل با .کند پیدا دست پژوهش موعوع
 صیورت بیه م لمیان ارزیابی ا درفه اخالق ها مؤلفه گرفته انیام
 شناسیایی هیا مؤلفیه اطمینان دصول برا   گردید شناسایی دستی

 توعیح به لزم  گرفت قرار بازبینی مورد مدیران از نفر 3 توسط شده
 ت یداد براسیاس [اول ۀمصیادب :ی نیی (1])م مصیادبه کد که است

  است شده انتخاب مصادبه کلمه اول درف و هامصادبه
 

 کنندگان در مصاحبه مشارکتجدول دموگرافیک  .1جدول

 سابقه کار رشته تحصیلی مدرک کد مصاحبه
 27 دریری  آدو ش  لییانس وح 6 
 21 شباس جادع  لییانس 2 
 61 خاترخی  آدو   لییانس 3 
 22 خنگلیی  اام لییانس وح 0 
 26 خاترخی  آدو   لییانس وح 5 
 67 تاریخ لییانس 1 
 22 خاترخی  آدو   لییانس 7 
 21 تکبولوژی آدو ش  لییانس وح 2 
 21 شباس جادع  لییانس 1 
 21 آدو   خاترخی  لییانس 61 
 62 روخنشباس  لییانس 66 
 20 خاترخی  آدو   لییانس 62 
 62 تکبولوژی آدو ش  لییانس 63 
 22 خاترخی  آدو   لییانس 60 
 26 دریری  آدو ش  لییانس وح 65 
 22 خاترخی  آدو   لییانس وح 61 

 
 آمیار از آمیده دسیت به ها داده تحلیل برا  کمی، بخش در

 و SPSS افزار نرم از استنباطی آمار سطح در .شد استفاده توصیفی
 PLS افیزار نیرم از پیژوهش هیا فرعییه گذاشت  آزمون به برا 

smart3 دداقل رویکرد با ساختار  م ادلت ساز  مدل روش و 
 .است شده استفاده جزئی مرب ات

 
 هایافته تحلیل

 بخش کیفی تحلیل

هیا  اخالقیی کنندگان در پژوهش مؤلفیهبراساس دیدگاه مشارکت
زیر در خصوص ارزیابی عملکرد م لمان شناسایی شده و بیه سیه 

 اند بند  شدهدسته تقسی 
فیرد  میدیران بیا هایی کیه در برخیورد مییانمؤلفه دسته اول:

 توجه قرار گیرند م لمان باید مورد 
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ها  فیرد  میدیران را شیامل هایی که ویژگیمؤلفه دسته دوم:
 ها بر نحوه ارزیابی م لمان مؤثر است شود و ای  ویژگیمی

طور کلیی در  هایی که مدیران مدارس باید بهمؤلفه دسته سوم:
 محیط مدرسه مد نظر داشته باشند 

 
 عملکرد و در برخورد با معلمان ای در ارزیابیهای اخالق حرفه. مؤلفه2جدول 

دسته 
 اول

های مؤلفه
 کد ایاخالق حرفه

ان
علم

ا م
د ب

ور
رخ

ر ب
د

 

ق 
حقی


ی 

گرخ
 

های های خر یاا  رخ اا توج  ا  تفاوتدریر شاالص −
رشت ، دقطن تحصیل  و درو  دورد ترریس دعل  

 خنتخاب کبر.
های  در خر یاا  عملکرد دعلمام دریر خ  شاالص −

 گیری دخشت  ااشبر.ک  واالی  خنرخ   خستفاد  کبر
 نمر  وخوع  ارخی عملکرد دعل  لحاظ شود. −

در خر یاا  عملکرد دعلمام الصوصیات شخصیت   −
 گیرد. ها در نظر ورخرمآ

 خجتماع   رهبگ ، اود ، شرخی  گر تن نظر در −
 دررس . دبطق 

 کیفی  و کمی  دعل  عملکرد خر یاا  در دریر −
 دهر. ورخر توج  دورد رخ عملکرد

فظ
ح

 
د 

کرخ
 

ن 
یا

خن
 

 دررس  دریر خحترخ  دورد دعل  الصوص  حری  −
 ااشر.

 اا سا نر  و ووی خنیان  روخا  دررس  دریر −
 ااشر. دخشت  همکارخم

 ااشر دخشت  خال و  ر تاری خنتظار کارکبام خ  دریر −
 کبر. تشویق رخ ر تاری چبین و

دحتردان  ر تار  دعلمام عملکرد خر یاا  حین دریر −
 کبر.

 خال و  خصول ا  گیریتصمی  هبگا  دریر −
 کبر. توج  جادع  و دررس 

ری
وذی

قاد
خنت

 

خی دعل  دریر ا  ویشبهادخت و خنتقادخت حر   −
 خحترخ  اگذخرد.

دریر خنتقادخت دعلمام در الصوص خر یاا  رخ دورد  −
 توج  ورخر دهر.

ل 
 تعا

ر و
 رش

  ا 
وج

ت
 

های رشر  رد در نظر در خر یاا  خ  دعلمام  دیب  −
 ورخر گیرد.

گاه  صورت در دریر −  کاری دشک ت علل خ  آ
 اکوشر. آنها ر ن در خدکام حر تا دعلمام،

 و گوش د رخ ضعف نقاط دیتمر، خر شیاا  اا دریر −
 نمایر. تقوی  رخ ووت نقاط

 
 ی نی علمی روح که است م تقد مطور  شوید گرایی:حقیقت

 خالی روح ت صبی، بی روح غرعی، بی روح جویی،دقیقت روح
 دارا  دقیقت کشف مسیر در آدمی که مادامی و غرور و جمود از

 از یکیی رسیید  نخواهید دقیایق کشف به نباشد ا رودیه چنی 
 انسیانی هیر در است، جویی دقیقت مسئله تربیت در مو  مسائل

 اسیت  جیودقیقت و کاوشگر که دارد وجود غریزه ای  بیش و ک 
 جیزء جوییدقیقت دس رود می عل  دنبال انسان دلیل همی  به

 شیود تقوییت بایید هیاانسیان در کیه اسیت غریز  ها ادساس
 عملکیرد ارزییابی در بایسیتی میدارس مدیران ( 1143 )مطور ،

 هیاآن واق ی عملکرد جستیو  در و نکرده عمل سرسر  م لمان
 نظر مد را هاییشاخص بیشتر باید مدیران دقیق ارزیابی در باشند 
و دروس میورد تیدریس تحصییلی،  مقطع رشته، با که باشند داشته

م ل  سنخیت بیشتر  داشته باشد  ارزیابی بایید بیا دقیت صیورت 
گرفته و نمراتی واق ی برا  عمکرد م لمان لحاظ شیود  میدیر نبایید 

کند و عملکیرد  صرفاا براساس خصوصیات فرد  م لمان را ارزیابی
 واق ی آموزشی و تربیتی م لمان مورد توجه قرار جد  گیرد 

در لغت، کرامت بیه م یانی مختلفیی از  حفظ کرامت انسانی:
جمله بزرگی، ارجمند  و بخشندگی آمده است  کرامیت انسیانی 

گییاهی، تقییوا، افزایییی مؤلفییهاز هیی  هییا  مختلییف مثییل خودآ
گاهی، خداشناسی، میل به دانش وجوان طلبی و م نویت، جمال آ

شییود  پییورعزت و ادتییرام بییه خییود شییکل گرفتییه و تقویییت مییی
به ایی   ارزشیابی دولت و حکومت( در کتاب 1131سیدرعایی )

دار و بیاارزش بایید بیه اند که در ارزشییابی م نیینکته اشاره کرده
دقوق انسانی افراد توجه داشت(  مدیران مدارس باید در ارزییابی 

به دفی  شیأن و کرامیت انسیانی م لمیان توجیه  عملکرد م لمان
کنند  در ای  زمینه مدیر بایستی هنگام ارزیابی عملکیرد م لی  بیه 
دف  دری  خصوصی م ل  توجه داشته باشد، بیا م لی  رفتیار  

قیول و خوش بگذارد؛ ادترام آنوا دقوق محترمانه داشته باشد و به
 خود منافع نوات بدهد و گیر تصمی  دق آنوا به باشد؛ شناسوقت

نداند  مدیر نباید نسبت به م لمان خود رفتار  تکبرآمیز  مرجح را
در پیش بگیرد و نسبت به آنوا بزرگی بورزد  به افکار و پیشینوادات 

 م لمان ادترام بگذارد 
انتقییاد و ارائییه دیییدگاه دییق کارکنییان اسییت و  انتقادپییریری:

فه اخالقی اسیت  مند  از آراء ، مواعع و توان همکاران، وظی بوره
آنوا باید از طریق نظام جامع مشارکت به نحو روشمند از انتقادهیا 

مند شوند  پاسخگویی در برابر انتقادهیا  ها  کارکنان بوره و دیدگاه
یک الزام اخالقیی اسیت   و اجتناب از مواجوه هییانی با منتقدان
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ساز  و اجرا باید در فرهن  سازمانی  مشارکت کارکنان در تصمی 
نوادینه شود و همچنی  کارکنیان بایید از فراینید سینیش و نتیییه 

ها  خیود در سیازمان مطلیع گردنید )قراملکیی،  پردازش دییدگاه
 ( 34، ص1143
مدیران باید بپذیرند که انتقادپذیر  یک ارزش فرهنگی و  ۀهم

اجتماعی است و ممک  اسیت هیر فیرد  در عملکردهیا  خیود 
توانید بسییار  از ر  میدیر مییهیایی شیود  نقدپیذیدچار غفلت

ها  منفی ادتمالی که در خصوص عملکیرد میدیر وجیود نگرش
تر مدیر را در پیی دارد برطرف نموده و مت اقب آن عملکرد مطلوب

 نحیو بیه مشیارکت نظیام طریق از بایستی مدرسه مدیرداشته باشد  
 بیدی   شیود منیدبویره م لمان ها دیدگاه و انتقادات از ارزشمند 

 ادتیرام م ل  ا درفه انتقادات و پیشنوادات به اولا  باید مدیر منظور
 را ارزییابی خصیوص در م لمیان انتقیادات باید مدیر ثانیاا  بگذارد؛

 نیواقص رفع و اقناع جوت در مطلوبی نحو به و داده قرار توجه مورد
  بردارد گام م لمان عملکرد ارزیابی خصوص در ادتمالی

ریشه اصلی تمام م  الت و مشکالت  تعالی:توجه به رشد و 
ها  ما فقدان راهبرد صحیح توس ه و ت الی منابع انسیانی سازمان

هیا  کیار  عدالتی در محیط است؛ که ای  منیر به نابرابر  و بی
ها  مدیریتی شده است  بر مدیران است تا با الوام گرفت  از آموزه

زشیمندتری  داراییی دی  مبی  اسیالم، از طرییق ار  نویادن بیه ار
سازمان )کارکنان( راه اعتال  کشیور را بیه مراتیب بییش از پییش، 

ها  خیود قیرار دهنید و مطمیئ  باشیند میادام کیه سرلوده برنامه
سازمان راهبرد  درست برا  توس ه و ت الی منابع انسیانی اتخیاذ 

کیردن دارد، عملیینکند و کارکنان سازمان را بی دلیل ناراعی نگه
تر تحقق سند چشی  انیداز ها  پر زرق و برق و از همه مو برنامه

ور  در  بیست ساله جموور  اسالمی ایران، با هدف افزایش بویره
(  17، ص1143الویی، کشور رؤییایی بییش نخواهید بیود )فیتح

( در نظیر گیرفت  فرصیت اصیالح 1131پورعزت و سیدرعایی )
قیی نیاظر بیر عنوان یکی از اصیول اخال را به برا  ارزشیابی شونده

اند  میدیران میؤثر و برجسیته، راه را ارزشیابی کارکنان م رفی کرده
کنند و اسباب رشید و تقیدیر  برا  پیشرفت کارکنان شایسته باز می

گیرنید و کنند و برا  آنوا ترفیع در نظر میرا هموار می آنوابه موقع 
تمویدات لزم جوت اعدا اعطیا  پیاداش هیا  درخیور کارکنیان 

ا  گونیه کنند  در ارزیابی نیز، میدیران بایید بهرا فراه  می تالشگر
اقدام کنند که ارزیابی سالنه از عملکرد آنوا باع  بوبود عملکیرد 

ها  آتی شود  مدیر مدرسه باید با دید  باز و پرهیز از و  در سال
گیرانیه بیه هیا  بیخیود  و همچنیی  دور  از نگیاه می سوگیر 

طور  که بیا جلیب مشیارکت م لمیان در  بهارزیابی اقدام نموده؛ 
ها، م لمان بیشتری  کارایی را با کیفیتی درخور شیأن ییک ف الیت

 م ل  از خود بروز دهند 
 

 بهای در ارزیابی عملکرد مربوط های اخالق حرفه. مؤلفه3جدول 

 های فردی مدیرویژگی

ته 
دس وم

د
فه 
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 کد

های ویژگی
 فردی

 صرخو 

دریر در خر یاا  عملکرد دعلمام صرخو  دخشت   −
 ااشر.

 دریر خر یاا  رخ اا شجاع  خنجا  دهر. −
 این گفتار و کردخر دریر دطااق  وجود دخشت  ااشر. −

 عرخل 

های االقو  خو ارخی خر یاا  عملکرد دعل  ا  توخنای  −
 توج  شود.

ها و خدکانات، عرخل  رخ خعمال در تقیی   رص  −
 کبر.

ا  هم   اایی   رص  کا   خرخئ  دیرگا دریر د  −
 دعلمام رخ ارهر.

های گذشت  رخ دعیاری ارخی دریر نبایر نتایج خر یاا  −
 خر یاا   عل  دعلمام ورخر دهر.

ها رخ نادیر  گر ت  و دریر در خر یاا  اایر رخاط  −
 دبر عمل کبر.ضااط 

 خدانترخری

رد دعل  اایر دحردان  دیتبرخت و نتایج خر یاا  عملک −
 ااشر.

دریر خدانترخر خسرخر و دیائل همکارخم در دحل کار  −
 ااشر.

 ا  رخ دعلمام خال و  و آدو ش  دریر اایر دشک ت −
 کبر. گوش د هاآم ا  الصوص  صورت

 تعهر

های  رخ ارخی نظارت ار عملکرد دعل  در دریر  رص  −
 طول سال تحصیل  خالتصاص دهر.

خنگی   و دهارت دورد نیا  دریر در خر یاا  دعل  در  −
 نظر ورخر گیرد.

های های الود ا  خر  دریر اایر در خنجا  دیئولی  −
 خال و  وایببر ااشر.

دریر در خر یاا  دعل  خحیا  دیئولی  کبر و آم رخ  −
 جری اگیرد.

 
صداقت رفتار  الگو  ادرا  شده بی  گفتیار و  بودن: صادق
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( و تطبیق گفتار 71، ص7447 1فرد یا گروه )سایمونز، اعمال یک
، 7441 2و اعمییال یییک فییرد یییا گییروه )پالنسییکی و یامییارینو،

برا  یک رهبر، صادق بودن بیه م نیا   شود  ( ت ریف می110ص
تواند انیام دهد، قول ندهید، کژرفتیار   ای  است که آنچه را نمی

کنید  بط را تییره میها پنوان نشود، آنچه که روانکند، پشت واق یت
انییام نیداده و بییش از انیدازه بیه کارهیا  کی  ارزش بویا ندهید 

ها  اخالقی در مواجویه   سازمان(114، ص1134راد، )مظاهر 
با خطاها  کارکنان آن برخیورد هیییانی نکیرده و هرگیز در مقیام 

آیند و با مواجوه هوشمندانه با خطیا، آن را نردبیان گیر  بر نمیم 
دانند  مواجه هییانی با خطا  کارکنان و تقیدیر کنان میارتقاء کار

کیار  را ایییاد و افشا  ف اها به زمینه نفاق و دوروییی و پنویان
سازد و خالقییت کند  کارکنان را از خطرپذیر  م قول دور میمی

  صییداقت (117، ص1143بییرد )قراملکییی،  آنییان را از بییی  می
 3کردار  صییلی راسییتها  ا رفتییار  و کییردار اخالقییی از مؤلفییه

 از رعیایت شیغلی، باشد که باع  بال رفیت  رعیایت مدیران می
ت لیق  اعتمادساز  بی  کارکنان و مدیران، سازمانی، مدیران، ت ود

 سییازمانی، بوبییود عملکییرد شییوروند  رفتییار بوییروز ، شییغلی،
  میدیران )7474 4فرد، فرد و دانیایی شیود )عیرغامی می سازمانی

ارزیابی عملکرد م لمان، هی  در گفتیار و هی  در مدارس باید در 
کردار صداقت داشته و از دورویی پرهییز کنید  بیرا  ایی  منظیور 

ها و م یارها و اهیدافی کیه میدیر مدرسیه بیرا  ارزییابی شاخص
هیا و دهید، بیا شیاخصم لمان در ابتدا  سال مد نظر قیرار میی

ام یا  ییه  انتظارات در پایان سال تفاوتی نداشته باشد  تنظیی  و
نامه مورد قبول مدیر و م ل  برا  دستیابی به اهداف آموزشی توافق

 تواند تا ددود زیاد  از ای  مشکل جلوگیر  کند می

متخصصان توس ه منابع انسیانی هرگیز در  :عدالت و انصاف
 نیژاد ، جنسییتی، سنی، تب یض درگیر را خود شغلی ها  ف الیت
 اقتصیاد  و اجتمیاعی هیا وعی یت جسیمی نیاتوانی و مذهبی

 از ناشیی هیا تب ییض اعمال یا و پروراندن نورچشمی  کنند نمی
 ی،)قراملکیی اسییت عییدالت خییالف جنسییی تب یییض گرایییی،قییوم

مدار، عادل هستند و موعیوعات مختلیف  (  رهبران اخالق1143
                                                           

1. Simons 

2. Palanski & Yammarino 

3. Integrity 

4. Zarghamifard & Danaeefard 

دهند  در جیایی کیه  را از سر انصاف و عدالت مورد توجه قرار می
ها  متفیاوت رفتیار شیود، بایید  قرار است با افراد مختلف به گونه

ها  اخالقیی  دلیل رفتار متمایز روش  و م قول و مبتنی بر ارزش
هیا عرعیه هیا ییا کیفیرع و پیاداشمستحک  باشد  زمانی که منیاب

، بسییار دییاتی اسیت  تواند ایفا کند شوند، نقشی که رهبر میمی
هیا ها یا کیفردیاتی بودن نقش رهبر در زمینه توزیع منابع و پاداش

رو از که و  هی  جانیب انصیاف را داشیته، هی  نسیبت بیه  از ای 
گیموق یت گاهی کافی داشیته باشید، کسیب ایی  آ اهی ها و افراد آ

راد، بسیار دساس بوده و نیازمنید تیالش پیگییر اسیت )مظیاهر 
(  منظور از انصاف نیز همه را به یک چش  نگیاه 113، ص1134

کردن است و از بی  بردن زمینه شبوه در رابطه بیا تب ییض و میدارا 
مییدیران در  ( 43، ص1134کیردن بییا آنییان میی باشیید )قربییانی، 

مقولیه رعاییت عیدالت توجیه ارزیابی عملکرد م لمان بایستی به 
کافی داشیته باشیند  عیدم رعاییت عیدالت ممکی  اسیت باعی  

ها کاسته دلسرد  م لمان در مدرسه شده و از عملکرد مطلوب آن
شود  در ارزیابی م لمان، به مدیران مدارس توصییه میی شیود بیه

ها  بالقوه م لمان دروس مختلف توجه نمیوده و عملکیرد توانایی
بایسیت هنگیام میورد تقیدیر قیرار گییرد  میدیر مییها مطلوب آن

دور  کند  بیرا  ایی   ارزیابی همه را با یک دید ببیند و از تب یض
را به همه م لمان بدهد؛ ثانیاا  منظور اولا فرصت کافی ارائه دیدگاه

ها  گذشته را م یار  بیرا  ارزییابی ها  سالنباید نتایج ارزیابی
لثاا میدیر بایید در ارزییابی را بیه نحیو  ف لی م لمان قرار داد و ثا

 انیام دهد که دقی از م لمان عایع نگردد 
دار  از ف ایل مو  رفتیار  در امانت داری و رازداری:امانت

زندگی شخصی، شغلی و دیات سازمانی است که باعی  کسیب 
ورود بییه دییری  شخصییی کارکنییان و افشییا  اعتمییاد مییی شییود  

کنیید و ر محیییط کییار سییلب میییاسرارشییان امنیییت کارکنییان را د
آورد  زندگی شغلی شرایطی ها  جبران ناپذیر  را به بار میآسیب

آورد کیه در صیورت عیدم ادتییاط، افیراد وارد دیری  را به بار می
شیوند و امنییت روانیی یکیدیگر را تخرییب  شخصی یکدیگر می

پییورعزت و سیدرعییایی (  10، ص1143کننیید )قراملکییی،  می
امانتدار  در ارزشیابی را یکی از اصول اخالقی ناظر بیر  (1131)

  مدیران مدارس باید در ارزیابی عملکرد اندارزشیابی م رفی کرده
بایسیت بیه م لمان امانتدار باشند  مسائل و مشکالت م لمان می
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ها گوشزد شود  تیذکر ییا بییان صورت محرمانه و خصوصی به آن
تواند باع  رنییش ران میمشکالت یک م ل  در بی  سایر همکا

و نارادتی و  از مدیر شود  مدیر باید مستندات و نتیایج ارزییابی 
عملکرد هر یک از م لمان را محرمانه تلقی کرده، امانتدار اسرار و 

 مسائل همکاران در محل کار باشد 
 رودی وابستگی" عنوان به را سازمانی ت ود 1گریمزلی، تعهد:

 ت وید ( 11ص ،7414 2)اسکالز، کند می ت ریف "سازمان به فرد
 هی  سازمان و فرد بی  تبادلی طرفه دو رابطه یک عنوان به سازمانی

 مطیرح عیم  طیرفی  طرفیه، دو رابطه ای  در است  شده ت ریف
 پاسی  نییز مقابیل طیرف هیا خواسیته به خود تقاعاها  نمودن

 کارکنیاش نیازهیا  تأمی  در زمینه ای  در سازمان هرچه .دهندمی
 آن در ور بویره و مشیارکت بیرا  کارکنیانش تمایل باشد، مؤثرتر

 افراد انتساب و انتخاب برا  مدرسه مدیر یابد می افزایش سازمان
 زمینیه در را فیرد هر تخصص و موارت باید مختلف ها پست در

 روابیط دلییل بیه صیرفاا  افراد کارگیر  به با بگیرد  نظر در نظر مورد
 و ظاهرگرایانییه م یارهییا  یییا و دوسییتی سییابقه یییا خویشییاوند 

 انییام م نا  به بودن مت ود. گیرد نمی پا ادار  اخالق اساس، بی
 هیا  ارزش و اخیالق بیه ها،ادترامارزش به پایبند  ها،مسئولیت

 رمیوز و اصیول در  و آنویا همیشگی و همگی رعایت و ا  درفه
 نیژاداییران ؛1131 سیواد ، و محبیی) باشدمی ا  درفه و انسانی
 (1131) همکیاران و گلی  (130ص ،1131 همکاران، و پاریز 
هیا  عنوان یکیی از مؤلفیه وسیله مدیر را بیه به کار  ت ود داشت 

انید  در ارزییابی عملکیرد ا  میدیران م رفیی نمیودهاخالق درفه
م لمان نیز مدیر مدرسه بایستی با آشنایی به اهیداف آموزشیی در 

هیایی را جدیت و انگیزه فیراوان فرصیت دروس مختلف نسبت، با
برا  بررسی عملکرد م لمان در طول سیال تحصییلی اختصیاص 

 دهد 
 
 
 

 توجهای در ارزیابی عملکرد و مورد های اخالق حرفه. مؤلفه4 جدول

                                                           

1. Grimsley 

2. Scales 

 در محیط مدرسه

دسته 
 سوم

های مؤلفه
 کد فرعی

سه
در

ط م
حی

م
 

ی 
فا 

ش
 

در خاترخی سال تحصیل  شیو  و خهرخ  خر یاا  توس   −
 دریر ایام شود.

های خر یاا  ارخی دعلمام توس  دریر تماد  شاالص −
 دررس  تشریح شود.

های تعریف شر  در ها و خستانرخرددریر خ  شاالص −
 خر یاا  عملکرد خستفاد  کبر.

خت
قرر

و د
ن 

وخنی
  و

عای
ر

 
دریر خر یاا  عملکرد دعلمام رخ اا توج  ا  ووخنین و  −

 دقررخت دراوط  خنجا  دهر.
 دریر در خر یاا  دعل  نبایر صر ٌا ارخسا  وضاوت −

 گیرد. صورت ذهبیات خو
دریر دعلم  ک  درتکب ر تار غیر خال و  شود رخ دورد  −

 اا الوخس  ورخر دهر.

 
 از هییامسییئولیت و مسییائل و امییور بییودن شییفاف سییازی:شییفاف

 دسترسیی و دانیش بصیرت، .باشدمی ا درفه اخالق مبانی تری مو 
 عناصیر تیری موی  عمومی مؤسسات در موجود اطالعات به عمومی

 شیفاف کارکنیان بیرا  سیازمانی اهداف اگر اند شفافیت  مشخصه
 یابید می افزایش ارتباطی ها ف الیت ادتمال صورت ای  در باشد،

 افراد ها ف الیت و نگرش به بخشیدن جوت باع  اهداف شفافیت
و  آشیفتگی کارکنیان تا شودمی موجب و شده ارتباطی دوره طول در

کیرو  کمتر  داشیته باشیند  از دیگیر مزاییا  شیفافیت اهیداف، 
بسیج نیروها  ذهنی، ادساسی و فیزیکیی در جویت دسیتیابی بیه 

 مییدیر ( 37، ص1131)میرمحمیید ،  بییالتری  عملکییرد اسییت
 هیر هیا مسیئولیت و مدرسیه مقیررات و قوانی  تمام باید مدرسه

 شرح ای  اگر نماید  بیان واعح و روش   کامالا  صورت به را ع و
 میوارد و گیردد ارائیه مکتوب و مدون طور به هامسئولیت و وظایف

 و خیویش وظیایف دیدود با افراد همه شود، داده شرح ابوام مورد
 آن مطلیوب انییام بیا و شیده آشینا کامل طور به خود کار  دیطه

 ارزییابی .گیرددمیی میسیر مدرسیه اهیداف بیه دستیابی وظایف،
 و انتظیارات میدیر کیه بیود خواهید شفاف زمانی م لمان عملکرد
 صیورت بیه تحصییلی سال ابتدا  در را تربیتی و آموزشی اهداف

 از پایییانی ارزیییابی و نمییوده تشییریح م لمییان اختیییار در مکتییوب
ها و م یارها  از شاخص مدیر گیرد  صورت واآن براساس م لمان

ت ریف شده برا  ارزیابی م لمان در دروس مختلف بوره گرفتیه و 
ها و م یارهایی که در ارزایابی مد نظر هستند اعالم نموده شاخص
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دؤلف  های خال ح 
حر   خی در خر یاا  

 دعل 

حقیق  
حفظ  گرخی 

کرخد  
 خنیان 

 خنتقادوذیری

توج  ا  
رشر و 
 تعال 

 صرخو 
 عرخل 

 خدانترخری

 تعهر

 شفا ی 

رعای  
 ووخنین

و در ابتدا  سال توسط مدیر برا  م لمان دروس مختلف تشیریح 
 شود 

 اجتمیاعی، هیا  ارزش به ادترام در مقررات: و قوانین رعایت
 اجتمیاعی، قیوانی  بیه ادترام اجتماعی، ها  ف الیت در مشارکت

 شیود می ت رییف ها فرهن  سایر به نسبت مت صبانه عملکرد عدم
 از آنکییه از قبییل آموزشییی مییدیران ( 14ص ،7447 1)کییادوزیر،

 و سیازمان هیا ارزش و مقیررات و قیوانی  کیه بخواهنید دیگران
میدار باشیند  میدار و ارزشرعایت کنند، خود باید قانونجام ه را 

آمیوزان بایید بیه آنوا باید به عنوان رهبر م لمان، کارکنیان و دانیش
ها و قوانی  مدرسیه و جام یه ادتیرام بگذارنید؛ تیا الگیو  ارزش

مناسبی برا  آنوا به شمار آیند  مدیران مدارس باید به جیا  آنکیه 
ت ذهنیی و صیور  انییام دهنید، در پایان سال تحصیلی به صور

هیا  میرتبط انییام بایستی ارزیابی را براساس قوانی  و بخشینامه
دهند  تخطی مدیر از اجرا  قوانی  و مقررات مدرسه بر عملکیرد 

 تواند اثر منفی داشته باشد  م لمان نیز می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای در ارزیابی معلمان های اخالق حرفه . مؤلفه1 شکل

 
 کمیتحلیل بخش 

هیا لزم اسیت تیا از آزمیون فرعییه ۀقبل از وارد شیدن بیه مردلی
ها اطالع داصل شود  تا براساس نرمیال وع یت نرمال بودن داده

                                                           

1. Cozier 

ها انتخاب شود  در ای  آزمون اگر سطح نوا، آزمونبودن یا نبودن آ
تیر از مقیدار خطیا  م نادار  به دست آمده از اجرا  آزمون، بزرگ

𝛼ی نی  و در غیر ای  صیورت فیرض    فرض باشد        
 .تأیید خواهد شد   

   : اند(نرمال آمده ها نرمال است )از جام هداده
   : اند(نرمال نیامده ها نرمال نیست )از جام هداده

 

 اسمیرنوف−. نتایج آزمون کولموگروف5 جدول

 متغیر
 پارامترهای نرمال

سطح  اسمیرنوف−کولموگروف
انحراف  میانگین معناداری

 معیار
 12127 12111 1252501 026225 توخنای 
 .../. 12621 1250765 022271 وضوح
حمای  
 12160 12171 1217352 021121 سا دان 

 .../. 12617 1200123 321117 خنگی  
 .../. 12617 1223126 327111 خر یاا 
 .../. 12611 1212271 026162 خعتبار
تباسب 
 .../. 12227 1212615 023117 دحیط 

کرخد  
 .../. 12270 1251577 021666 خنیان 

عرخل  و 
 .../. 12212 1201506 025211 خنصا 

خدانترخری و 
 .../. 12217 1202072 021071 رخ دخری

 .../. 12655 1201710 020160 گرخی حقیق 
توج  ا  رشر 

 .../. 12217 1207726 025232 و تعال 

ووخنین رعای  
 .../. 12621 1207631 020110 و دقررخت

 .../. 12325 1202121 021221 خنتقادوذیری
تعهر و 
 .../. 12611 1200232 025102 تخصص

 .../. 12310 1203261 027675 صرخو 
 .../. 12310 1202173 021317 شفا ی 

 12177 12151 1205010 021251 وریاهر 
خال ح 

خی حر  
 خر یاا 

025717 1230512 12661 ./... 

 

 3با توجه به اینکه سطح م نادار  اکثرییت متغیرهیا کمتیر از 
بیرا  تحلییل اسیتفاده  PLSافزار درصد )غیر نرمال( است، از نرم

هیا افیزار بیه نرمیال و غیرنرمیال بیودن دادهای   زیرا ای  نیرمنموده
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آمیار  افیزار  مناسیب بیرا  تحلییل دساس بوده و از طرفی نرم
 در PLS روش به هاداده تحلیل برا  باشد ها  غیر نرمال میداده
 را میدل بیرازش بررسیی ابتیدا کنی   می بررسی را رویکرد دو کل

 .پردازی می هافرعیه آزمودن به سپس و دهی می انیام
 است  تبیی  قابل سطح سه در مدل برازش بررسی

 بیا سیازه بی  ارتباط همان ی نی گیر اندازه ها  مدل سطح  1
 )سؤالت(؛ هایششاخص

 سازها  با سازه بی  ارتباط ی نی ساختار  ها مدل سطح  7
 دیگر؛
 .مدل کلی برازش  1
 
 گیریاندازه مدل سطح

 تخمیی  دالت در را ساختار  م ادلت و تأیید  عاملی تحلیل مدل
 (مقالییه یمه)عییم 3 جییدول  طبقدهیید می نشییان اسییتاندارد عییرایب

 از تیر بزرگ عیاملی بار دارا  مدل، ها شاخص و سؤالت تمامی
 بیرا  پرسشینامه سیؤالت همسیویی از نشان ای  و باشدمی 3/4

 آنچیه دهدمی نشان فوق نتایج واقع در دارد  را مفاهی  گیر  اندازه
 داشیته، را هیاآن سینیش قصید پرسشینامه سؤالت توسط محقق
 است  شده محقق ابزار ای  توسط

یابی  کرونبیا  آلفا  عریب وسیله به هاسازه پایایی پایایی: ارز
 دداقل عریب ای  برا  قبول قابل مقدار و گرفته قرار بررسی مورد

 مقیدار اسیت، مشیخص 1 جدول در که طور همان باشد می 1/4
 از هیاسیازه و بیوده بیشیتر 1/4 از هاسازه ۀهم برا  کرونبا  آلفا 
 باشند می برخوردار مناسبی پایایی
 

 وری شغلیای و بهرهحرفههای اخالق: مقادیر آلفای کرونباخ سازه6 جدول

 ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای ایسازه اخالق حرفه
 210/1 222/1 کرخد  خنیان 
 715/1 120/1 عرخل  و خنصا 

 266/1 157/1 خدانترخری و رخ دخری
 220/1 730/1 گرخی حقیق 

 230/1 711/1 توج  ا  رشر و تعال 
 721/1 151/1 رعای  ووخنین و دقررخت

 252/1 112/1 خنتقادوذیری
 217/1 211/1 تعهر و تخصص

 212/1 221/1 صرخو 
 211/1 712/1 شفا ی 

 ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای شغلی وریبهره سازه
 211/1 270/1 توخنای  )دخن  یا دهارت(
 276/1 223/1 وضوح )شباال  شلل(

 100/1 135/1 حمای  سا دان 
 710/1 127/1 خنگی  

 112/1 251/1 خر یاا  )اا الورد عملکرد(
 161/1 210/1 خعتبار

 202/1 106/1 دحی  )تباسب دحیط (

 
 روایی همگرا

هیا  روایی همگرا دومی  م ییار  اسیت کیه بیرا  بیرازش میدل
شود  مقیدار میال  بیرا  به کار برده می plsگیر  در روش اندازه

)میانگی  واریانس استخرا  شده(،  AVEسطح قابل قبولی م یار 
باشد، تمامی مشخص می 1طور که از جدول  باشد  همانمی 0/4

به ای  م نی کیه ییک متغییر باشند  بیشتر می 0/4از  AVEمقادیر 
هیا  ها  )متغیرپنوان قادر است بیش از نیمی از واریانس شاخص

طور متوسط توعییح دهید  نتیایج آزمیون در ایی   خود را بهآشکار( 
 سازد خصوص روایی همگرا  مناسب مدل را تأیید می

 
 متغیرها شده استخراج واریانس میانگین : نتایج7جدول 

 همگرا روایی بررسی جهت

 AVE ایسازه اخالق حرفه
 737/1 کرخد  خنیان 
 053/1 عرخل  و خنصا 

 510/1 رخ دخریخدانترخری و 
 022/1 گرخی حقیق 

 121/1 توج  ا  رشر و تعال 
 021/1 رعای  ووخنین و دقررخت

 756/1 خنتقادوذیری
 512/1 تعهر و تخصص

 705/1 صرخو 
 120/1 شفا ی 
 AVE وریسا   اهر 

 011/1 توخنای  )دخن  یا دهارت(
 533/1 وضوح )شباال  شلل(

 512/1 حمای  سا دان 
 032/1 خنگی  

 112/1 خر یاا  )اا الورد عملکرد(
 150/1 خعتبار

 731/1 دحی  )تباسب دحیط (
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 روایی واگرا

   روش1شود: از دو طریق سنییده می plsافزار روایی واگرا در نرم
ییک    روش فورنل و لرکر که میزان رابطه7بارها  عاملی متقابل 

 سییایر بییا سییازه آن رابطییه مقایسییه در هییایشسییازه بییه شییاخص
 سینیش برا  لرکر و فورنل روش از پژوهش ای  در هاست سازه

 واگرا  روایی صورتی در مدل ای  .است شده استفاده واگرا روایی
 زییری  مقیادیر از اصیلی قطر در مندر  اعداد که دارد قبولی قابل
 همیه در عیمیمه( )فاییل 4 جیدول بیه توجه با باشند  بیشتر خود

 سیتون، در موجیود اعیداد سیایر از اصیلی قطیر رو  اعداد موارد
 .شودمی تأیید آن واگرا  روایی پس بوده تر بزرگ

 
 ساختاری مدل سطح

 T-Value مقیدار دیگر سازه با سازه یک ارتباط م یارها  از یکی
 متغیرهیا همیه T-Value ،3 جیدول و 1 شیکل به توجه با است 
 در باشید می روابط م نادار  دهنده نشان که باشدمی 1/96 بال 
 و آزمیون رد دهنده نشیان باشید 1/96 از کمتیر اگیر تی آماره واقع

 .باشدمی متغیرها رابطه م نادار  دهنده نشان 1/96 بال 

 پیژوهش، ییک در سیاختار  میدل برازش برا  م یار دومی 
 میدل )وابسیته( درونیزا  پنویان متغیرهیا  به مربوط    عرایب

 دارد زا درون متغیر یک بر زا برون متغیر یک تأثیر از نشان که است،
 مقیادیر برا  مال  مقادیر عنوان به 11/4 و 11/4 ،13/4 مقادیر و

 بیه توجیه بیا شیود میی گرفتیه نظر در    قو  و متوسط ع یف،
 محیییط زا درون متغیرهییا  کییدام، هییر    مقییادیر 14جییدول
عی یف؛ متغیرهیا   ۀبیاز در شغلی ور بوره و محیطی( )تناسب

کرامیییت انسیییانی، عیییدالت و انصیییاف، امانتیییدار  و رازدار ، 
گرایی، توجه به رشد و ت الی، رعاییت قیوانی  و مقیررات، دقیقت

انتقادپذیر ، صیداقت، شیفافیت، توانیایی )دانیش ییا مویارت(، 
وعوح )شناخت شغل(، انگیزش، ارزیابی )بازخورد عملکرد( در 

زا  ت ویید و تخصییص، دمایییت متوسییط و متغیرهییا  درون ۀبییاز
 گیرند سازمانی و اعتبار در بازه قو  قرار می

Qمعیار  مشیخص را میدل بینییپییش قیدرت م ییار ایی  :2
Q مقدار که صورتی در و سازدمی  سه زادرون سازه یک مورد در 2
 قیدرت از نشیان ترتییب بیه نماید، کسب را 13/4 و 13/4 ،47/4

 آن بیه مربیوط زا بیرون سیازه قیو  و متوسیط ع یف، بینیپیش
Q مقدار است مشخص 14 جدول از که گونه همان است  برا   2

ور  متغیرها  پژوهش به جز محیط )تناسب محیطی( و بوره ۀهم
 بیش از دد متوسط است 

 
Qو    معیار های  .8جدول   Communalityو  2

Q    متغیر 2 Communality 
 737/1 301/1 551/1 کرخد  خنیان 
 052/1 610/1 011/1 عرخل  و خنصا 

 516/1 225/1 035/1 خدانترخری و رخ دخری
 022/1 211/1 122/1 گرخی حقیق 

 125/1 302/1 120/1 و تعال  توج  ا  رشر
 022/1 221/1 500/1 رعای  ووخنین و دقررخت

 751/1 312/1 510/1 خنتقادوذیری
 512/1 313/1 750/1 تعهر و تخصص

 116/1 015/1 101/1 صرخو 
 123/1 215/1 011/1 شفا ی 

 011/1 622/1 021/1 توخنای  )دخن  یا دهارت(
 532/1 251/1 550/1 وضوح )شباال  شلل(

 513/1 012/1 221/1 حمای  سا دان 
 375/1 670/1 123/1 خنگی  

 125/1 363/1 527/1 خر یاا  )اا الورد عملکرد(
 150/1 371/1 170/1 خعتبار

 731/1 111/1 612/1 دحی  )تباسب دحیط (
 0/586 - - خیخال ح حر  

 0/529 137/1 637/1 وری شلل اهر 

 
 سطح مدل کلی

برازش مدل کلی تنوا یک م یار به نام م یار نیکیویی برا  بررسی 
عنوان  به 11/4و  73/4، 4041شود و سه مقدار برازش استفاده می

 م رفی شده است  GOFمقادیر ع یف، متوسط و قو  برا  
 

/
/Communality  

11 232 0 591
19  

/R 2 0 537  

/ / / /CommunalitG yOF R     2 0 591 0 537 0 317 0 563
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تیوان گفیت میدل از بیرازش ، میGOF=0/563با توجه به مقدار 
 کلی قو  برخوردار است 

 
 های پژوهشو نتایج فرضیه t. نتایج مستقیم، آماره 11جدول 

 های پژوهشفرضیه
ضریب 

 tآماره مسیر
نتیجه 
 آزمون

فرضیه 
 اصلی

خی حین خر یاا  رعای  خال ح حر  
وری شلل  عملکرد دعلمام ار اهر 

 أثرگذخر خس .آنها 
 شر تأییر 172/2 263/1

رض
ف

هاهی
 ی

عی
فر

 

. حفظ کرخد  خنیان  دعل  حین 6
وری شلل  خر یاا  عملکرد ار اهر 

 دعلمام خثرگذخر خس .
 تأییر شر 121/5 227/1

. رعای  عرخل  و خنصا  این 2
دعلمام حین خر یاا  عملکرد ار 

 وری شلل  دعلمام خثرگذخر خس .اهر 
 تأییر شر 712/2 211/1

. خدانترخری و رخ دخری دریر حین 3
وری خر یاا  عملکرد دعل  ار اهر 

 شلل  دعلمام خثرگذخر خس .
 تأییر شر 072/2 230/1

گرخ اودم دریر حین . حقیق 0
وری خر یاا  عملکرد دعل  ار اهر 

 شلل  دعلمام خثرگذخر خس .
 تأییر شر 225/5 206/1

دعلمام . توج  ا  رشر و تعال  5
وری حین خر یاا  عملکرد ار اهر 

 شلل  دعلمام خثرگذخر خس .
 تأییر شر 616/2 112/1

. رعای  ووخنین و دقررخت توس  1
دریر در خر یاا  عملکرد دعل  ار 

 وری شلل  دعلمام خثرگذخر خس .اهر 
 تأییر شر 737/3 161/1

. خنتقادوذیری دریر در خر یاا  7
وری شلل  عملکرد دعل  ار اهر 

 دعلمام خثرگذخر خس .
 تأییر شر 266/3 720/1

. تعهر و تخصص دریر در خر یاا  2
وری شلل  عملکرد دعل  ار اهر 

 دعلمام خثرگذخر خس .
 تأییر شر 312/2 256/1

. صرخو  دریر حین خر یاا  1
وری شلل  عملکرد دعل  ار اهر 

 دعلمام خثرگذخر خس .
 تأییر شر 216/2 270/1

شفا  اودم خر یاا  عملکرد  .61
وری شلل  دعلمام دعل  ار اهر 

 خثرگذخر خس .
 تأییر شر 312/2 162/1

 
 گیریبحث و نتیجه

ا  در ها  اخیالق درفیههدف انیام ای  پژوهش شناسایی مؤلفه
هییا در ارزیییابی از عملکییرد م لمییان و بررسییی تییأثیر اییی  مؤلفییه

هیا  آمیار ، تحلییلور  شغلی م لمان است  بیا توجیه بیه بوره
مثبیت و  ۀفرعیه اصلی ای  پژوهش مورد تأیید قرار گرفیت و رابطی

ا  در ارزیییابی م لمییان و درفییهم نییادار  بییی  رعایییت اخییالق
شیود در وا وجود دارد  لذا به مدیران مدارس توصیه میور  آنبوره

ور  شییغلی م لمییان نسییبت بییه رعایییت راسییتا  بوبییود بوییره
ا  داشیته ر ارزیابی عملکرد م لمان اهتمام وییژها  ددرفهاخالق

شیوندگان، دفی  باشند  طبق نتیایج داصیل از نظیرات مصیادبه
ا  در هیا  اخیالق درفیهکرامت انسانی م لمیان یکیی از مؤلفیه

افییراد در زنییدگی  ۀباشیید  همییارزیییابی از عملکییرد م لمییان مییی
ویا آن خصوصی و کار  خود باید کرامت داشته باشند و به دقیوق

ادترام گذاشته شود  مشیارکت دادن م لمیان و اسیتفاده کیردن از 
تواند ایی  تصیور را در م لمیان بیه ها مینظرات و عملی کردن آن

 وجود آورد که مورد ادترام و توجه مدیر خود در مدرسه هستند 
یکی دیگر از که در ارزیابی عملکرد م لمان باید مد نظر قیرار 

 ۀانصیاف اسیت  رعاییت عیدالت در همیگیرد، بحی  عیدالت و 
ها باع  دلگرمی و بوبود انگیزه کارکنان خواهید شید  در سازمان

ارزیابی عملکرد م لمان، مدیر باید همه را به یک دید توجه نموده 
و از توجه خاص به برخی از م لمیان خیوددار  کنید  بیرا  ایی  

امتییازات  م لمیان در دادن ۀمنظور با بررسی دقییق عملکیرد همی
دیگیر اخیالق  ۀعدالت را رعایت کرده و انصاف داشته باشد  مؤلف

ا  در ارزیابی از عملکرد م لمیان امانتیدار  میدیر مدرسیه درفه
متخصصان توس ه منابع انسیانی بیه منظیور دفی  مسیائل است  

هیا  هیا و مشیاوره محرمانه و جلوگیر  از انتشیار آنویا در گزارش
کنند کیه بیه هیدف قط اطالعاتی را ذکر میکتبی و شفاهی خود، ف

مورد نظیر مربیوط باشید و از بییان اطالعیات اعیافی خیوددار  
تری  توق ات م لمان از مدیر در هنگام امانتدار  از مو  کنند می

باشیید  مییدیر بییرا  جلییوگیر  از ارزیییابی از عملکییرد آنوییا مییی
هیا  اخالقیی و اجتمیاعی م لمیان، مؤظیف اسیت پذیر آسیب

دار اسرار آنوا باشد  مسائل و مشیکالتی کیه در مدرسیه ر  نتاما
دهد نباید توسط میدیر در بیی  سیایر همکیاران و ییا خیار  از می

مدرسه بازگو شود  مستندات ارزیابی م لمان نیز باید بیه صیورت 
 محرمانه نگودار  شود 

ا  در هیا  اخیالق درفیهگرایی یکی دیگیر از مؤلفیهدقیقت
گیرا بیا رودییه باشید  میدیر دقیقیتم لمان میارزیابی عملکرد 
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دور از ت صیب و غیرور بیه دنبیال بررسیی دقییق  کاوشگر  و بیه
کند  هر ییک ا  توجوی نمیعملکرد افراد بوده و به مسائل داشیه

ها  فرد  و شخصیتی را دارا باشند از م لمان ممک  است ویژگی
دور از  بی را بیهکه مورد اقبال مدیر نباشد؛ لذا مدیر بایسیتی ارزییا

تأثیر ای  تفکرات صورت داده و سینیش دقییق از عملکیرد افیراد 
صورت پذیرد  طبق نتایج داصل از ای  پژوهش توجه کردن مدیر 

ا  ها  اخیالق درفیهبه رشد و ت الی م لمان یکی دیگر از مؤلفه
در ارزیابی از عملکرد م لمیان اسیت  میدیر بایید ارزییابی را بیا 

گییر  دور  گزینید  یام دهید و از رویکیرد می رویکرد مثبت ان
توجه به رشد و ت الی م لمان در ارزیابی در بوبود انگیزه و افزایش 

 ها تأثیر مثبتی خواهد داشت مشارکت آن
ا  در ارزییابی عملکیرد ها  اخالق درفهیکی دیگر از مؤلفه

م لمان، رعایت قوانی  و مقررات مربوط به ارزییابی توسیط میدیر 
است  گاهی برخی از مدیران ارزیابی را در قالب پر کیردن  مدرسه

دهند  تخطیی میدیر طور ذهنی و سرسر  انیام می فرم ارزیابی به
از قوانی  و مقیررات در زمینیه ارزییابی عملکیرد م لمیان باعی  

قییانونی در بییی  سییایر کارکنییان در مدرسییه شییده و در تییرویج بییی
 وا تأثیر منفی خواهد داشت ور  آنبوره

ا  در ارزییابی عملکیرد م لمیان، دیگر اخیالق درفیه ۀمؤلف
هیا بایید انتقادپذیر  مدیر مدرسه است  میدیران تمیامی سیازمان

گوش شنوایی در برابر انتقیادات کارکنیان خیود داشیته باشیند و از 
مواجوه هییانی با منتقدان خود پرهیز کنند  م لمان ممک  اسیت 

مورد  خاص نقد  داشته باشیند؛ نسبت به نمره ارزیابی خود در 
صیدر و بیا دلییل منطقیی پاسیخگو  م لی  مدیر بایستی با س ه

باشد  در صورتی که م لمی مستندات در افزایش نمره خود داشیته 
هیا  گییر باشد، مدیر باید عیم  بررسیی مسیتندات از سیخت

مورد دور  کند  ت ود و تخصص مدیر در ارزییابی از یکیی از بی
القی شناسایی شیده در ایی  پیژوهش اسیت  میدیر ها  اخمؤلفه

گیاهی لزم فراینید ارزییابی از عملکیرد  مدرسه بایید بیا دقیت و آ
م لمییان را انیییام داده و بییرا  ارزیییابی صییحیح م لمییان دروس 
مختلف آشنایی کافی نسبت به اهداف هر یک از دروس مختلیف 

 که تخصصی هستند را داشته باشد 
هش صداقت داشت  میدیر یکیی طبق نتایج داصل از ای  پژو

ها  اخالقیی میورد توجیه در ارزییابی عملکیرد م لمیان از مؤلفه
باشد  عیدم صیداقت میدیر در اقیدامات خیود و از جملیه در می

اعتمیاد  م لمیان بیه میدیر ارزیابی عملکرد م لمان موجیب بیی
ا  شناسیایی شیده در ایی  اخالق درفه ۀخواهد شد  آخری  مؤلف

ز  اسییت  شییفاف بییودن مسییائل، اهییداف و سییاپییژوهش شییفاف
هیا  شناسیایی شیده اسیت  تری  مؤلفیهها یکی از مو مأموریت

شود شرایط مناسیب بیرا  شفافیت اهداف برا  م لمان باع  می
رسیدن به آن اهداف فراه  شود  مدیر مدرسه باید در ابتدا  سیال 

ه تحصیلی اهداف و توق ات خود از م لمان را به اطالع و  رساند
و در صورتی که مورد توافق طرفی  قرار گرفت به ام ا  برسد  بیا 

ها  اخالقیی ها  صورت گرفته، رعایت هر کدام از مؤلفهبررسی
شناسییایی شییده در هنگییام ارزیییابی عملکییرد م لمییان در بوبییود 

 عملکرد م لمان مؤثر خواهد بود 
 شیور 1 هییناد دوم متوسطه رانیمد یتمام  یب در پژوهش  یا

 مقیاطع در توانیدیمی یآت  هاپژوهش و گرفته صورت بندرعباس
 صیورت زیین گیرید  هیاسازمان در  یهمچن و یلیتحص مختلف

 پژوهش  یا در شده ییشناسا  هامؤلفه گردد،یم شنوادیپ  ردیبگ
 میورد یلیتحصی مختلف مقاطع در یکم صورت به و پرسشنامه با

 موعیوع شیود،یم شنوادیپ  یهمچن  ردیگ قرار یابیارز و سنیش
 جداگانیه صیورت بیه    و یانتفیاع رییغ نمونه، مدارس در داعر

  گردد سهیمقا جینتا و گرفته قرار یبررس مورد
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 منابع
 

(، 1143محمد همتی و مود  مبینی ) نقی؛ علی امیر ،  1
نشریه معرفت  ،«برا  سازمان عرورتی ا  درفه اخالق»

  133−111(، ص0) 1، اخالقی

سابق و ودید نژاد پاریز ، مود ؛ زی  ال ابدی  امینیایران  7
نقش مدیریت مشارکتی در ارتقاء اخالق »(، 1131اسدپور )

فصلنامه ، «ا  کارکنان ادارات مرکز  بانک مسک درفه
  110−103(، ص1) 3، مطالعات کمی در مدیریت

(، 1131اصغر و میری قوب سیدرعایی )علیپورعزت،   1
، توران: سازمان مطال ه و ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

 تدوی  کتب علوم انسانی دانشگاها )سمت( 

روش تحقیق در روانشناسی و علوم (، 1131دلور، علی )  0
 ، توران: انتشارات ویرایش تربیتی

در اییاد نقش مدیران آموزشی »(، 1133مروستی، ساناز )دهقان  3
ها  اجتماعی و رابطه آن با عملکرد جو  اخالقی و دمایت

  177−141(، ص174، )فصلنامه تعلیم و تربیت، «سازمانی

مدل » (،1134) و میید خدابخشی اله فر  رهنورد،  1
مجله مدیریت ، «ور  کارکنان تولید  ساختار  بوبود بوره

   30−41(، ص1) 1، دولتی )دانش مدیریت(

 میزان مقایسه»(، 1131جوانیان، رم ان و داود رجبلو )  1
 و مدارس استثنایی م لمان سازمانی، ور  بوره و بالندگی

  40−11، ص17، «البرز استان عاد 

(، 1131ددادیان، ادمد؛ مرت ی بینش و زیبا نوروز  )  4
بررسی نگرش م لمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد »

، «کارکنان آموزشی در آموزش و پرورش شورستان گرمسار
  174−173(، ص11) 1، مجله مدیریت فرهنگی

راهکارها  ارتقا  »(، 1131) پور،اکبر و هومان مودو دس   3
فصلنامه ، «اب اد اخالقی در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

  113−144(، ص1) 11، اخالق در علوم و فناوری

(، 1133نسب )مقدم، س ید و مودیه طباطباییخیاط  14
فصلنامه اخالق ، «ا  در مدیریتها  اخالق درفهمؤلفه»

  111−171(، ص1) 11، در علوم و فناوری

 قلتاش سیروس قنبر  و عباس ،سرچوانی، زهرا؛ ردی  زارع  11
شناسی نظام ارزیابی عملکرد مدیران آسیب»(، 1131)

 1، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، «مدارس
  740−710(، ص7)

، توران: انسانی منابع مدیریت (،1143) اسفندیار س ادت،  17
 سمت  انتشارات

 در تحلیل و تجزیه و وری بهره (،1143شونام ) طاهر ،  11
 .هستان جدید( توران: نشر ، )چاپسازمان

ا  و اثربخشی اخالق درفه ۀرابط»(، 1134طبسی، زکیه )  10
نامه ، پایان«مدیران مدارس متوسطه دخترانه شور مشود

تحصیلی جوت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت 
 شناسی روانآموزشی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و 

ها  مال »(، 1131) عبداللوی، دسی  و نرگس رئیسی  13
فصلنامه ، «ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه

  17−1(، ص7) 1، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

دف  کارکنان توانمند راهبرد »(، 1143الوی، افشی  )فتح  11
  17(، ص0111) 13، نشریه همشهری، «اصلی مدیران موفق

روش »(، 1133قائد ، محمدرعا و علیرعا گلشنی )  11
ها و  نشریه روش، «گراییگرایی تا کیفیتحلیل محتوا، از کمی

  47−31(، ص71) 1، های روانشناختیمدل

های اخالقی در سازمان(، 1143قرا ملکی، ادد فرامرز )  14
 ، ق : انتشارات مینون کسب و کار

در مدیریت معیارهای رفتاری (، 1134قربانی، مود  )  13
 ، چاپ دوم، مشود: انتشارات قاف اسالمی

ها  اخالق بررسی رابطه بی  مؤلفه»(، 1134کاظمی، مورداد )  74
، «ا  و ادساس موفقیت در عملکرد مدیران آموزشیدرفه
، دانشگاه پیام نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشیپایان

 نور، دانشکده علوم انسانی 

میید اشرفی و آرش نادریان گلی، علی؛ علی خوزی ؛   71
ها  اجتماعی و ها  مسئولیتشناسایی مؤلفه»(، 1131)

، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، «ا  کارکناناخالق درفه
  741−141(، ص7) 17دانشگاه آزاد اسالمی وادد گرمسار، 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=159325
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سی و برر» ،(1131سواد  )و مود   سرا  الدی ، محبی  77
بر ت ود سازمانی در میان  ثرا  مؤ تبیی  عوامل پیش زمینه

، «کارکنان دانشگاها  آزاد اسالمی استان هرمزگان
   111-131، 11(1)، های جامعه شناسی پژوهش

 محمد ، طالب؛ رفیق دسنی و میید محمد   71
گاهی و نگرش م لمان نسبت به مفاهی  و »(،1134) آ

فصلنامه ، «ادکام سند تحول بنیادی  آموزش و پرورش
  31−11(، ص0) 1، مدیریت مدرسهعلمی پژوهشی 

ارزیابی نظام جدید »(، 1131میمند، یوسف )محمود   70
ارزشیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران 

نامه کارشناسی پایان، «یزد 1و م لمان مقطع ابتدایی نادیه 
 ، دانشگاه آزاد اسالمی وادد مرودشت ارشد

، 70، 73، 1 ، ارآث مجموعه(، 1143مطور ، مرت ی )  73
 توران: انتشارات صدرا ، 71، 77

مروری بر رفتار اخالقی در (، 1134راد، دمید )مظاهر   71
 ، پایگاه مقالت علمی مدیریت هاسازمان

بررسی (  »1130زاده، رقیه و فریده شیدایی )موسی  71
ها  تأثیرگذار در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس مؤلفه

، دومی  کنفرانس ملی و اولی  کنفرانس «متوسطه دوممقطع 
ها  نوی  در علوم انسانی، توران: المللی پژوهشبی 

 پرداز پایتخت ویرا مؤسسه مدیران ایده

، مفاهیم کلیدی نظام اداری(، 1131میرمحمد ، محمد )  74
 چاپ دوم، توران: انتشارات نگاه دانش 
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کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت 
 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان آموزشی

کمنی؛ نژاد؛ امیر رعایینژاد، مورعلی؛ ردی  رم انیهمتی  14
ارزشیابی سیست  »(، 1141) رام شفی یطاهر افشارنژاد و شو

، نشریه حرکت، «ارزشیابی عملکرد م لمان تربیت بدنی
  174−111، ص14

دس  ابوالقاس   ،ینژاد اصفوانسقاییان سکینه ی ؛مر، ی قوبی  11
 ۀرابط»(، 1144) ییو فاطمه رعا  محس  نوروز ،یگرج

بی   در یوت ود سازمان یشغل یتبا رعا یعدالت سازمان

ها  منتخب دانشگاه علوم پزشکی کارکنان بیمارستان
 17، پژوهشی مدیریت اسالمی−فصلنامه علمی، «اصفوان
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