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Introduction 
Professional ethics development; Following the management of honesty 

and implementation of systemic moral foundations on the basis of trust in all 

systems, including educational systems, and its application requires 

continuous education, knowledge work, experimentation, awareness and 

cultural context based on a forward-looking perspective. In recent decades, 

organizational managers have recognized the role of professional ethics and 

considered the element of ethics as one of the factors for the sustainability of 

the organization and the achievement of its ultimate goals. 
 

Method 
The aim of this study is to provide a model for the development of 

professional ethics of staff managers of the General Directorate of Education 

of Khuzestan with the approach of futures studies and the use of the three-

dimensional model. According to the data, the method of this research was a 

mixed exploratory study (qualitative and quantitative). In the implementation 

of this research, information was obtained from two sources of research and 

interviews were conducted with educational and academic experts in Delphi 

method. Since the sampling method was homogeneous, the study was 

saturated with 10 specialists. The collected data were analyzed by coding 

method and the data obtained from the implementation of double-phase Delphi 

panels were analyzed by Kendall, Fan Demetl statistical test method and 
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interpretive structural modeling. In the quantitative section, in order to fit the 

model, 119 statistical population were surveyed using a census sampling 

method and through a researcher-made questionnaire. Data were analyzed by 

confirmatory factor analysis method based on structural equation model. 
 

Results 
The results showed that in general, the development of professional ethics of 

managers in 15 factors and 52 components is in the form of three contextual, 

structural and content dimensions of the three-pronged model. These factors 

include; Future Problem Space, Organization of Professional Ethics Charter 

Development, Organizational Culture, Geospatial, Identification of Future-

Research Future Tools, Alternative Futures, Stakeholder Identification, 

Organizational Mapping, Identification of Key Axis, Past Organization Status, 

Uncertainty Space, Strategic Control, Organizational Training Development 

Extensive or simple circumstances and future components will have a positive 

impact on the development of professional ethics of education managers in 

Khuzestan province. 
 

Discuss 
The existence of such patterns with executive ability can, of course, lead 

to the spread of moral behaviors; It should be noted, however, that the 

dissemination of moral, operational, and institutionalized behaviors in 

organizations is a difficult, time-consuming, and unquestionable task that 

requires the provision of a systematic structure and process for the 

development of professional ethics; Which can be given to managers as a 

suitable foundation. 
 

Keyword: Professional ethics development; Futurology; Three-horned 

model, education. 
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 ماريا نصيری
 چکيده

سازی بنیادهای اخالقی نظامند بر بستری  ای؛ در پی مدیریت درستکاری و پیادهتوسعه اخالق حرفه
های آموزشی بوده و کاربست آن نیازمند آموزش پیوسته، کار  ها ازجمله نظامی نظاماز اعتماد در همه

 نگر است. پژوهش حاضر با مبتنی بر نگاه آینده بلدی، آزمودگی، آگاهی بخشی و بسترسازی فرهنگی
وپرورش خوزستان با رویکرد  ای مدیران ستادی اداره کل آموزش هدف، ارائه الگوی توسعه اخالق حرفه

ها یک شاخگی اجراء شده است. روش این پژوهش برحسب داده گیری از مدل سهپژوهی و بهرهآینده
های وده است. در اجرای این پژوهش اطالعات از دو منبع پژوهشمطالعه آمیخته اکتشافی )کیفی و کمی( ب

که   آنجایی وپرورش و دانشگاهی به روش دلفی انجام گرفت. از گرفته و مصاحبه با خبرگان آموزش انجام
متخصص به مرحله اشباع رسید.  01گیری بر اساس روش همگن بود، این پژوهش با تعداد  روش نمونه

های حاصل از اجرای راندهای دوگانه پنل دلفی با روش با روش کدگذاری و داده شده های گردآوریداده
شده است. در بخش  تحلیل سازی ساختاری تفسیری آزمون آماری توافق سنجی کندال، فن دیمتل و مدل

گیری سرشماری و از طریق  نفر از جامعه آماری با روش نمونه 001کمی، باهدف برازش مدل، تعداد 
ها با روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر الگوی حقق ساخته مورد پیمایش قرار گرفتند. دادهپرسشنامه م

ای توان توسعه اخالق حرفهطورکلی می معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به
مدل سه شاخکی قرار  ای، ساختاری، محتوایی ازمؤلفه در قالب سه بعد زمینه 15عامل و  01مدیران را در 

سازمانی،  ای سازمان، فرهنگ دارد. این عوامل شامل؛ فضای مسئله آینده، توسعه منشور اخالق حرفه
-مشیهای بدیل، شناسایی شبکه ذینفعان، خط پژوهی، آینده جوسازمانی، شناسایی ابزارهای شناخت آینده

، فضای عدم قطعیت، کنترل گذاری سازمانی، شناسایی محورهای کلیدی، وضعیت گذشته سازمان
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ای های آینده بر توسعه اخالق حرفه های سازمان، حال گسترده یا بسیط و مؤلفه استراتژیک، توسعه آموزش
 گذارند.وپرورش استان خوزستان تأثیر مثبت می مدیران آموزش

 

 وپرورش. پژوهی؛ مدل سه شاخکی، آموزشای؛ آیندهتوسعه اخالق حرفه های کليدی: واژه

 

 قدمهم
و  ترین اصول ایجاد ارتباطات سالم و اثرگذار در میان کارکنان آموزش  یکی از اساسی

 Samadiتوسط مدیران سازمان است ) 0ای پرورش، رعایت اصول اخالقی و توسعه اخالق حرفه

MiarKalaei, 2017, 73وپرورش  تواند در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش (؛ که می

ای و اثرگذار  ، چنانچه ارتباط مدیران با کارکنان یک ارتباط مبتنی بر اخالق حرفهاثرگذار باشد

ها دارای این  هایی که مدیران آن افزایی بیش از بقیه سازمان باشد، سازمان در جهت همفکری و هم

 ,Shafipour)کند  دانش نیستند موفق عمل نموده و به رسالت و اهداف سازمانی دست پیدا می

Zare Zaidi & Matani, 2017, 39.) ای به چگونگی رفتار و آداب شخص هنگام  اخالق حرفه

ای از استاندارهای سلوک بشری  ای مجموعه واقع اخالق حرفه پردازد. در ای می انجام کار حرفه

 ,Lahav & Cohen)کند  ای را تعیین می ها در یک ساختار حرفه است که رفتار افراد و گروه

های اخالقی  ها و واکنش ای از کنش ای مجموعه دیگر اخالق حرفه  ارتعب به (.930 ,2016

ترین روابط  شود تا مطلوب ای مقرر می ها به مجامع حرفه شده است که از سوی سازمان  پذیرفته

 ,Rodriguez & Juricic)ای فراهم آورد  ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه

ای به کاهش ارتباطات و افزایش خسارت در  اخالق حرفهسو ضعف در  از یک (.445 ,2018

گردد و مدیریت بیشتر بر روی کنترل گذشته تکیه خواهد کرد. زیرا افراد اطالعات را  سازمان می

شود و توان سازمان  به مدیریت نرسانده و در این صورت انرژی سازمان به انرژی منفی تبدیل می

گردد. از سوی دیگر  کاری می صرف شایعه، غیبت و کم جای آنکه صرف اهداف سازمانی شود، به

وری را  ها و نتایج سازمان دارد و بهره ای تأثیر چشمگیری بر روی فعالیت تقویت اخالق حرفه

در  (.Yuren & Arnaz, 2014, 185)دهد  افزایش، ارتباطات را بهبود و میزان خطر را کاهش می

 به ای حرفه اخالقی برای آموزش مختلف های شیوه پرورش استان خوزستان و سازمان آموزش

ان داده است که ؛ اما این شیوه نشهاست آن ترین رایجتقیم، وجود آمده اســت که یادگیری مس

 در سازمان، به معنای یادگیری سبک اخالقترویج  که اینرا ندارد. پس با توجه به  الزمکارایی 
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غیرمستقیم  های شیوهاست، باید به  می سازمان(یررسغهای )در بعد زمینه خاصی از زندگی سازمانی

ای و همچنین ترویج اخالق حرفهاجتماعی و فرهنگی  های آموزش ،لحین عم های آموزشمانند 

هدف عمده  ؛(Salimi & Kakai, 2018, 546ود )توجه بیشتری شهای رسمی سازمان در زمینه

اهداف متعالی و سازنده برای مدیریت و توسعه سازمان، تغییر بخش پنهان سازمان به سمت 

های رسمی ای در زمینه افزایش روحیه همکاری، کارایی است؛ که با عنایت به تزریق اخالق حرفه

های اخالق گردد. این در حالی است که اگر اصول یا ارزشو غیررسمی سازمان معمول می

توای و ساختاری( با استفاده ای، محگسترده در عوامل )زمینه طور بهای در تمام ابعاد سازمان حرفه

بینی و طراحی پژوهی؛ یک چارچوب مشخص پیشی و با کمک دانش آیندهشاخگ سهاز مدل 

که در میان کارکنان سازمان رایج شود و همچنین رفتار مدیران نیز بر پایه اصول  طوریشود، به

 ,Shafipour)فت ای انجام شود، در آینده موفقیت سازمانی نیز افزایش خواهد یاصحیح حرفه

Zare Zaidi & Matani, 2017, 40.) پرورش خوزستان را  و  بنابراین اگر بخواهند مدیران آموزش

هایی موفق خواهند بود  در آیینه و قاب آینده شفاف و واقعی بنگرند باید اعتراف کرد، تنها سازمان

ناخت رویدادهای آینده آفرینی کنند که امروزه بتواند با رصد و ش های خود نقش که در سازمان

که البته این  زمینه حرکت سازمان در مسیر درک نیازها و انتظارات ذینفعان را فراهم نماید؛

های ضمن خدمت مدیران،  خط مش گذاری، توسعه آموزش)موضوع با بررسی تمام عوامل مانند 

 ,Amirkabiri & Daruian)ها محقق خواهد شد  سازی فعالیت کنترل استراتژیک و ...( و یکپارچه

وجوی دستیابی به الگوی است که  با توجه به آنچه بیان شد، مطالعه حاضر در جست (.85 ,2011

پرورش خوزستان، وای مدیران آموزشضمن تشریح چگونگی و نحوه توسعه اخالق حرفه

 ای مدیران راپژوهی توسعه اخالق حرفه ساز الگوی آینده های زمینه ترین عوامل و مؤلفه مهم

بندی  ای مدیران و دسته حرفه پژوهی توسعه اخالق معرفی کند؛ بنابراین، شناسایی فرایند آینده

ای، محتوایی و ساختاری با استفاده از ای موفق در قالب زمینهعوامل مؤثر بر توسعه اخالق حرفه

ق پژوهی توسعه اخال عنوان اهداف فرعی و تبدیل آن به یک چارچوب آینده ی بهشاخگ سهمدل 

پژوهی  یندهآ ای، هدف اصلی پژوهش تعریف شد. سؤال اصلی عبارت است از الگویحرفه

 چگونه است؟وپرورش  آموزش یای مدیران آیندهتوسعه اخالق حرفه

 

 چارچوب نظری
  ها گیری یمتصمر، اخالق و فتار ،هویت یریگ شکل از جمعی گاهیآ نوعی نمایانگر ه،یندآ یروتصا
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 نظر در میدهاا و ها یمب رات،اـنتظا بینی، یشپ نوـچ مفاهیمی باتراز  هم قعامو برخی و ندادهبو

 یهاامقدا یگیرشکل به هیندآ یتصویرها که هعقید ینا به وربا (.Son, 2013, 2اند ) شده  گرفته

 ادرـفا ،تر روشن تعبیر به. ستا هیندآ تمطالعا در ینظر جهو یک ،ندادهکر کـکم ادفرا یخیرتا

 رفتار یا گونه به یا کنند رگازسا داد، هداخو روی کنندمی نگما نچهآ با را دخو کنندمی شالـت اـی

 یشافزا هـجامع دگیـپیچی یـقتو (.Bell, 2018, 173) ندزبسا را دخو اهلخود هیندآ که کنندمی

 و معنا تفسیر در وتاـتف لیلد به نیز عالیق و هارمعیا نمیا رضتعا و کشمکش نمکاا بر ،یابدمی

 یها بحرانحد  تا جامعه پذیری یبآس هـک دوـشیـم باعثمسئله  ینا. دشومی ودهفزا قعیتوا

 زیتصویرسا در یجد چالشیمثابه  به افراد، ایرـبمسئله  ینا. یابد یشافزا ستهاناخو و تفاقیا

 هاییمقوله هیندآ یروتصا ،ینابنابر؛ ستا یوـق و سجمـمن ویتیـه اختنـس و هیندآ از دیفر

 ه،مرروز ندگیز در ریجا جتماعیا های یتواقع شش ساختـک دـنناتومی که هستند گیفرهن

 که کنند یم نماییزبا را هیندآ از جوهیو آن ه،یندآ یروتصا(. Rubin, 2013, 39)کنند  وارد

 تصاحب» سر بر یکدیگر با توانند یم یروتصا ینا. شوند تعریف کمشترصورت  به توانند یم

 و منسجاا( رمذکو یروتصا) دوـخ هـب انمندوربا بین دی،یاز حد تا و کنند قابتر «هیندآ

 از معموالً که نمازسا از هیندآ یروتصا ،مانیزاـس طحـس در ل،اـمث ایرـب. دـکنن داـیجا سبندگیـچ

 شپذیر رتصو در شوند، یم لقاا نمازسا کل در نکنارکا به و شوند یم تعیین انمدیر فطر

 ناـکنرکا همه تا شوند یم باعث یروتصا ینا. کنند عمل نمازسا رانپیش وینیرعنوان  به توانند یم

 که کمشتر فهد یک به نسیدرمنظور  به نگوناگو یهاادنژ و هباذـم ها، یتمل ها، یتقوم از

تواند برای  یکی از اقداماتی که میکنند.  حرکت ،ستاشده  ها ساخته آن ایرـب آن از یتصویر

های آینده است، اینکه  ای مدیران انجام داد، شناسایی مؤلفه هشناخت آینده توسعه اخالق حرف

 شده کمک خواهد کرد که ذهنیت و شناخت بهتری نسبت آینده از چه ابعاد و فرآیندهایی تشکیل

 .(Taheri Demneh, Poor Ezzati & Zolfagharzadeh, 2015, 71به آینده فراهم شود )

سوی یک آینده واحد قرار  شده به مسیری از پیش تعیین ها در ها و سازمان ها، فرهنگ افراد، گروه

دامنه  ای را از میان توانند آینده گیری خود، می نگاری، تصمیم کارگیری قوای آینده ندارد، آنان با به

  (.Bell, 2018, 150)وسیعی از پیامدها و مسیرهای منتهی به آینده برگزینند و یا آن را مهندسی کنند 

 از زیادی حجم بیستم، قرن مدیریتی فضای در "اخالق" مفهوم یتاهم یافتن شدت با

 منشور ای،حرفه اخالق کار، اخالق قالب در اخالقی مفاهیم سمت به مدیریتی هایپژوهش
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 مفهوم یک اخالق. کرد پیدا سوق اخالقی رهبری و اخالق آموزش اخالقی، رفتار اخالقی،

 را شرایط از وسیعی طیف رفتار نمایی قطب برای که است رفتاری، استانداردمثابه  به و فلسفی

ناصحیح و  از صحیح شناخت از است عبارت سادهطور  به و (Tuffley, 2004, 2) گیرد یبرم در

 اخالق فلسفی غلبه بُعد. (Sarmadi & Shalbaf, 2007, 6) ناصحیح ترک و صحیح انجام سپس

 دنیای اخالق در مطالعات. کند پیدا ورود نیز مدیریتازجمله  هارشته سایر در است شده باعث

 اخالق»، «ایحرفه اخالق» ،«سازمانی اخالق»چون  مختلفی عناوین ذیل سازمان و مدیریت

توسعه اخالق  (. اگرچهHosseinzadeh & Abedi jafari, 2007, 3است )گرفته  شکل «مدیریت

شود که اعی اطالق میشده در مقیاس اجتم های پذیرفتهها، باورها و ارزش به مجموعه گرایش

 مثبت پیامدهای به توجه اما .(Hosseini & Abbasi, 2012, 130کند )امکان توسعه را فراهم می

 تحوالت مهم کانونعنوان  به هاسازمان از بسیاریشده است  باعث امروزی هایسازمان در آن

 فکرینظر  از همگرا خط دو مدیریت و سازمان هاینظریه به اخالقی پارادایم در. بنگرند آن به

 حال در فرهنگی تغییرات پرتو در باید مدیریت که کندمی تأکید فکری نحله اولین. دارد وجود

 که کندمی پیشنهاد دیگری است؛ تغییر این در کلیدی عامل یک اخالق و شود بازآفرینی وقوع

کند  ینیآفر زشار های آیندهگیریتصمیم فرآیندهای بین ترنزدیک ارتباط تحکیم اخالق جهت

(Lozano, 1996یک .) تصمیمات،. دارد وجود دولتی مدیریت در اخالق اهمیت بر قوی اجماع 

 اهداف به نیل برای پیچیده هایمحیط در یژهو به محور نتیجه مدیریتی هایاستراتژی و اقدامات

 (. توسعه اخالقDobel, 2006, 3شود )می میسر اخالقی قدرت پایگاه حفظ توسط عمومی

 و مدیریت حوزه وارد بیستم قرن پایانی هایدهه از که است هاییبحثازجمله  ایحرفه

 نقش سالم کاری فضای یک ایجاد در که است جدید نسبتاً سازهای بنابراین است، شده رهبری

شدت  به دارد همراه به که فردی و گروهی سازمانی، پیامدهایواسطه  به و کندمی ایفا ییبه سزا

موردتوجه  بسیار که مدیریت جدید رویکردهای از یکی. درواقع استقرارگرفته موردتوجه 

. است ایاخالق حرفه توسعه نموده برطرف را سنتی مدیران مشکالت و هاضعف وقرارگرفته 

ها  ای سازمان عمدتاً در این توسعه روابط یا اصالح روابط بین انسان مفهوم توسعه اخالق حرفه

نتایج مورد انتظار اجرای  ؛(Bell, 2018, 245ش کارایی در سازمان است )در سازمان برای افزای

برای آینده  کارکنان در جهت آماده شدنها یررسمی سازمانغهای رسمی و در تمام زمینهآن 

 مدیران ستادی در ای اخالق حرفه مطالعه برای (.Nova, 2005, 15کنند اشاره دارد ) کمک می
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توسعه اخالق  باهدفای را  زمینه و ساختاری رفتاری، سطح یا قلمرو مدلی که سه سازمان

 ای درپژوهی و اخالق حرفهمحوریت آینده. ندارد وجود ای مشخص کرده باشد،حرفه

های مدیریت به این مقوله، موجب شده است که پژوهش 0های اخیر و توجه محققان دهه

  اشاره ایحرفه اخالق بر مؤثر لعوام به این خصوص صورت گیرد؛ اما عمدتاً ای درگسترده

 موردنظر متغیرهای که استوارند مفهومی چهارچوب یک بر پژوهشی مطالعات . تماماند کرده

 نظریه هر(. Edward, Thompson & Rosen, 1990) کند می مشخص را ها آن میان روابط و

. شود می طرحم خاصی سطوح یا قلمرو در که ای گونه به است؛ تحلیل و  تجزیه سطوح دارای

  عبارت به. هستند ای زمینه و ساختاری رفتاری، سطح یا قلمرو سه شامل کلی طور  به ها نظریه

 شمار به خرد سطح که سازمان در انسان رفتار با رابطه در یا آید، می پدید که نظریه هر دیگر،

 آید می شمار به علم این میانی سطح که سازمان ساختار با رابطه در یا شود می مطرح آید می

دارد؛  تعامل آن با و کند می احاطه را سازمان که است ای زمینه با رابطه در یا شود می مطرح

 مورد مدل. است شده  استفاده شاخگی سه مدل از نظری چهارچوب عنوان به مطالعه، این در

 ت،مدیری سازمان، های نظریه و مطالعات توان می آن اساس بر که است تحلیلی ابزاری نظر

 عوامل بین ارتباط مدل، این در. کرد بررسی حوزه سه در را یپژوه ندهیآ و یا حرفه اخالق

 تواند نمی سازمانی رویداد یا پدیده هیچ که است ای گونه به ای زمینه و ساختاری رفتاری،

 و است تنگاتنگ ای رابطه شاخه سه این بین رابطه. گیرد صورت شاخه سه این تعامل از خارج

 و الزم نوع از شاخه سه این بین موجود روابط نوع واقع، در. ناپذیرند جدایی هم از عمل در

 Mirzaei) هستند پدیده حیات واحد تنه از روییدهشاخه  سه مثابه به و است ملزوم

Ahranjani & Sarlak, 2005, 1)رفتار اصلی مؤلفه سه تأثیر تحت ؛ همچنین مدیران اخالقی 

 از جنبه گیرد این یم شکل اخالقی عنصر اهمیت یا شدت و زمانیسا یتموقع افراد، اخالقی

 را کارمندان غیراخالقی و اخالقی رفتار بر تأثیرگذاری برای مدیر دریغبی مدیریت تالش

 را آن و دانندمی خود کاری برنامه از مهم بخش را اخالقیات اخالقی مدیران. دهدمی نشان

 نظام از و داده نشان کارمندان به اخالق، گاهانهآ و آشکار نمایش اخالقی اصول طریق از

 & Coughlinکنند )می استفاده اخالقی رفتار به کارمندانداشتن  نگهپایین  برای تنبیه و پاداش

Lockhart, 1998.) 

                                                      
1-  achieved 
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 روش پژوهش

 بوده استیری طرح پژوهش اکتشافی کارگ بهدر تحقیق حاضر، از روش پژوهش آمیخته با 

گیری از نظریات علمی، اسناد و ای و بهرهاد بر مبانی اخالق حرفهو درصدد است با استن

پژوهی سازمانی اقدام کند؛ لذا تحقیق حاضر از  یندهآمدارک، نسبت به شناخت ابعاد و الزامات 

تحلیلی و تفسیری روش  -ها کیفی و کمی، بیان نتایج توصیفینوع کاربردی است. نوع داده

و ادبیات نظری، روش اسناد و مدارک و در بخش میدانی  ها در بخش مبانیگردآوری داده

. شده است انجامانجام مصاحبه و استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به روش پیمایش 

ها تدوین  ، پرسشنامه دلفی برای شناسایی و غربال شاخص0منظور پرسشنامه شماره  نیبد

های  شاخص یی الگوی روابط علی میان، پرسشنامه دیمتل و شناسا5گردید. پرسشنامه شماره 

 استابعاد ی بند رتبهمعادالت ساختاری برای برازش مدل و  3و پرسشنامه شماره  شده ییشناسا

نیز در پرسشنامه جهت تعیین برخی  ها سؤالکه در مقیاس لیکرت تنظیم گردید و بخشی از 

 گویان گنجانیده شده است. مشخصات فردی و سازمانی پاسخ

تر ابعاد ژوهش برای تأیید مدل اولیه چارچوب مفهومی پژوهش و برشماری دقیقدر این پ

 عنوان بهنظران و نخبگان نفر از صاحب 01ای با حرفهپژوهی توسعه اخالقهای آیندهو مؤلفه

اعضاء پنل خبرگان موضوع پژوهش مصاحبه و توافق حاصل از آن با ضریب کندال بررسی 

ها در مرحله کیفی برای برشماری، اصالح و ا انجام مصاحبهشده ب یگردآورشد. اطالعات 

پرورش با روش وای مدیران آموزشحرفهپژوهی توسعه اخالقهای آیندهتکمیل ابعاد و مؤلفه

 دلفی، دیمتل و معادالت تفسیری، بررسی و تحلیل شد.

خبرگان اقدام در باال، از اعضاء پنل  شده  اشارههای ها و سه روشنتایج مصاحبه بر اساس

به تدوین مدل اولیه شد و بر اساس آن پرسشنامه سوم طراحی گردید. پرسشنامه از طریق 

اجرای آزمون خبره کارشناسان آگاه به موضوع بررسی و استانداردسازی شد. در پیمایش کمی 

ای که نامههدفمند از میان جمعیت کل کارکنان انتخاب و به پرسش صورت بهنفر  035تعداد 

های نفر به ماده 001قرارداد که تعداد  ها آن یاراختشده بود را در  یمتنظای معادالت ساختاری بر

شده در این مرحله  یگردآورها و اطالعات وتحلیل داده یهتجزها پاسخ دادند. برای  نامه پرسش

ش به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی در سطح جامعه و روابط بین متغیرها با استفاده از رو

 AMOSو  50ویرایش  SPSSافزارهای  گیری از نرمالگویابی معادالت ساختاری با بهره
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جهت برازش مدل انجام شد. در این پژوهش جهت محاسبه پایایی از آماره  01ویرایش 

مؤلفه  15برای  شده محاسبهاست. میزان آلفای کرونباخ  شده استفادهضریب آلفای کرونباخ 

رصد برآورد شده است که نشان از میزان باالی پایایی ابزار سنجش د 11پرسشنامه، به میزان 

 تحقیق دارد. 

 

 های پژوهشتحليل يافته تجزيه و
نظران بخش بسیار مهمی از روش دلفی است. آگاهی این گروه، از  انتخاب حلقه صاحب

 موضوع موردنظر، تضمین خوبی برای کیفیت باالی نتایج دلفی است؛ بنابراین حلقه اعضای

شوند نه بر اساس فرآیند انتخاب تصادفی.  دلفی در یک پژوهش، بر اساس تخصص انتخاب می

 Linstone)نماید  شان از موضوع موردنظر انتخاب می پژوهشگر، حلقه دلفی را بر اساس آگاهی

& Toroff, 2002, 1.) ای از مدیران  نفره  بر همین اساس، در این پژوهش ابتدا لیست چهارده

 رسانی نظر بودند انتخاب شدند. پس از اطالع وپرورش کل خوزستان، صاحب شارشد آموز

 ، برای انجام0راجع به موضوع پژوهش و فرآیند آن، ده نفر از این لیست، مطابق جدول 
 

 دلفی پانلکنندگان  شرکت شناختی یتجمع اطالعات خالصه .0 جدول

Table 1: Summary of the cognitive information of Delphi panel participants 

 اساتيد خبره دانشگاهی

Undergraduate professors 

 خبرگان غيردانشگاهی
 وپرورش استان خوزستان مديران ستادی اداره کل آموزش

Non-academic experts 
Staff managers of the General Department of Education 

of Khuzestan Province Staff managers of the General 
Department of Education of Khuzestan Province 
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 پست سازمانی

Years of service 

P.H.D full 
Profesor 4 40% P.H.D 1 10% 30 years مدیر کل 

General Manager 

P.H.D Associate 
Professor 2 20% P.H.D 1 10% 27 years معاون 

Deputy 

P.H.D Assistant 
Professor 1 10% P.H.D 0 10% 17 years رییس واحد 

Head of Unit 
 %100 %30 3 جمع %70 7 جمع
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ای نیمه  دادند. در مرحله اول، مصاحبه گر قرارپژوهشبه زمان الزم را در اختیار مصاح

ها، سعی پژوهشگر بر آن بود که ابتدا رویکرد و  ساختاریافته ترتیب داده شد. در این مصاحبه

وپرورش را  و ارتباط آن با حوزه مدیران آموزش« ای اخالق حرفه»نگاه متخصصان به موضوع 

ای مدیران از نگاه  یرگذار بر توسعه اخالق حرفهترین عوامل تأث مورد کنکاش قرار داده و مهم

ها در میان گذاشته و نظر  های حاصل از مرور منابع را با آن آنان شناسایی نماید و سپس یافته

چنین یافتن میزان موافقت متخصصان با نگاه بومی و وگوها هم ا جویا شود. در این گفتها ر آن

با رویکرد جهانی به این مقوله مدنظر پژوهشگر ای و تفاوت آن  محلی به توسعه اخالق حرفه

 نفره متخصصان انجام شد. وگو با حلقه ده دقیقه گفت 111بود. در این مرحله حدود 

 ای های مؤثر بر توسعه اخالق حرفه ها، شاخص پس از انجام مرحله اول و تحلیل مصاحبه

ن کدها، در تناظر با وپرورش از نگاه این ده متخصص استخراج شد. ای مدیران حوزه آموزش

ای قرار گرفت، کدهای مشترک حذف شد و درنهایت  کدهای مستخرج از مرور منابع کتابخانه

ای مدیران تعیین شد. این  عنوان کدهای مؤثر بر توسعه اخالق حرفه کد، به 15در مرحله دوم 

 شود. دیده می 3و جدول  5فرآیند در جدول 

ابزارها ، ندهیآ های ، مؤلفهتیعدم قطع یفضا، زمان  از:اند  های نهایی عبارت بنابراین شاخص

 محتوای عوامل، نفعانیذ یا گرانیباز شبکه، ندهیدر آ ای ی مسئلهفضا، ندهیشناخت آ هایروش

، کی)کنترل استراتژ ساختاری عواملی(، دیکل یمحورها ییشناسا، سازمان یها)توسعه آموزش

ای(. منشور اخالق حرفه سازمانی و ، فرهنگسازمان)جو  اینهیزم عوامل( و سازمان یها خط مش

 شده است.   برای محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی کندال استفاده

کـه نشـان    آمـده  دسـت  بـه  341/1ل در راند اول تکنیک دلفـی  کندامقدار ضریب  بر اساس

نـین مقـدار معنـاداری    دهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد متوسطی است. همچ می

 آمـده  دسـت  بـه توان به نتـایج   % می11دهد با اطمینان  است که نشان می آمده دست به 113/1نیز 

 ها اند، سایر شاخص کسب کرده 1ی که امتیاز زیر ها شاخصاز  نظر صرفبا  جهینت دراتکا کرد. 
نـد دوم تکنیـک دلفـی    . ضریب کندال در رااند مورداستفاده قرارگرفتهبرای مطالعه در راند دوم 

دهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد خوبی اسـت.   که نشان می آمده دست به 151/1

توان  % می11دهد با اطمینان  است که نشان می آمده دست به 110/1همچنین مقدار معناداری نیز 

نـه   تـا  هفـت بـازه  هـا در   اتکا کرد. همچنین میانگین امتیازات تمامی گویـه  آمده دست بهبه نتایج 
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و  شـده  متوقفبنابراین تکنیک دلفی ؛ ها دارد است که نشان از نزدیک بودن دیدگاه آمده دست به

 است. مورداستفاده قرارگرفتهبرای تحلیل نهایی  شده ییشناساهای  شاخص
 

 ایحرفه اخالق پژوهیآینده فرآیند مراحل دلفی دور دو نتایج . 5 جدول

Table 2. The results of two rounds of Delphi - the stages of the process of future research of 
professional ethics 

 های هر يک از مراحل فرآيندفعاليت
Activities of each process step 

 دور اول
The first 
round 

 دور دوم
second 
round 

 ميانگين
Average 

 ميانگين
Average 

 7.63 7.60 وابستگی به مسیر و حال گسترده یا بسیط سازمان حال سازمان بررسی وضعیت گذشته و

 های آینده سازمان تحلیل مؤلفه

 7.44 7.40 رویدادها

 8.85 8.75 روندها

 8.00 7.60 تصاویر

 7.50 7.30 اقدامات

 شناسایی و تحلیل
 بازیگران یا ذینفعان 

 8.83 8.80 منابع

 8.85 8.80 قدرت

 8.00 7.90 فوریت

 7.50 7.30 پتانسیل

 7.65 7.60 بررسی فضای عدم قطعیت فضای عدم قطعیت

 های شناسایی ابزار و روش
 شناخت آینده 

  )رویکردهای هنجاری و اکتشافی(

 8.85 8.80 انداز سازی و ترسیم چشم

 8.00 7.90 تدوین و تحلیل سناریوها

 7.45 7.40 تدوین ره نگاشت

 7.80 7.30 اد بصیرت، اجماع و اشتراکگذاری، ایج اولویت

 8.90 8.80 شناسایی عالئم ضعیف تغییر

 8.85 8.80 پویش محیطی و پایش متغیرهای کلیدی

 7.80 7.30 سازی بینی و  مدل پیش

 8.85 8.80 پژوهیفضای مسئله آینده پژوهیفضای مسئله آینده

 ترسیم آینده بدیل سازمان

 8.85 8.80 های محتمل آینده

 7.80 7.10 های باورپذیر آینده

 7.80 7.50 های ممکن آینده

 7.62 7.60 های مطلوب آینده
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 ایحرفه اخالق توسعه پژوهیآینده فرآیند برمؤثر  عوامل -دلفی دور دو نتایج . 3 جدول

Table 3.  The results of two rounds of Delphi - factors affecting the future research process of 
professional moral development 

 ایهای مؤثر بر توسعه اخالق حرفه عوامل و مؤلفه
Factors and components affecting 

 the development of professional ethics 

 دور اول
The first 

round 

 دور دوم
second 
round 

 ميانگين
Average 

Average 

عوامل 
 محتوایی

 توسعه
 هایموزشآ

 سازمان

 7.87 7.80 های آشناسازی آموزش

 8.85 8.80 های توسعه آموزش

 7.80 7.10 های شغلی آموزش

 7.80 7.50 های توجیهی آموزش

 شناسایی
 محورهای

 کلیدی

 7.85 7.50 ای محورهای حرفه

 7.80 7.30 محورهای سازمانی

 8.90 8.80 محورهای محیطی

 8.85 8.80 محورهای فردی

عوامل 
 ساختاری

 کنترل

 استراتژیک

 7.95 7.90 ایجاد الزامات مدیریتی

 7.85 7.30 ایجاد الزامات اجرایی

 8.85 8.80 ایجاد الزامات روشی

 8.85 8.80 ایجاد الزامات مالی

 8.85 8.80 ایجاد الزامات فرهنگی

 8.00 7.90 ایجاد الزامات ساختاری

 7.50 7.30 قوقیایجاد الزامات ح

 8.85 8.80 ایجاد الزامات نظارتی

 های خط مش

 سازمان

 7.80 7.30 عنوان وظیفه توصیف خط مش به

 7.80 7.30 ها تدوین انتظارات از خط مش

 7.80 7.70 اصالح ساختار و اختیارات قانونی نیروی انسانی

عوامل 
 ای زمینه

 جو

 سازمانی

 7.80 7.80 تسهیالت و پشتیبانی رهبران

 7.80 8.80 عملیات گروه کاری

 7.80 7.10 رفاقت

 7.80 7.50 تعارض و ابهام وظیفه

 7.80 7.50 اعتماد سازمانی

 7.80 7.30 های شغلی و سازمانی چالش

 فرهنگ

 سازمانی 

 8.85 8.80 پذیری جامعه

 8.85 8.80 پشتیبانی مدیریت عالی سازمان

 8.85 7.90 ای ق حرفهگزینش بر اساس اخال
تدوین و توسعه 
منشور اخالق 

 سازمان

 8.85 7.30 منشورهای اطاعت پذیر

 8.85 8.80 مدار منشورهای ارزش
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 Table 4. Kendall's coefficient of agreement                           کندال توافق ضریب  .4 جدول

 
 تعداد

 ها شاخص
Number of 
indicators 

 دتعدا

 کارشناسان
Number of 

experts 

 ضريب کندال
Kendall 

coefficient 

 درجه آزادی
Degrees of 
freedom 

 مقدار
 معناداری

Significant 
amount 

 0.003 18 0.345 10 60 راند اول
 0.001 14 0.629 10 52 راند دوم

 
 بندی سطح و اثرپذیری و اثرگذاری دیمتل، نتایج اساس بر یکدیگر بر مدل عناصر نفوذ ترتیب . 1 جدول

 اصلی های شاخص
Table 5.  The order of influence of model elements on each other based on Dimtel results, 

effectiveness and effectiveness and leveling of the main indicators 

 
 های اصلیشاخص

The main indicators 
D R D+R D-R 

 ریاثرگذا

Effectiveness 
 اثرپذيری

Accept the 
effect 

 سطح

Level 
D01 1 11 1.66 4.34 1.34 3.00 فضای مسئله آینده Main 

D02 
توسعه منشور اخالق 

 ای سازمان حرفه
2.50 2.33 4.83 0.16 5 3 5 

D03 5 5 10 0.41 5.77 2.68 3.09 سازمانی فرهنگ 

D04 5 1 9 1.30 4.95 1.83 3.13 جوسازمانی 

D05 
شناسایی ابزارهای شناخت 

 پژوهی آینده
3.13 3.12 6.25 0.01 11 10 2 

D06 2 4 9 0.48 5.46 2.49 2.97 های بدیل آینده 

D07 
شناسایی شبکه بازیگران/ 

 ذینفعان
3.04 3.04 6.08 -0.01 10 10 2 

D08 3 13 12 0.36 7.46 3.55 3.91 خط مش گذاری سازمانی 

D09 
یدی شناسایی محورهای کل
 ای توسعه اخالق حرفه

2.04 2.68 4.72 -0.64 3 6 4 

D10 1 13 3 1.48- 6.01 3.75 2.26 وضعیت گذشته سازمان 

D11 2 8 11 0.50 6.90 3.20 3.70 فضای عدم قطعیت 

D12 3 12 6 0.81- 5.83 3.32 2.51 کنترل استراتژیک 

D13 4 13 11 0.33- 7.42 3.87 3.55 های سازمان توسعه آموزش 

D14 1 14 8 0.93- 6.67 3.80 2.87 حال گسترده یا بسیط 

D15 1 14 8 0.68- 6.40 3.54 2.86 های آینده مؤلفه 
 

 ی بر اساس نظر خبرگان ا توسعه اخالق حرفهپژوهی ارائه مدل آينده

 های تخصصی انتخاب ادبیات پژوهش و مصاحبه بر اساسشاخص  030در این تحقیق نخست 
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نهایی استخراج گردید. برای طراحی  مؤلفه 15و شاخص اصلی  01از تکنیک دلفی  شدند. با استفاده

های اصلی شده است. جهت انعکاس  شاخص 01مدل اقدام به شناسایی الگوی روابط علی میان 

متخصصان قادرند  که  یطور . بهاست شده  استفادهروابط درونی میان معیارهای اصلی از تکنیک دیمتل 

. به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات )جهت و شدت اثرات( میان عوامل بپردازندبا تسلط بیشتری 

الزم به ذکر است که ماتریس حاصله از تکنیک دیمتل )ماتریس ارتباطات داخلی(، هم رابطه علی و 

بندی متغیرها را نمایش  دهد و هم اثرپذیری و اثرگذاری و سطح معلولی بین عوامل را نشان می

 ارائه کرد. 1توان خالصه نتایج حاصل را در جدول  این اساس می ردهد. ب می

در این مرحله با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس نهایی، یک مدل اولیه رسم و از طریق 

. روابط بین متغیرها و جهت دیآ یمدر مدل اولیه، مدل نهایی به دست  ها یریپذ انتقالحذف 

 .دیآ یمشده به دست  پیکان از روی ماتریس دریافتی تجمیع
 

 ای بر اساس نظر اعضای نمونه جامعهپژوهی اخالق حرفهارائه مدل توسعه آينده

آمده از تکنیک معادالت  دست همچنین در مرحله دوم پژوهش، پیمایشی بر اساس نتایج به

ساختاری به دست آمد که الگوی پیشنهادی بر اساس این تکنیک نیز تأیید شد که کلیه ضرایب 

 باشد. معنادار می p<110/1ر در مدل پیشنهادی در سطح مسی
 

 

 تفسیری ساختاری سازی مدل تکنیک اساس بر پژوهش نهایی مدل .0 شکل

Figure 1.  The final research model based on interpretive structural modeling technique 
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 های مربوط به ارزيابی مدل مفهومیيافته

ی الگوی پیشنهادی، روابط بین متغیرها با استفاده از روش الگویابی به منظور ارزیاب

ها با  ( برآورد گردید. تمامی تحلیلMLمعادالت ساختاری با برآورد حداکثر درستنمایی )

انجام گرفت. پیش از بررسی  01ویرایش  AMOSو  50ویرایش  SPSSافزارهای  استفاده از نرم

موردبررسی قرار گرفت. برای تعیین کفایت برازندگی ضرایب مسیر، برازندگی الگوی اصلی 

های برازندگی مورداستفاده قرار گرفت. در  ها، ترکیبی از شاخص الگوی پیشنهادی با داده

شده بر روی مدل پیشنهادی را در  های برازندگی محاسبهها و شاخص، نتایج تحلیل1جدول 

 توان مشاهده کرد.می

 

 برازندگی های شاخص اساس بر ها داده با هادیپیشن الگوهای برازش . 1 جدول

Table 6. The suitability of the proposed patterns with the data based on the fitness indicators 

 

ویژه نسبت  های برازندگی بهآمده است، با توجه به شاخص 1گونه که در جدول همان

برابر  (GFI) (، شاخص نیکویی برازش1تا  5)مالک  35/5ی آزادی برابر مجذور کای به درجه

ای  ، شاخص برازندگی مقایسه131/1برابر  (AGFIیافته ) ، شاخص نیکویی برازش تعدیل111/1

(IFI)  شاخ111/1برابر ،( ص برازندگی افزایشیCFI ) شاخص برازش هنجار شده 181/1برابر ،

(NFI)  101/1برابر ( و ریشه خطای تقریب میانگین مجذوراتRMSEA)  باشد که می 18/1برابر

ی روابط موجود بین  چنین همهدهد مدل نهایی از برازندگی مناسبی برخوردار است. همنشان می

 باشد.عنادار میم p<11/1متغیرها در مدل در سطح 
 

 گيری بحث، تفسير و نتيجه
با استفاده از دانش  وپرورش آموزشای مدیران توسعه اخالق حرفه باهدفپژوهش حاضر 

-ترین نتایج نشان داد که مطالعات آیندهشاخگی بود؛ مهمگیری از مدل سهپژوهی و بهرهآینده

مذکور  باهدفری و محتوایی ای، ساختاپژوهی در ارائه چارچوب و شناسایی عوامل زمینه

 و مطالعات توان می آن اساس بر که است تحلیلی ابزاری موردنظر ؛ مدلبوده استیرگذار تأث

 χ2 df χ2/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA شاخص

 0.08 0.916 0.985 0.968 0.956 0.936 0.905 2.32 353 819.55 مقدار
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 این در. کرد بررسی حوزه سه در را یپژوه ندهیآ و یا حرفه اخالق مدیریت سازمان، های نظریه

 رویداد یا پدیده هیچ که است ای گونه به ای زمینه و ساختاری رفتاری، عوامل بین ارتباط مدل،

 ای رابطه شاخه سه این بین رابطه. گیرد صورت شاخه سه این تعامل از خارج تواند نمی سازمانی

 شاخه سه این بین موجود روابط نوع درواقع،. ناپذیرند جدایی هم از عمل در و است تنگاتنگ

 Mirzaei)هستند  پدیده اتحی واحد تنه از روییدهشاخه  سه مثابه به و است ملزوم و الزم نوع از

Ahranjani & Sarlak, 2005, 1). 

های پژوهش حاضر در راستای یافته ها آنهای داخلی که نتایج ترین پژوهشدر میان مرتبط

داد؛ طراحی مدل نظام اشاره کرد که نشان Najafi (2019)توان به نتایج پژوهش؛ است، می

عیت موجود و نقشه راهی باشد که در اختیار تواند شناخت مطلوبی از وضپژوهی، میآینده

ها خود را ها اهداف و برنامههای مرتبط قرار گیرد تا با در نظر گرفتن آنمدیران حوزه

ای حرفهدر قالب ارائه الگوی توسعه اخالق Salimi (2016)همچنین پژوهش . ی کنندده سازمان

، اخالقی و آموزشی را تعیین کرد و های مدیریتی، فردی، مالیهای ورزشی، مؤلفهدر سازمان

Haghgoo, Daneshfard and Tabibi (2018, 120) طراحی الگوی توسعه اخالق  باهدف

کارگیری اخالق در بخش بهداشت و درمان، نیازمند داد بههای دولتی نشانای سازمانحرفه

ساختارهای سازمانی  مند بوده و عواملی نظیر آموزش، ایجادفراهم نمودن ساختار و فرآیند نظام

شرایط  بر اساسگرفته و های بیشتر قرارسازی آن باید مورد بحثو تشکیالتی و نهادینه

 .سازی شود یبومها  استان

 Nasserpour, Bahavarnia and Zolfaghari های؛ مستقیم با نتایج پژوهش طور بههای پژوهش  یافته

Zafarani (2019, 33)  و Mirkamali and Haj Khazimeh (2010, 9) وGhanbarpour, Abbasian, 

Arasteh and Ibrahimei (2019, 33) توان نتایج حاصل از در یک نگاه کلی میخوانی دارد. هم

 طراحی این چارچوب آینده پژوهانه را در چهار گام زیر تحلیل و تفسیر کرد. 

ای که قرار  یین مسئلهپژوهی در اولین گام نیازمند تع های ورود به موضوع آینده استراتژی

توسعه  پژوهش منظورآن راهکاری ارائه دهد که در اینجا  در خصوصپژوهی  است آینده

پژوهی  ی است. امروزه انتظارات از آیندهشاخگ سهگیری از مدل ای مدیران با بهره حرفهاخالق 

یی و پژوهی را از کارا های آینده مثابه حالل تمامی مشکالت است که این امر خروجی به

ای معطوف به آینده در گام  سازد. لذا نیاز است تا در یک فضای مسئله اثربخشی الزم دور می
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های محتمل، باورپذیر، ممکن و  های بدیل )آینده آینده در خصوصهای مناسبی  نخست سؤال

 طور بهمطلوب( طرح و سپس تالش علمی و سیستماتیک برای پاسخ به آن انجام شود. که 

 Mirzaeiو  Shirvani Naghani, Fazli and Keshavarz Turk, (2018, 349)ایج مستقیم با نت

Ahranjani and Sarlak (2005)  وHamidizadeh (1998) خوانی داردنیز هم 

در گام دوم نیاز است تا شبکه بازیگران مورد شناسایی قرارگرفته و در فرآیند انجام 

ی داشته باشند. با توجه به اینکه بازیگران پژوهی حضور فعال و مشارکت جد مطالعات آینده

مثابه ساخت آینده در  ها به سازند، توجه مناسب به آن ی از آینده را میا مالحظه قابلآینده بخش 

در پژوهش خود بیان داشت؛  Saghafi (2014)فرآیند مطالعه آینده است. بر این اساس 

نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتی ی است. ذینیآفر ارزشنفعان، ترین وجه مدیریت ذی مهم

. اند رقابتها به دنبال جذب کامل منافع و حذف ریسک خود بوده و دائم در  دارند و همه آن

مورد انتظار  های ارزشنیازمند شناسایی  نفعان یذهای مناسب برای جلب نظر  اتخاذ سیاست

یک  عنوان بهنگری آینده Salami, Khani and Safari Darbari (2012)ها است. همچنین  آن

های های بدیل از رشتهکرده است. این ابزار، آینده یداپمتمایز، توسعه  انداز چشم -ابزار تحلیلی

گیری در سطوح دهد و به فرآیندهای تصمیمقرار می موردتوجهمختلف ذینفعان سازمان را 

 نماید.مختلف کمک می

پژوهی در فضای عدم  لیه اقدامات آیندهدر گام سوم باید به این نکته توجه داشت که ک

گیرد. به این معنا که وجود عدم قطعیت امری  ریزی تکاملی صورت می قطعیت و با منطق برنامه

 Khodadadدر تبیین این گام،  گیرد. ها مدنظر قرار می ریزی شده است و در برنامه  پذیرفته

Hosseini and LashkareBaluki (2012, 45) ریزی استراتژیک در ی برنامهرویکردهای سنت

گویی مناسبی مواجهه با آشفتگی و عدم قطعیت در محیط، منعطف نبوده و از قابلیت پاسخ

ها بر این باورند که برخوردار نیستند. در شرایط عدم قطعیت کنونی بسیاری از افراد و سازمان

مانی که آینده کامالً قابل که ز داده است، چرا  دست مفهوم و جایگاه خود را از ،استراتژی معنا

توان از رویکردهای متعارف استراتژی استفاده کرد. بینی است، برای طراحی استراتژی میپیش

و با عدم قطعیت مواجه باشد دیگر این قبیل رویکردها،  بینی پیش یرقابلاما زمانی که آینده غ

که مناسب با شرایط ناپایدار بایست از رویکردهایی باشند و میمعنی میغیرکاربردی بوده و بی

 .است سود جست
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شود و  پژوهی اساساً از گذشته و توجه به وابستگی به مسیر آغاز می گام چهارم، آینده در

شود. توجه به مفهوم زمان  تمامی عوامل اثرگذار درگذشته بر آینده موضوع مدنظر قرار داده می

و موضوعات تغییردهنده کالن در آن  ای نیاز به شناخت دقیق آن حوزه در هر بستر و زمینه

 ها شناسایی حوزه هستند. در ادامه ابعاد مختلف آینده شامل رویدادها، روندها، تصاویر و اقدام

 Sayyaf)شوند  های بدیل ترسیم می پژوهی آینده کارگیری ابزارهای آینده شده و از طریق به 

Mofazli & Asadi. 2015. 15.) Amiri Savadroudbari, Marzban Shirkharkalaei and 

Asgharzadeh Zafarani (2013) دهی پژوهی برای شکلدر پژوهش خود مبنی بر نقش آینده

اند تا بتوانند از عهده ها نیازمند ترویج دوراندیشیداشتند؛ سازمانهای آینده، بیانسازمان

ها، یجه مشکالت سازمانتدرنکند برآیند و به اهداف دست یابند. تغییراتی که مدرنیته ایجاد می

پژوهی در پژوهی در نظر گرفته شود. آیندهدر آینده دقت بهساختارها و ارتباطات گذشته، باید 

خواهد کند و بقای سازمان را به دنبال گیری را تسهیل مییزی و تصمیمر برنامهها؛ سازمان

 دهد. ( چارچوب پژوهش حاضر را نشان می5. شکل )داشت

ای برای سازی اخالق حرفه یادهپیک چارچوب فکری و راهنمای  عنوان بهمدل  استفاده از این

-اخالق بین دری پیشاست که وجود الگوها یهیاساس، بد نیا برگردد. مدیران سازمان توصیه می

تواند  داشته و منطبق بافرهنگ کشورها باشند، می را سازی اجرا و پیاده تیای که قابل گونه ای به حرفه

 . دیرا برطرف نما و مدارس ها سازمان ،از مشکالت موجود جوامع یاریبس

 یاخالق یفتارهار ۀتواند باعث اشاع طبعاً می ییباقابلیت اجرا هایی ییالگو نیوجود چن

نمودن آن در  نهیو نهاد یاتیعمل ی،اخالق یرفتارها ۀدر نظر داشت که اشاع دیالبته با ؛گردد

در جهت  یستمیس یندیفرآ تیمستلزم رعا دیدون تردبر و ب دشوار، زمان یها کار سازمان

 .ای است توسعه اخالق حرفه
 

 های پژوهش محدوديت

تالش داشت تا تأثیر این محدودیت  حاتتوضی ارائه و محل در حضور با پژوهشگر گرچه

  .ذکر است عنوان یک محدودیت قابل الوصف به را کاهش دهد مع

ای مواجه  طالعات خود با نوعی فضای مسئلهپژوهی در م متخصصان و پژوهشگران آینده

بررسی است. بعد  تأملی دارد. این تفاوت از دو بعد قابل هستند که با سایر علوم تفاوت قابل



 002 (0ی  شماره، 9311ستان ، پاييز و زم07سال ، ی ششم )دوره، تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم ی مجله

 
 پرورشوای مدیران آموزش پژوهی توسعه اخالق حرفهارائه چارچوب پیشنهادی آینده .5شکل 

Figure 2.  Presenting the proposed Future Research Framework for the Development of Professional Ethics for Education Managers 
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 1پژوهی بازه زمانی بیش از  است. در آینده« میزان عدم قطعیت»و بعد دوم « بازه زمانی»اول 

رو بازه زمانی بدین معنا که در  تواند گسترش یابد. ازاین سال و بیشتر می 011سال و حتی تا

هایی که در حوزه سایر علوم )ازجمله علوم  فراتر )ماکرو( به موضوعات و مسئلهسطحی 

 شود، اشاره دارد. اجتماعی، اقتصاد و مدیریت( مطرح می
 

 پيشنهادهای کاربردی
ی خود به نحو ها داشتهی هر سازمانی برای رسیدن به موفقیت، باید از تمام منابع و طورکل به

ی ا حرفهدارایی نامشهود به نام اخالق  درگروین موفقیت هر سازمانی بنابرا؛ مطلوبی استفاده نماید

ی مدیران در موفقیت ا حرفهو نقش رعایت اخالق  شده انجاممدیران است. با توجه به مطالعات 

 گردد: یمی توسط مدیران پیشنهاد ا حرفهسازمان، موارد زیر در جهت بهبود و رعایت اخالق 

در راستای توانایی درک تغییر و  ها آناز ظهور کامل توانایی کشف عالئم ضعیف قبل 

 ی مطلوب، قرار بگیرد.ا حرفهتواند مبنایی برای تحقق توسعه اخالق  یمتحوالت محیطی 

یدن به سازمانی مطلوب، ضرورت رس در پرورش و  آموزشترسیمی  انداز چشمبا توجه به افق 

 مسیر تحقق بسیار محسوس است.پژوهی برای حرکت مطلوب در  یندهآیری از نظام گ بهره

ای، محتوای و ساختاری( و  ینهزمگسترده در عوامل ) طور بهی ا حرفهی اخالق ها ارزشاصول یا 

که در میان کارکنان سازمان  یطور بهپژوهی شود،  یندهآبینی یا  یشپبر اساس یک چارچوب مشخص 

 .ی انجام شودا حرفهرایج شود و همچنین رفتار مدیران نیز بر پایه اصول صحیح 

ی نیز قادر خواهند بود گامی و رصد اخالق یبان دهیدی، کنترل ،دهنده اقدامات شکلتدوین 

 بردارند. ای اخالق حرفه مؤثر در پیشبرد توسعه

 

ریزی کرد، پروژه را آغاز کرد و طرح پژوهش را پیشنهاد کرد؛  نویسنده اول این طرح را برنامه سهم مشارکت نويسندگان
وم عناصر الگوی تحقیق را تعیین کرد، تجزیه و تحلیل محتوای کیفی را انجام داد و نتایج را تحلیل کرده نویسنده د

های الگوی های الگوی به دست آمده را توسعه داد و اعتبار الگو را بررسی کرد.  نویسنده سوم مؤلفهمؤلفهو  است
گذاری کرد؛ این مقاله به کمک همه نویسندگان بندی و کدمورد نظر را برای تحلیل محتوای کیفی تعریف، طبقه

 .اند و نسخه نهایی مقاله را بررسی و تصویب کردندنوشته شده است. و همه نویسندگان در مورد نتایج بحث کرده

در دانشگاه  و خبرگان علوم تربیتی خوزستانو متخصصان  مدیران ستادی آموزش و پرورش خوزستان: از سپاسگزاری
اعتباریابی الگوی پیشنهادی پژوهش با تشکیل پنل دلفی و که برای  شهید چمران اهوازو  حد اهوازآزاد اسالمی وا

 .نماییمنویسندگان این پژوهش مساعدت نمودند تشکر و قدردانی می

 .هیچگونه تعارضى در منافع بین نویسندگان وجود ندارد تضاد منافع:

 .تبارات شخصى پژوهشگران انجام شده استهاى این پژوهش بر اساس اعهمه هزینه منابع مالى:
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