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 های اخالق در آموزش مدیریت مسئوالنه آموزش عالیمولفه

 

  9رضا ابراهیم زاده  * محمد علی نادی  وحید بنیسی 

 
 چکیده

آموزش مدیریت مسئوالنه، توسعه و انتشار شیوه های آموزش مسئوالنه از نظر اجتماعی و آموزش مدیریت روشن 

و تبدیل آن به عمل، در محتوای برنامه آموزشی  "النهآموزش مدیریت مسئو"تعهد به. فکرانه را ترغیب می کند

در پژوهش حاضر با توجه به . مدیریت، ایجاد تغییری اساسی در جهت گیری آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت

در . بر مبنای رویکرد استقرایی بود(  00 )استرلینگ  -هدف اصلی، روش پژوهش تحلیل مضمون با روش آتراید

 002 مقاله و یک کتاب که از سال  00رای شناسایی مصادیق مولفه های آموزش مدیریت مسئوالنه پژوهش حاضر ب

در این پژوهش .کنون همگی به طور مستقیم اشاره به آموزش مدیریت مسئوالنه داشتند مورد استفاده قرار گرفتتا

های اخالقی در فرایند استاندارد: مضامین سازمان دهنده آموزش مدیریت مسئوالنه در آموزش عالی عبارت بودند از

مضمون  6مضمون پایه و اصول اخالق جهانی دارای  2مضمون پایه و اصول اخالقی فردی با  9دهی و یادگیری با یاد

 .نتایج به دست آمده بیانگر نگاه اخالقی در فرایند آموزش مدیریت مسئوالنه بود . پایه بود

 

 یران، آموزش عالیآموزش مدیریت مسئوالنه، مد :کلیدواژه
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 مقدمه

ها به جهت دست یافتن به توسعه پایدار وتغییرات معنی دار در جامعه، همکاری تمام سازمان

در جامعه مورد نیاز است به خصوص بخش آموزش عالی که به عنوان اصلی ترین محرک جهت 

ین رو، آموزش از ا. (0 0 ،  جویز و آلکاراز)ای داردآموزش مدیران آینده جامعه نقش ویژه

شود که ای از قواعد اختیاری و داوطلبانه معرفی میمدیریت مسئوالنه به عنوان مجموعه

اند به منظور پرورش رهبرانی با بینش، های آموزش مدیریت، متعهد شدهها و برنامهدانشکده

ست و یک های الزم برای مقابله با مسائل پیچیده تجاری و مدیریتی در قرن بیها و کفایتمهارت

آموزش مدیریت مسئوالنه یک استراتژی به رهبری سازمان  (.2 0 ،  الوو)ها متعهد بمانندبه آن

های آموزش مدیریت ملل متحد است که شامل یک تعهد به اصولی اخالقی است که در کالس

هدف آموزش مدیریت مسئوالنه توسعه  .(0 0 جویز و آلکاراز، )انداکنون به حاشیه کشانده شده

های دانشجویان است تا ایجادکنندگان ارزش پایدار برای جامعه و کسب و کار و به طور ظرفیت

وارد کردن تعهد  (.  0 ،  هایرتل)کلی برای یک اقتصاد جهانی پایدار و فراگیر در آینده باشند

به آموزش مدیریت مسئوالنه و تبدیل آن به عمل، نیازمند تغییر در محتوای برنامه آموزشی 

باشد، این آموزش به عنوان یک عامل انرژی بخش در میان گیری آموزشی میریت و جهتمدی

موف )ایجاد شده است "منافع مشترک"اساتید و دانشجویان با تاکید بر رهبری روشنگر در جهت

دانشگاه، موسسه آموزش عالی و مدارس کسب و  900به امروز بیش از  ات(.   0 ، 0و همکاران

 6اعضای سازمان با . (2آنپرم)اندمان اصول آموزش مدیریت مسئوالنه در آمدهکار به عضویت ساز

اصل آن موافق هستند، با این هدف که اطالعات را با هم سهیم شوند واز هم یاد بگیرند، و به 

، 6وادوک و همکاران)سازی آموزش مدیریت مسئوالنه پیشروندطور پیوسته به سمت پیاده

فت آموزش مدیریت مسئوالنه یک برنامه آرمانی است که اعضای آن توان گواقع می رد(. 0 0 

اعضای سازمان اصول (. 002 ، 2نلسون)های بومی خود را در این برنامه ادغام می کننددیدگاه

آموزش مدیریت مسئوالنه موافق با استثمار و تخریب زمین که ریشه در تفکر سرمایه داری غربی 

که زمین و تمام مخلوقات آن به هم مربوطند و این روابط مسئولیتآنها باور دارند . دارد نیستند

اعضای آموزش مدیریت مسئوالنه باداشتن دیدگاه (. 009 ، 2ویلدکت)آوردها را به وجود می
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جویند زیرا ارزش ذاتی آنها؛ درک عمیق تر و احترام جهان شمول از روابط بین فرهنگی سود می

کند و پتانسیل آنها را های متفاوتی زندگی میرد که تحت ارزشآوآنها به مردمی را به وجود می

عبارت دیگر  هب. (0 0 وادوک و همکاران، )کندبرای همکاری هر چه بیشتر با جهان فراهم می

توان گفت هدف اصلی آموزش مدیریت مسئوالنه یک تغییر پارادیم انتقادی به نظام آموزشی می

تغییر شکل مسائلی همچون سوء توزیع ثروت، نگاه نا برابر باشد و همچنین به دنبال موجود می

 "دنیای که ارزش زندگی کردن را دارد"به انسانیت و سوء رفتار با منابع محیط زیستی و ایجاد 

گیری کامال متفاوت نسبت به جهان کنونی که یعنی یک جهت(.   0 موف و همکاران، )باشدمی

کند داری و ارقام حساب بانکی مقایسه میظام سرمایههای نفقط انسانیت را مطابق با جریان

در  .(  0 ،  هاراویرا –استیوارت )به مقدسات است( برگشت)این یک پارادایم نوین . خواهد بود

های غذا، انرژی و بحران اقتصادی سرتاسر های سازمانی، بحرانطول پنج سال گذشته، رسوایی

ریت به خاطر عدم توانایی آماده کردن دانشجویان جهان منجر به انتقاد مضاعف از آموزش مدی

اصول سازمان ملل برای . های پیچیده پایداری گردیده استرشته مدیریت برای مدیریت چالش

های محوری پیمان جهانی در رابطه با حقوق بشر، آموزش مدیریت مسئوالنه شامل ارزش

ده و چارچوبی برای اصالح استانداردهای کار، نظارت محیطی و ضد فساد و رشوه خواری ش

ها، تحقیق، مشارکت و ها، روشبا بررسی هدف، ارزش. کندآموزشی مرتبط با پایداری فراهم می

اصول آموزش مدیریت مسئوالنه تاسیس  002 ، در سال (آکادمیک)گفتمان یک نهاد علمی 

عهد بودند، از گردید زیرا رهبران کسب و کار که در قبال ده اصل پیمان جهانی سازمان ملل مت

های برای کمک به رهبران آینده جهت شناخت چالش: نهادهای آموزشی این سئوال را پرسیدند

اصول آموزش  (.0 0 ،  ریرسچ و اسکیدیرو) ؟دهیدمدیریت مسئوالنه چه کاری انجام می

عرضه و رهبری ( پایداری محور)مدیریت مسئوالنه فرصتی برای آموزش متکی بر پایداری 

کیاتکین و )رساندنماید که از طریق مدیریت مسئوالنه به جامعه نفع میه فراهم میمتفکران

 ریدر مورد تاث ندهیآ نیدر رهبران و متخصص یریپذ تیالقاءحس مسئول(.   0 ،  همکاران

 مدیریتدر آموزش  یاصل یبه عنوان نگران یستیبا تیریمد یریگ میتصم یطیو مح یاجتماع

و  قیدر تحق انیانتظار دارد مرب نیهمچنزش مدیریت مسئوالنه آمو سازمان. برشمرده شود

دانش  قیطر نیمشارکت نموده و بد نفعانیذ ریو سا ، جامعهبا کسب و کارها یرسم یهاشراکت

ریرسچ و )را توسعه دهند یداریو پا یاجتماع یریپذ تیاهداف مسئول نیو تام فیتعر یالزم برا

سعه فرهنگی در آموزش مدیریت را شناسایی کردند که بر همچنین نیاز به تو (.0 0 اسکیدیرو، 

                                                           
  Stewart-Harawira 
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  Kiyatkin et al 
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های دانشگاه. کندهای شخصی و کسب و کار تاکید میهای پایدار برای جامعه نه بر بهرهبهره

توانند در قبال اخالق پویا متعهد شوند که مدیریت و سایر برنامه های آموزش مدیریت می

دهند که این امر مسئولیت ری جامعه مشارکت میذینفعان را فعاالنه در تدریس، تحقیق و برت

ریزی قدرتمند و و با برنامه (006 ،  گیاکالون و تامپسون)دهدپذیری اجتماعی را ترویج می

کنندگان پروژه و دقیق، ارتباط مستقیم بین شرکای پروژه، ایجاد یک دید مشترک میان شرکت

گذار و  .(002 ،  یلیوس و همکارانکورن)گرددفرهنگ توام با همکاری یادگیری حمایت می

ها و های سنتی به تدریس و یادگیری به سمت الگوی جدیدی که دانشگاهانتقال از شیوه

موسسات آموزش عالی دانشجویان را به عنوان عوامل تغییر با درک و شناخت کامل از نتایج 

(. 002 ،  گلیوبرادی)تواند آموزش مدیریت را متحول سازددهد، میتصمیماتشان شرکت می

 آن از باشند، مهارت داشته آن در باید که خود تخصصی یرشته از ها صرف نظردانشگاه اساتید

با  و داشته مهارت هم معلمی یحرفه در باید دارند به عهده را آموزش و تدریس وظیفه ی که جا

 محسوب هدانشگا مأموریت و نخستین کارکرد آموزش که چرا باشند؛ آشنا آن ایحرفه اصول

 رفتارهایی به بروز منجر است ممکن آموزشی نظام یک سوی از آموزشهای ارائه شده .شودمی

-می تدریس ینحوه مثال، برای .باشد بررسی و قابل نقد اخالقی نظر از که شود جامعه در خاص

 مفراه را جامعه تقاضاهای و تحوالت علمی با متناسب دانشجویان مطلوب یادگیری تواند موجبات

 که ای باشندبه گونه است ممکن دروس هایسرفصل و محتوا منابع آموزشی، نیاورد؛ یا بیاورد

 مضرات یا فواید دارای جامعه برای که تضعیف کنند یا تقویت را اندیشه و تفکر از خاصی نوع

 تهداش یا منفی مثبت تأثیر دانشجویان رفتار و منش بر تواندمی استاد نوع رفتار باشد، فراوانی

 ایفای این و دارد به دنبال هاییمسؤلیت نقشی، هر پذیرفتن .(006 ، 0فرست خان) باشد

 است ایحرفه نیز معلمی و تدریس .بسیاری است اخالقی هایجنبه رعایت مستلزم هامسؤلیت

مدیران . ( 00 ، 2پرینگ)است جاری آن جای همه در اخالق و دارد ماهیت اخالقی اصوال که

تصمیمات روزمره . ت مختلف با مسئله اخالق و مسئولیت پذیری سرو کار دارندآموزشی از جها

آوری، نمره دادن، قضاوت درباره مدیران مانند تقسیم کار و سازماندهی، تدریس، استفاده از فن

رفتار افراد و تشویق و تنبیه بر افکار، شخصیت و رفتار کنونی و آتی دانشجویان تاثیر مثبت یا 

های آموزشی از قبیل فراهم های درازمدت سازمانها و برنامهاهداف، سیاست. دگذارمنفی می

های آموزشی، از قبیل فراهم کردن کردن بسترهای مناسب مساوی برای استفاده از فرصت

                                                           
  Giacalone & Thompson 
  Cornelius et al 
  Bradiglio 
  Frast khah 
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های آموزشی، اجتماعی بارآوردن دانشجویان و بسترهای مناسب و مساوی برای استفاده از فرصت

به همین دلیل، . در افراد رابطه تنگاتنگی با بهسازی جامعه داردایجاد روح تفکر و تحقیق 

ها در لحظه انعقاد مستلزم در نظر داشتن مالحظات زیادی است که در صورت تصمیمات و برنامه

مقاله حاضر بر آن است .شودهای انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی میعدم رعایت منجر به فاجعه

وزش مدیریت مسئوالنه آموزش عالی را در مدیریت آموزشی معرفی تا مفهومی چون اخالق در آم

از آنجا که آموزش عالی . های آن آشکار سازدکند و ضرورت و اهمیت آن را با شناسایی مولفه

منشا تغییرات مثبت اجتماعی و موجب ارتقای برابری، احترام و درک متقابل میان آحاد جامعه 

افراد از آرمانهای متعالی انسانی نظیر عدالت اجتماعی، است و به عبارت دیگر ادراک جمعی 

دهد و تحقق این مهم نیازمند  تعریف ها و صلح و توسعه جهانی را افرایش میبرابری حقوق ملت

بندی و رعایت اصول و معیار های اخالق عملی و حرفه ای توسط یاران و کنشگران جامعه پای

 .علمی در کشور است

 

 روش تحقیق-2

وهش حاضر، روش پژوهش به کار گرفته شده از نوع تحلیل مضمون بر مبنای رویکرد در پژ

،  هولووی، تودریس)های کارآمد تحلیل کیفی استتحلیل مضمون یکی از روش. استقرایی است

های کیفی های عام و مشترک در تحلیلهمچنین تحلیل مضمون یکی از مهارت(.  00 

 روشروش کیفی و با متد تحلیل مضمون با  حاضر روش پژوهش (.992 ،  بویاتزیس)است

که در این روش مضمون پایه مبین نکته مهمی در  .انجام شده است(  00 )استرلینگ  -آتراید

مضمون سازمان دهنده واسط .شود ها، مضمون سازمان دهنده ایجاد میمتن است و با ترکیب آن

گیرد در نون شبکه مضامین قرار میمضامین فراگیر و پایه شبکه است و مضمون فراگیردرکا

مقاله و یک  00های آموزش مدیریت مسئوالنه مرحله اول از پژوهش حاضر برای شناسایی مولفه

 002 کتاب که همگی به طور مستقیم اشاره به آموزش مدیریت مسئوالنه داشتند که از سال 

-های مورد نظر با مولفهمتندر مرحله دوم . اند مورد استفاده قرار گرفتتاکنون به چاپ رسیده

گردید و مضامین  NVivoها وارد نرم افزاردر مرحله سوم متن. های اصلی مشخص گردید

 در مرحله چهارم برای بررسی و اطمینان از مضامین استخراج شده از نظرات اساتید. مشخص شد

رفت و درنهایت های نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گمتخصص و آگاه و مطابقت آنها با پیشینه

 –اترید )در مرحله پنجم مضامین استخراج شده در قالب شبکه مضامین تهیه و تنظیم گردید

                                                           
  Holloway, Todres 
  Boyatzis 
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ها و دستورالعمل کدگذاری انجام شده و روایی و در مرحله بعد بررسی مقوله .( 00 ،  استرلینگ

که برای سنجش روایی تحقیق حاضر عالوه بر این .پایایی پژوهش مورد ارزیابی قرارگرفت

های فراگیر، سازمان دهنده وپایه با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق و مضمون

منبع مورد بررسی انتخاب شدندو پژوهشگر در محتوای مضامین دخل و تصرفی نداشته است و 

در ضمن نظریات و رهنمودهایی گروهی . باالیی برخوردار است( روایی)لذا از دقت و صحت 

نیز در این خصوص لحاظ شده و قبل از کدگذاری جرح و تعدیل نهایی به عمل آمده  ازخبرگان

است، به این صورت که مضامین در مرحله اول توسط خود پژوهشگر از مقاله ها استخراج گردیدو 

در مرحله دوم با مراجعه به خبرگان، مضامین مرتبط با سواالت پژوهش با نظارت آنان مجددا 

با مقایسه این دو مرحله و بر مبنای میزان توافق دو مرحله کد گذاری ، . ج شدشناسایی و استخرا

بدین منظور از ضریب هولستی استفاده شده است که فرمول . ضریب پایایی محاسبه شده است

 :آن چنین است

 

PAO= M/(n 1n ):  *  / ( 21 6) = 0626  

 

تعداد توافق در دو  M، (ییضریب پایا)به معنی درصد توافق مشاهده شده PAOکه در آن 

تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله اول   nو    مرحله کدگذاری که در این پژوهش برابر

این رقم میان . است 6 تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله دوم برابر   n، 2 که برابر 

دهد که نشان می متغیر است و لذا پاسخ نتیجه محاسبه( توافق کامل)تا یک ( هیچ توافق)صفر

سپس بر اساس مفاهیم و  (.990 ،  هولست)نتایج تحقیق از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است

تعاریف و مقوالت به تحلیل مضمون پرداخته شد و در نهایت شبکه مضامین استخراج شده مدل 

 .تنظیم گردید

 

 یافته های پژوهش -9

ن سازمان دهنده برای آموزش مدیریت با توجه به روش استقرایی این پژوهش سه مضمو

دهی و یادگیری که اولین مضمون استانداردهای اخالقی در فرایند یاد: مسئوالنه شناسایی شد

توانمند سازی دانشجویان، تسلط به محتوا، ارزشیابی معتبر دانشجویان، : خود شامل مضامین پایه

وزشی، اخالق در برنامه درسی پنهان، اخالق در طراحی برنامه درسی، اخالق در طراحی برنامه آم

                                                           
  Attride-Stirling 
  Holst 
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 در باید اخالق مبتنی بر دوره آموزشی، تجارب یادگیری موثر و تجارب یادگیری نوآورانه است که

: فردی با مضامین پایه اصول اخالق شوند، دومین مضمون سازمان دهنده امر آموزش رعایت

های بومی، توجه به ، توجه به ارزشرازداری، احترام به همکاران، احترام به موسسه، پاسخگو بودن

و  بداند مکانی و زمان هر در هارعایت آن به ملزم را خود باید فرد که های مذهبی استارزش

مسئولیت زیست محیطی، : جهانی با مضامین پایه سومین مضمون سازمان دهنده اصول اخالق

 .باشدوند مسئول میای، آموزش رهبری اخالقی، اخالق تدریس و آموزش شهرمسئولیت حرفه

 
 فراوانی مضامین پایه( 9)جدول 

 فراوانی مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

های اخالق مولفه

در آموزش 

 مدیریت مسئوالنه

استاندارد های اخالقی در 

 فرایند

 یاد دهی و یادگیری 

 2  اخالق مبتنی بر دوره آموزشی

    تجارب یادگیری موثر

 0  به محتوا تسلط

 2  ارزشیابی معتبر دانشجویان

 0  توانمند سازی دانشجویان

    اخالق در طراحی برنامه درسی

    اخالق در برنامه درسی پنهان

 6  اخالق در برنامه آموزشی

 9  تجارب یادگیری نو آورانه

 اصول اخالق جهانی

    مسئولیت زیست محیطی

 6  پایدارتوجه به توسعه 

 9  مسئولیت حرفه ای

    آموزش رهبری اخالقی

 2  اخالق تدریس

 6  آموزش شهروند مسئول

 اصول اخالق فردی

 0  پاسخگو بودن

 6  توجه به ارزش های بومی

 2  توجه به ارزش های مذهبی

 6  احترام به موسسه

 0  احترام به همکاران

    رازداری



 های اخالق در آموزش مدیریت مسئوالنه آموزش عالیمولفه 
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 ارتباط مضامین( 2)لجدو
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                     2  اخالق مبتنی بر دوره آموزشی

                       00 وثرتجارب یادگیری م

                   0   0 2  تسلط به محتوا

                  2  02 02  0 ارزشیابی معتبر دانشجویان

                 0  09 00 02  0 توانمند سازی دانشجویان

                   06 02 02 02 9  اخالق در طراحی برنامه درسی

                  02 02 02  0 06 00 مه درسی پنهاناخالق در برنا

              6  9  2  00  0 6  9     اخالق در برنامه آموزشی

             9      0  0  0 00 9   0 6  تجارب یادگیری نو آورانه

               00 2  00  0 02 06  0 00 2  مسئولیت زیست محیطی

           6  02 02  0 09 02 20  2 06 09    توجه به توسعه پایدار

          9  22 20 02 02  2  2  2 20 09  2 06 مسئولیت حرفه ای

            20 02  0 00 2  00  0 02 06  0 00 2  آموزش رهبری اخالقی

        2  02 26  2 02 06  0 20 09  2  2 02 20 00 اخالق تدریس

       6   2 02 22  2 02 02  0 09 02 20  2 06 09  0 آموزش شهروند مسئول

      0  20  2 02  2 20 02  0 00 02 06 02 09 00 02  0 پاسخگو بودن

     6  02  0  0 2  02  0 2  2     9  2  00  0 6  9     توجه به ارزش های بومی

    2     00  0 00 2  06  0 2  6     00 9   0  0 2  00 0  توجه به ارزش های مذهبی

   6         0  0  0 2  02  0 2  2     9  2  00  0 6  9     احترام به موسسه

  0  0     0  00 00  0 2   0 00 2     0  2  6  2  9  0  2     احترام به همکاران

    6  2  9  2  2  2  9      0 2        2  2  0  6  2     2  9  رازداری
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-ی عالمت گذاری شده نشان دهنده بیشترین فراوانی مشترک در مضامین پایه میهاخانه

با توجه به اطالعات به دست آمده بیشترین فراوانی بین مضامین پایه در منابع مورد . باشد

تحلیل مربوط به مضمون پایه مسئولیت حرفه ای با کلیه مضامین به جز مضمون پایه توجه به 

همچنین بین مضمون پایه توجه به ارزش های بومی با پاسخگو و باشد ارزش های بومی می

بدین معنا که مضمون پایه مسئولیت حرفه ای با سایر مضامین . بودن ارتباط متقابل  وجود دارد

ذکر شده در منابع مورد تحلیل همزمان با هم با بیشترین فراوانی مورد توجه  قرار گرفته اند و 

ثیر گذار در آموزش مدیریت مسئوالنه آموزش عالی شناخته در کنار هم به عنوان عوامل تا

گذار ومضمون پایه توجه به ارزش های بومی در کنار پاسخگو بودن به عنوان عوامل تاثیر. شدند

 .شونددر آموزش مدیریت مسئوالنه آموزش عالی شناخته می

 
 

 آموزش عالی شبکه مضامین مولفه های اخالقی در آموزش مدیریت مسئوالنه: 9نمودار 
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 بحث و نتیجه گیری-4

ی تخصصی به حساب می آید که تربیت مدیران آموزش مدیریت به عنوان یک حرفه

کند مدیران آینده فارغ التحصیل از نظام مسئول از اهداف متعالی آن محسوب شده و تالش می

وجه به از این رو آموزش مدیریت مسئوالنه با ت. آموزش عالی دارای این ویژگی باشند

. های روز افزون و تصمیمات چند بعدی جامعه در آموزش عالی کشور بسیار مهم استپیچیدگی

ی آموزش مدیریت مسئوالنه پرداخته شده در ادامه به تفسیر و بحث هر یک از مضامین پایه

 در باید دانشجویان اشاره به این نکته دارد یاددهنده سازیتوانمند: است که عبارت است از

 با تبعیض یا استثمار همراه که اعمالی از و باشد داشته فعال مشارکت شناختی فراگیر ملتکا

 تدریس به موضوع کامالً باید محتوا بدین معنا که یاددهنده به بپرهیزد؛ تسلط هستند دانشجو

 محتوای که باشد مطمئن و باشد برخوردار این زمینه در کافی دانش از و داشته احاطه خود

دانشجویان  معتبر است؛ ارزشیابی نظر مورد یدوره با متناسب و روز به درست، دقیق، ارائه شده

 طرفو بی شفاف و کرده استفاده معتبر روشهای از ارزشیابی فراگیران در باید یعنی یاددهنده

 برنامه طراحی در نماید ؛اخالق ارزشیابی فراگیران را دوره، آموزشی اهداف با متناسب و باشد

های آموزشی و پرورشی خاص  تربیت اخالقی مستلزم فراهم کردن زمینه ین معنا کهدرسی بد

های اخالقی فطری است که انسان از آغاز تولد با خود  برای شکوفایی و تثبیت یک سلسله ارزش

کاربرد تحلیل های عقالیی و  آموزشی بدین معنا که برنامه طراحی در ؛ اخالقبه همراه دارد

ای مؤثرتر به ی آموزش بــه گونهی آموزش با این هدف که عرصهیند توسعهنظام یافته در فرا

-برنامه در ؛ اخالقهای دانش آمــوزان، دانشــجویان و جامعــه پاسخگو باشدنیازها و آرمان

درسی پنهان مبنای احساس ارزش و عزت نفس است و ی برنامهپنهان بدین معنا که  درسی

را تحت  آموزشدر سازگاری دانشجویان مؤثر بوده و کل فرآیند درسی رسمی ی بیش از برنامه

ی درسی صریح، مؤثرتر و  ها از برنامه پنهان در بسیاری از جنبه درسیبرنامه. دهد تأثیر قرار می

 دوره بر مبتنی ؛ اخالقهای آن پایدارتر و از گستردگی فراگیرتری برخوردار است آموخته

 از متفاوت که دارد را خود خاص ایحرفه اخالق شغلی، و حرفه آموزشی بدین معنا که هر

 یا«صحیح»  توازن نوع یک :گویند می مدیریتی اخالق در مثال است، دیگر هایحرفه

 مشکل و دارد وجود سازمان یک اجتماعی و اقتصادی عملکرد بین «منصفانه» یا«مناسب»

یک  یادگیری وثر بدین معنا کهم یادگیری شود؛تجاربمی مربوط توازن این یافتن نیزبه مدیریت



 مدیریت مسئوالنه آموزش عالی های اخالق در آموزشمولفه 

 

نوع و شدت تعامل، تغییرات . ندادر هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعامل. فرایند است

 در یهای آموزشنوآوری نوآورانه بدین معنا که یادگیری ؛ تجاربآورد گوناگونی را به دنبال می

 ظ محیطحف دربارة راملیف تفکر همچون نو، موضوعات طرح د، ماننآموزشی محتوای زمینة

 کردن نای آموزش دروس، آشبرا هنرها و روزنامه نگاری های نمایشی،هنر از گیریبهره ت،زیس

با  فراگیرانن کرد آشنا جامعه، بطن در آموزش کنند، می یر آن زندگد که اجتماعی با فراگیران

ای، نند بازیهای رایانهما طالعاتیگیری از فناوریهای افرصتهای شغلی و مشاغل گوناگون، بهره

، خلق آثار هنری با مجازی آموزش سازی،شبیه اسهایی براسای، آموزشهای رایانهطراحی

 به یک ورود از باید دانشجویان بدین معنا که استاد با طرفانهبی ؛ ارتباطگیری از رایانهبهره

 اصطالحاً یا ک نفری به نسبت به مساعدت منجر که خود دانشجویان با دوطرفه عاطفی ارتباط

 غیاب، و حضور گزارشات کند؛ رازداری بدین معنا که نمرات، شود اجتنابمی پارتی بازی

 رضایت با تنها و تلقی شده محرمانه مطالب عنوانبه دانشجویان فردی ارتباطات هاوصحبت

ان بدین همکار به هستند؛ احترام دیگری به ارائه دانشگاهی قابل قانونی امور برای یا دانشجو

 در آنان با همراه و گذاشته احترام خود شأن همکاران و مقام به باید دانشگاه معنا که استاد

 موسسه بدین معنا که الزم به نماید؛احترام همکاری دانشجویان توانمندسازی تکامل و جهت

 ی آموزشیمؤسسه استانداردهای و هاسیاست آموزشی، اهداف نسبت به دانشگاه مدرس است

هدایت و  بودن بدین معنا که تبعیت نماید؛ پاسخگو هاآن از و گذاشته احترام هاآن به بوده، هآگا

-های دقیق نظارت و پاسخگویی یکـی از ضـرورتهـا و وجـود سیـستمرهبری مؤثر در دانشگاه

ناپذیر در یـک نظـام کارآمـد و خـدمتگزار بـوده و ابزاری موثر جهت هـا و نیازهـای اجتناب

هـا از اختیـارات عمـومی و در نهایـت نظارت و کنترل بر قدرت و پیشگیری از سوءاسـتفاده

 هایارزش به ؛ توجهگرددتـر محـسوب میرسانی مطلـوبابـزاری جهت بهبود خدمات و خدمت

ای برای دستیابی  ترین نهادهایی است که هر جامعهدانشگاه یکی از با ارزش بومی بدین معنا که

بایست به آن توجه و شرفت و توسعه به آن وابسته است و برای تحقق اهداف عالی خود میبه پی

 های تاریخی هر ملتی توسط قشر تحصیلفرهنگی و ارزش میراث. گذاری نمایدروی آن سرمایه

های بعدی انتقال شود و به نسلکرده و فرهنگی آن جامعه است که درک شده، پاس داشته می

های آموزش عالی همچنین هماهنگ نمودن ترین وظایف دانشگاه و هدفعمده یکی از. یابدمی

وری امقتضیاتی که متناسب با توسعه دانش و فن. ها با نیازها و مقتضیات روز جامعه استارزش

عالوه بر این که فهم  مذهبی بدین معنا که هایارزش به ؛ توجهباشددرحال تغییر و تحول می
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ها به ه استنباطی آن نیاز به تخصص دارد، چگونگی انتقال آن ارزشهای دین در مرحلارزش 

به . نیز تا حدود زیادی نیازمند چنین تخصصی است حوزه آموزش عالیهای بعد در افراد و نسل

آموزش صحیح دین و بسترسازی برای پرورش  و استتخصصی  امریبیان دیگر، آموزش 

؛ ن سایر مسائل آموزشی نیازمند تخصص استهای دینی نیز همچوبر اساس ارزش دانشجویان

عامل انســانی مهمترین عامل در فرآیند توسعه و تحول  پایدار بدین معنا که توسعه به توجه

توسعه یک فرآیند اســت . مردم هستند ،ی توســعهبرنده یک ملت اســت، نیروی اصلی پیش

ونی، همراهی فکری و همکاری مشارکت مردم هم مستلزم آمادگی در. و نیاز به برنامه دارد

رفتاری آنان اســت و در نهایت این آمادگی، همراهی و همکاری جز آموزش و تربیت میســر 

توجه به اهمیت انسان به عنوان هدف توسعه  محیطی بدین معنا که زیست ؛ مسئولیتشودنمی

موضوع داشتن  فعالیـت انسـانی از سـوی دیگر، از یک سـو و محیط زیسـت بـه عنـوان بسـتر

آینده موضوعیت یافت ودر چنین فضایی بـود کـه  حق محیط زیستی سالم بـرای نسـل فعلی و

تـرین ابزارهـا در تحقق توسعه انسانی مورد توجـه  نقش آموزش به عنوان یکـی از کلیـدی

 زشآمواز آن جهت کارگزار و عامل اصلی اساتید  ای بدین معنا کهحرفه مسئولیت ؛قـرار گرفـت

محقق  آناند که اهداف اجرایی و نیز متعالی نظام آموزشی، در نهایت توسط نآیبه شمار می

، باید به ندبه واسطه نقش برتری که دار اساتیددر نتیجه، . رسدشود و به منصه ظهور میمی

 آموزش ؛های مطلوب هر نظام آموزشی تبدیل شودبازنمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیت

های کارکنان و مدیران در سازمانهای بسیاری از رفتارها و تصمیم قی بدین معنا کهاخال رهبری

از آنجا که نیروی انسانی، چه به صورت فردی و . های اخالقی آنهاستامروزی، تحت تأثیر ارزش

چه به صورت گروهی و در تعامل با دیگران، هم چنان مهمترین عامل مزیت رقابتی به شمار 

افراد در مورد درستی یا نادرستی کارها بر کمیت و کیفیت عملکرد آنان و به آید، قضاوت می

تدریس بدین معنا  اخالق ؛تبع آن، عملکرد سازمان و در نتیجه موفقیت آن به شدت تأثیر دارد

اخالق در تدریس شامل در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تنبیه و مدیریت رفتار،  که

ها، اســتقالل فکــری و مسئولیتدی اخالقی، حقــوقی و فرایندهای مربوط به نظم، آزا

موزش رفتارهای شهروندی آ مسئول بدین معنا که شهروند ؛آموزشباشدقابلیــت اعتمــاد می

ها به تقویت اخالق این آموزه. های مدنی بسیار اثرگذار استدر افزایش کیفیت عملکرد سازمان

کمک « ملی و جهانی -محلی»ه در سطح اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامع

ای در ابعاد نوع دوستی و پذیرش عمومی از اهمیت زیادی برخوردار چنین اشاعه. خواهد کرد
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از ... های مدنی وهای ملی و محلی، تشکلگذار، سازمان در واقع دولت و نهادهای قانون. است

صول مدیریت شهری های زندگی جمعی و شناخت اطریق آموزش حقوق شهروندی و مهارت

 که دارد این از پژوهش،حکایت متون ؛بررسی نقش بارزی در تربیت شهروندان خواهند داشت

الزم  لذا دارند الگوپذیری تأثیرات دانشجویان بر خود جایگاه علمی جهت به هادانشگاه اساتید

 نه و عمل رد آن آثار تا بنمایند نیک خوی و خلق و اخالقی اصول رعایت به ملتزم را خود است

 و فراگیران در قبال خود تربیتی یوظیفه اینکه ضمن و گشته متجلی در ایشان گفتار، در

 آفت که و غرور کبر، جاه طلبی، چون به رذایلی شدن آلوده از رسانند،می انجام به را جامعه

مجمع نتایج به دست آمده بیانگر نگاه جهانی در سطح  .بمانند به دور است باالی علمی مقامات

جهانی سازمان ملل برای آموزش مدیرانی مسئول و اخالق مدار است و از این رو سازمان 

آموزش مدیریت مسئوالنه تاسیس گردید تا یک تغییر بنیادی و پارادایم جدید در آموزش 

مدیران که رهبران آینده جهان هستند ایجاد کند و همچنین با توجه به تحلیلی که از متون در 

به دست آمد، نگاه مسئوالنه در امر آموزش مدیریت از اهمیت باالیی در تربیت  پژوهش حاضر

های مدیریتی در آینده جامعه باشند بر عهده دانشجویانی که قرار است ایفاکنندگان نقش

ساالنه آن در سطح  0 با توجه به بدیع بودن مفهوم آموزش مدیریت مسئوالنه و سابقه .دارد

توان به نبود منابع فارسی که به طور مستقیم به های این پژوهش میبین المللی از محدودیت 

در انتها پیشنهاد میگردد با توجه به تاثیر آموزش .این مفهوم اشاره داشته باشند بیان کرد

مدیریت مسئوالنه در آموزش عالی کشور و بازتاب آن در مدیریت کالن جامعه مفهوم مسئولیت 

لت قرار گرفته است توجه گردد تا در نهایت مدیرانی مسئول، پذیری که در حال حاضر مورد غف

 .پاسخگو و پایند به اصول اخالقی از آموزش عالی کشور فارغ التحصیل شوند
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The Moral Factors in Teaching Authoritative Management of 

Higher Education 

 

Abstract 

Teaching authoritative management persuade developing and 

spreading authoritative teaching methods from the social perspective 

and teaching intellectual management. Having responsibility for 

“authoritative management” and its activation in the content of 

educational management plans caused a major change in determining 

the direction of higher education. By taking the Main purpose into 

consideration, the present research was conducted based on the 

content analysis and Attride-Stirling ( 00 ) methods and inductive 

approach. In order to identify the evidence of authoritative teaching 

management factors the number of  0 Articles and   Book from  00  

up to now were used that all of them were directly implied the 

teaching authoritative management area. In this study the organizer 

contents of teaching authoritative management in higher education 

include the moral standard in teaching and learning process with 9 

basic contents, personal moral principles with   Basic contents, and 

the universal moral principles with   Basic contents. 

Results have shown a moral sight toward teaching authoritative 

management process. 

 

Keywords: Teaching authoritative management, Managers, Higher 

education 

 


