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 پیشگفتار
 

ای يکـی از مسـا ل اساسـی همـه جوامـع بشـری اسـت هـر          اخالق حرفه

ای ماننـد دلبسـتگی    فههای اخالق حر ای نیازمند آن است تا ويژگی جامعه

 ،تعريفرا به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ايجاد تعامل با يکديگر و غیره 

امروزه بسیاری از کشـورها بـه ايـن     سازی کنند. و برای تحقق آن فرهنگ

اعتنــايی بــه مســا ل اخالقــی و فــرار از  انــد کــه بــی بلــوف فکــری رســیده

موسسـه و سـازمان   هـا و تعهـدات اجتمـاعی بـه از بـین رفـتن        مسئولیت

انجامد به همین دلیل بسیاری از موسسات و سـازمانهای موفـق، بـرای     می

انـد کـه    تدوين استراتژی اخالقی احساس نیاز کرده و به اين بـاور رسـیده  

بايد در سازمان يک فرهنـگ مبتنـی بـر اخـالق رسـو، کنـد، از ايـن رو        

 ای بدهند.   ای جايگاه ويژه اند به تحقیقات درباره اخالق حرفه کوشیده

مباحـ  مربـو     درسی ريزان برنامههای  ترين دغدغه لذا يکی از عمده

به حوزه اخالقی است تا آنها با حس مسئولیت و تعهـد کامـل بـه مسـا ل     

جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفـه خـود   

ای  حرفـه  اخـالق  بکـارگیری  بـا  درسی ريزان برنامهرا رعايت کنند. اساسا، 

اين اساس، رويکرد کتـب حاضـر،    بر .شوند حرفه اين ارتقا باع  توانند می

ريـزان درسـی اسـت     ای در برنامه وری مباح  مربو  به اخالق حرفهگردآ

 است: صورت گرفته به شرح زير که تدوين آن در پنج فصل

هـاى   مسـلک و فوايـد آن،   کاربردهـا به تعاريفی از اخالق، در فصل اول، * 

اخـالق و... پرداختـه   های معرفتـی  حوزه، اخالقو اقسام انواع ، ىاخالق

 شده است. 
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های نظری بـه اخـالق از ديـدگاه مکتـب اسـالم،       ديدگاه دوم،فصل در * 

و سـاير انديشـمندان حـوزه     ، کلبـرگ ، نیچـه کانـت ارسطو، ن، افالطو

 اخالق مطرح شده است. 

ی ايـن امـر، بـه    ای اختصاص داده شده و بـرا  اخالق حرفه سوم بهفصل * 

 اخالقای، هدف آن، ضرورت تدوين و اعالم اصول  تعريف اخالق حرفه

ای، عوامـل تاثیرگـذار بـر     ، مزايای ناشی از رشد اخالق حرفـه ایحرفه

 پرداخته شده است.  و مطالبی از اين دست ای ضعف اخالق حرفه

ريـزان درسـی    ای در برنامـه  بـه بررسـی اخـالق حرفـه     چهارمفصل در * 

ريـزی درسـی تعريـف     ته شده است و ابتدا در اين فصل، برنامـه پرداخ

اند و سپس مطـالبی بـا    ريزی درسی مطرح شده شده، ويژگیهای برنامه

تـدوين  ای،  ريزی درسی دارای اخـالق حرفـه   های برنامه عناوين ويژگی

هـای آموزشـی و    ، اخـالق در برنامـه  مدار محتوا در برنامه درسی اخالق

و  چگـونگی تلفیـق اخـالق در برنامـه درسـی      استانداردهای تـدريس، 

ريـزان درسـی    برای معلمان، اساتید و برنامه ای حرفه اخالق های مولفه

 مطرح شده است.

ای در سازمان و مديريت آموزشی  پنجم به بررسی اخالق حرفهفصل در * 

ريفی از سـازمان،  اايـن امـر ابتـدا بـه تعـ      یپرداخته شده اسـت و بـرا  

هـای مـديران    و مهـارت  کـارکرد ، اهـداف،  یمديريت آموزشـ مديريت، 

، هـای اخالقـی در سـازمان   ارزشآموزشی و سپس مطـالبی پیرامـون   

، جـو اخالقـی در سـازمان،    عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنـان 

ای در مديريت آموزشی و آموزش عالی، رفتارهای مبتنـی   اخالق حرفه

 . ته شده استپرداخمديران و...  ای در گرايی حرفهبر اخالق
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سـعی شـده اسـت تـا     تـا جـای ممکـن،    کتـاب  اين هر چند در تالیف 

هـا و   مطمئنـا کاسـتی       ام ا  صورت گیرد، اناز جانب مولف اشتباهات کمتری

م يشــود کــه امیــدوار هــايی شــامل مطالــب موجــود در کتــاب مــی ضــعف

خود بـه بهتـر شـدن     و ارزشمند با ارا ه نظرات سازنده خوانندگان محترم

 د.اب در چاپ بعدی، کمک نماينطالب کتم
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