
 

 

 پرسشنامه کدهای اخالقی برای معلمان
 

و بعنوان راهنمای رفتار  کندمیای آموزگاران در ایالت جورجیا را مشخص رفتار حرفه، کدهای اخالقی معلمان هدف:
دهندة کلی انعکاس طوربهاستانداردهایی را انتخاب نموده که ، ایحرفهکمیسیون استانداردهای . کندمیاخالقی عمل 

ان و آمیوزدانشکلیی رفیاه  طوربیهایمنیی و ، سیالمتی، این کدهای اخالقیی. رفتار مورد قبول در حرفة آموزشی است
ایین  .سیازدمعلمان را تأمین نموده و شهروندان ایالت جورجیا را از پاسخگویی در درون حرفیة آموزشیی مئمیمن می

دبستانی تیا کیالس دوازدهیا ییا از سین سیه کدهای اخالقی معلمان و مدیران در مدارس دولتی و خصوصی از پیش
 .شودمیسالگی تا هفده سالگی را شامل 

(Protessional Standard Commission, 2002, P. 1-3) 
 

ه کیجداگانه استفاده شده اسیت  یدر دسته ها یاز استانداردها از عبارات مختلف یکسنجش هر  یبرا ل:یمکنحوه ت
 .اد استیز یلیا تا خک یلیاز خ ینه ایف پنج گزیط یدارا

 رعایت قوانین جزایی استاندارد اول:
 .نهندیایالتی و محلی و همچنین قوانین پارلمانی گردن م، ن مدرسه به قوانین فدرالیمعلمان ا. 1

 ان.آموزدانشاستاندارد دوم: عدم هتاکی به 
ان هیا در داخیل و هیا در خیار  آمیوزدانشبیا  کیای به دور از هتان مدرسه همیشه روابط حرفهیمعلمان ا. 2

 .کنندمیکالس برقرار 
 .ندینما یم ین مدرسه از هتاکی به کودکان شامل تنبیه بدنی و عاطفی خودداریمعلمان ا. 3
 .ندینما یم یدر قبال کودکان خوددار رحمانه و خئرناکن مدرسه از ارتکاب به اعمال بییمعلمان ا. 4
 .زند یی جنسی غیرقانونی سرنمهافعالیتن مدرسه هرگزدرخواست انجام هرگونه یازمعلمان ا. 5
 .کنندمی یمذهب یا معلولیت خوددار، ملیت، جنس، ن مدرسه ازرفتارهای ایذایی مبتنی بر نژادیمعلمان ا. 6
مکتیوب ییا فیزیکیی رفتارهیای عاشیجانة جنسیی و نامناسیب در بیین ، ن مدرسه ازتشویق کالمیییمعلمان ا. 7

 .ندینما یم یان خوددارآموزدانش
 .ات و داروهای غیرمجازیان در مصرف دخانآموزدانشعدم اجازه به  استاندارد سوم:

ن مدرسه از فراها نمودن محیئی برای اسیتعمال دخانییات و ییا داروهیای غیرقیانونی و غیرمجیاز یمعلمان ا. 8
 .نمایند یان جلوگیری مآموزدانشتوسط 

 .پردازی و غلط جلوه دادن واقعیاتعدم دروغ استاندارد چهارم:
 .ای خود هستندن مدرسه الگوی صداقت و درستکاری در حوزة فعالیت حرفهیمعلمان ا. 9

 های عمومی.تاندارد پنجم: محافظت از دارائیها و سرمایهاس
ودر ، ها و دارائیهای عمومی به آنها سپرده شده استه سرمایهکن حس هستند یا ین مدرسه دارایمعلمان ا. 10

پذیری یتمسیؤلاز حیس ، وشند و ضمن رعایت امانت و دقت در نگهداریک یاستفاده مؤثر و امانتداری در آن م
 .برخوردارندباالیی 

 .ی انتفاعی نادرستهافعالیتعدم انجام  استاندارد ششم:
، انآمیوزدانشسوغات و پاداشهای جیانبی کیه از طیر  ، انعام، دام ازآموزگاران مدرسه زمانی که هدایاکهر . 11

 .نمایند یدرستکاری و صداقت را رعایت م، شودمیگران داده یدهندگان و داعانه، انآموزدانشوالدین ، همکاران
 .حفظ اطالعات محرمانه و خصوصی استاندارد هفتم:

ره مدرسه در خصوص محرمانه بیودن یهای هیأت مدمشیایالتی و خط، ن مدرسه از قوانین فدرالیمعلمان ا. 12
نمایند؛ مگر آنکه افشاء اطالعات ضرورت داشته و یا قیانون آن را مجیاز  یتبعیت م، انآموزدانشاسناد مربوط به 



 

 

 .ه باشدشمرد
 .پایبندی به قرارداد استاندارد هشتم:

ره مدرسه ییا مؤسسیه آموزشیی ین مدرسه به تمام تعهداتی که در متن قراردادی که با هیأت مدیمعلمان ا. 13
 .پایبند است، منعجد نموده

 .عدم کوتاهی در تنظیم گزارش مورد نیاز استاندارد نهم:
ان و کودکان یا هر موضوع آموزدانشن مدرسه نجض استانداردها از سوی سایر آموزگاران و تخلف یمعلمان ا. 14

 .نمایند یدیگری را در به موقع گزارش م
 ای.استاندارد دهم: رفتار حرفه

به طور جدی ای دارند و از رفتارهای غیراخالقی که بهمعلمان این مدرسه رفتاری مبتنی بر استانداردهای حرفه. 15
انضیباط و ، رفیاه، ای در شغلش لئمه وارد کند و یا سیالمتای برای انجام وظیفة حرفهتوانایی دارندة مدرک حرفه

تنبیه نامناسب و غیره( ، سرپرستی ناکارآمد، برخورد فیزیکی، آموزان را به خئر بیاندازد )کالم نامناسبروحیة دانش
 .نمایندخودداری می

 امتیازدهی و تفسیر نتایج:
بیرای ، امتییاز 3 متوسیطی هاگزینیهبیرای ، امتییاز 4 ادیزی هاگزینهبرای ، امتیاز 5 ادیز یلیخی هاگزینهبرای 
ت ییانگر رعاییاز بیاالتر بییامت. امتییاز در نریر بگیریید 1 اکی یلییخی هاگزینیهامتیاز و بیرای  2 اک یهاگزینه

 .ط آموزشگاه استیتوسط معلمان در مح یاخالق یاستانداردها
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