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چکیده
هدف :رعايت اخالق آموزشي تضمينکنندهي سالمت فرآيند ياددهي -يادگيري در دانشگاه است و موجب افزايش تعهد پاسخگويي مدرسان نسبت
به نيازهاي دانشجويان ميشود .از اين رو ،اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر الگوي اخالق آموزش مجازي انجام پذيرفت.

روشها:

اين پژوهش ،مطالعهاي کيفي است که در سال  1400انجام شده است .جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خبرگان دانشگاه علوم

پزشکي شيراز ميباشند و نمونه  12نفري با روش نمونهگيري گلوله برفي تعيين گرديده است .جهت جمعآوري اطالعات از مصاحبههاي نيمه
ساختاريافته و براي تجزيه و تحليل اطالعات روش تحليل مضامين (تحليل تم) به کار گرفته شد.
نتایج :در اين پژوهش سه مضمون فراگير ،شامل عوامل سازماني ،زمينهاي و روانشناختي 11 ،مضمون سازماندهنده و  72مضمون پايهاي
استخراج گرديد.
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همچنين با توجه به عوامل مستخرج در اين پژوهش و طبقهبندي عوامل ،عوامل سازماني به دليل دارا بودن عوامل بيشتر و تأکيد خبرگان از
اهميت ويژهاي برخوردار است.
کلیدواژهها :اخالق ،آموزش مجازي ،اخالق آموزش ،ارزشهاي اخالقي ،آموزش عالي.
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در تعريف گستردهتر ،آموزش شامل کليه مراحلي است که توسط

مقدمه:
اخالق يکي از اساسيتربن نيازهاي بشر ميباشد .اخالق در لﻐت

آن تواناييها ،مهارتها و ديگر نيروهاي مثبت رفتاري در جامعه بهبود

جمع واژه خلق به معناي خويهاست و اخالقمند کردن انسانها راه

مييابد .از سويي ،آموزش نخستين مأموريت و کارکرد دانشگاه محسوب

صالح و فالح جامعه است .کاتوزيان نيز در تعريف اجمالي از اخالق

ميشود و اخالق آموزشي در دانشگاه ،حافظ امنيت ،رفاه و تعالي فردي و

مينويسد :مجموعه قواعدي که الزمه نيکوکاري و رسيدن به کمال است.

گروهي دانشجويان و اعضاء هيأت علمي است [.]3،4

يعني به وسيله اخالق ما معياري به دست ميآوريم که چه کاري خوب و

آموزش مجازي روش و رويکردي جديد در آموزش محسوب

چه کاري بد است .آموزش از قويترين ابزار پيشرفت هر جامعهاي است.

ميشود .با توجه به فراگير شدن ابزار الکترونيک در دنيا همچنين با توجه

آموزش ميتواند شفا دهد يا بميراند ،پيوند دهد يا جدا کند ،موجب ترقي

به محدوديتهاي موجود در آموزش سنتي و مزاياي آموزش الکترونيک

شود يا تباه کند [.]1،2
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تدوین الگوی اخالق آموزش مجازی

يا ترکيبي به نظر ميرسد استفاده از فنآوريهاي جديد در سيستمهاي

بخش عمدهي اين کارکرد به عهدهي آنهاست به سبب حرفهي معلمي

آموزشي اجتنابناپذير باشد [.]5

خود ،وظايف و مسؤليتهاي اخالقي دارند [.]8

حرکـتهـاي فرهنگي و اجتماعي بودهاند آن چنان که باورها و اعتقادات

يادگيري است .در حقيقت ،ضوابط و ارزشهاي اخالقي مرتبط با آموزش

آن به سرعت در جامعه نفود ميکند و اين امر بـه دليـل آن اسـت کـه

و يادگيري به اين امر کمک ميکند که حقوق دانشجويان در برخورداري

آموزش عالي از تأثيرگذارترين محـيطهـا بـراي نهادينـهکـردن اصول و

از بهترين آموزشها و شأن يادگيري از يک طرف و شأن و جايگاه علم و

ارزشهاي اخالقي محسوب ميگردد .بنابراين آمـوزش عالي در تﻐيير و

علمآموزي از طرف ديگر رعايت شود .رعايت اخالق در آموزش

تحوالت جوامع انساني نقش مهمـي ايفـا کـرده است به طوري که بدون

تـضمينکننـده سـالمت فرآينـد يـاددهي و يادگيري در دانشگاه است.

در نظر گرفتن ايـن نقـش نمـيتـوان مسير توسعه جوامع را بررسي کرد.

ضـوابط و ارزشهـاي اخالقـي مـرتبط بـا آموزش و يادگيري به اين امر

 Stawsonاخالق را مسؤوليت اجتماعي تعريف ميکند .پيامبر اسالم نيز

کمک ميکند که حقوق دانـشجويان در برخورداري از بهترين آموزشها

در سخني ميفرمايندِ « :بالتَّعليم اُرسلتُ» يعني :من براي تعليم فرستاده

و شأن و جايگاه علم و علمآمـوزي از طرف ديگر رعايت شود .اخالق و

شدهام و در جايي ديگر ميفرمايند« :انَّما بُعثتُ االُتمِمَ مَکارِم االَخالق» ،به

چيستي آن در حوزه آموزش و تبلور دغدغههاي اخالقي از سوي

اين معني که :من برانگيخته شدم تا اخالق نيک را تکميل نمايم .اين دو

صاحبنظران و چگونگي مفهومسازي دقيق و جامع از اخالقِ آموزش و

فرمايش بر اين داللت دارند که تعليم و تربيت در کنار هم بوده و مورد

ساماندهي سياستهاي آن در حوزه آموزش الکترونيکي و انواع آن ،مسأله

تأکيد دين مبين اسالم هستند .از اين رو رعايت اخالق و يافتن کدهاي

و موضوع تحقيق حاضر است؛ زيرا هرگونه کمتوجهي يا بياعتنايي به

اخالق در آموزش مجازي مهم و تأملبرانگيز ميباشد [.]8-6

مباحث اخالقي سبب از ميان رفتن فرصتهاست و در عصر جهاني

مفهوم اخالق به يک سلسله ارزشها و باورهاي دروني اطالق

شدن ،يک تهديد جهاني ميباشد [.]15-12

ميشود که به عنوان يکي از عوامل مهارکننده عمل ميکند .همچنين

اخالق آموزش عبارت است از الگوهاي رفتاري ارتباطي مبتني بر

اخالق حرفهاي تأثيري چشمگير بر فعاليتها و نتايج سازمان دارد:

رعايت حقوق خود و ديگران که تکاليف و مسئوليتهاي اخالقي سازمان

بهرهوري را افزايش ميدهد ،ارتباطات را بهبود ميبخشد و درجهي

را در قبال آنان مبرهن ميسازد .آموزش و يادگيري در انسان امريست

خطرپذيري را کاهش ميدهد؛ زيرا هنگامي که اخالق حرفهاي در

ذاتي و قدمت آن به خلقت بشر برميگردد .آموزش و يادگيري نيز مانند

سازمان حاکم است؛ جريان اطالعات به راحتي تسهيل ميگردد و قبل از

ساير پديدهها در طول حيات خود متناسب با دگرگونيها فرآيند متﻐير و

ايجاد حادثه مدير از آن مطلع ميشود .اخالق در انجام وظايف از شروط

متنوعي داشته است .از سويي ،آمــوزش و تحــصيل در ســطوح عــالي،

الزم در هر حرفه ميباشد .از آن جا که محيطهاي آموزشي و باالخص

منجر بــه ارتقــاي بلــوغ ،در ابعاد شخــصيتي و اجتمــاعي افــراد،

دانشگاهها وظيفهاي خطير در تربيت افراد و رشد و توسعه جامعه ايفا

احتــرام آنــان بــه حقــوق بــشر ،آزاديهاي انساني و گسترش صلح و

ميکنند ،اين ضرورت در اين گونه مجامع اهميت بيشتري به خود

افزايش مـشارکت آنـان در ساختن جامعهاي آزاد و پويا ميشود .يک

ميگيرد .اخالق در همه زمينهها و فعاليتهاي آموزشي از مديريت گرفته

اسـتاد در دو بعـد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخالقي بدانـد؛ بعد

تا فعاليتهاي تحقيقي و تدريس کاربرد دارد .نبود اخالق در سازمان و

اول بـه جهـت تأثيرگذاري که بر رفتار و افکار فراگيران دارد بايد خود را

دانشگاه باعث سوءرفتار مديران ،افسردگي دانشجويان ،لذت نبردن از

آراسته ،بـه فــضايل اخالقــي نمايـد و بدانــد مــؤثرترين روش در

زندگي شﻐلي ،فرسوده شدن استادان و معلمان ،لطمه به زندگي فردي

انتقــال ارزشهاي اخالقي مثبـت ،آشـکار شـدن آنها در رفتـار واقعـي

افراد ،ايجاد طبقات اجتماعي ،ترجيح منافع فردي بر منافع اجتماعي و زير

مدرس است .در بعد دوم بـه جهـت وظيفـه معلمي ،بايد با رعايت

پا گذاشتن حقوق دانشجويان در محيط دانشگاهي ميگردد [.]11-9

حداکثري اصول اخالقي ،در انجام وظايف حرفهاي ،مسئوليتهاي

عرصهي آموزش عالي و دانشگاهي کارکردهاي مختلفي دارد که

آموزشي خود را به بهترين نحو به انجام برساند [.]19-16

مهمترين و گستردهترين آنها ،آموزش علمي و عملي دانشجويان در

آموزش مجازي امروزه تقريباً به معناي استفاده از شيوههاي پيشرفته

رشتههاي مختلف است .اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها که

رايانهايِ انتقال مواد و مطالب درسي به فراگيران ،يادگيران ،دانشآموزان و
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مراکز آموزش عـالي و دانشگاهها همـواره از نهادهـاي پيـشتاز

رعايت اخالق آموزشي تضمينکنندهي سالمت فرآيند ياددهي-

شفیعی و همکاران

تدوین الگوی اخالق آموزش مجازی

دانشجويان است .اخالق در آموزش مجازي به عنوان پديده نوين ،از
جايگاه ويژهاي برخوردار است [.]20،21
 Triyuwonoپژوهشي را با هدف تدوين يک مفهوم جامع از

مواد و روشها:

الهي هدايت کند .در اين پژوهش ،او صداقت و عشق و اراده الهي را به

پژوهشي به قصد کاربرد نتايج يافتههايش براي حل مسئله خاص متداول

عنوان اصول کلي از کدهاي اخالق حرفهاي بيان کرد .اين مطالعه

انجام ميشود ،چنين پژوهشي ،پژوهش کاربردي نام ميگيرد .در پژوهش

همچنين نشان داد که استفاده از رويکردهاي نوين باعث اخالق حرفهاي

حاضر اطالعات و دادههاي مورد نياز از طريق اسناد کتابخانهاي و ابزار

حسابداران ميشود .با استفاده از مدل ،اصول کدهاي اخالق حرفهاي

مصاحبه نيمه ساختاريافته جمعآوري گرديده است.

شامل گسترش صداقت ،عينيت ،صالحيت حرفهاي و مراقبت به علت،

جامعه اين پژوهش خبرگان دانشگاه علوم پزشکي شيراز ميباشند.

محرمانه بودن ،رفتار حرفهاي ،عشق و اراده الهي است .دستيابي به آگاهي

نمونهگيري در اين پژوهش به صورت هدفمند انجام پذيرفت ،زيرا

الهي کليد بيداري وجدان دروني به عنوان کيفيت کار حسابداران

مصاحبهها درصدد جمعآوري اطالعات از يک سري افراد مطلع و خاص

اخالقي است [.]22

در آن سازمان است که با روش نمونهگيري گلوله برفي و تکنيک اشباع

 Puiuو  Ogarcaدر پژوهشي مديريت اخالق در نظام آموزش

نظري دادهها 12 ،تن از متخصصان و صاحبنظران داراي حداقل  5سال

روماني را بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که همهي مديران با

سابقه تدريس آن سازمان به عنوان آگاهيدهندگان در اين پژوهش

مفهوم مديريت اخالق آشنا نيستند .بسياري از مديران در نظام آموزش

انتخاب گرديدند.

عالي در نهادهاي خود اطالعاتي دربارهي معنا و ابزار مديريت اخالق

انتخاب نمونهها تا جايي تداوم يافته است که کفايت و اشباع دادهها

ندارند .بسياري از مديران با مفاهيم آموزش اخالقي ،کارشناسان اخالقي،

صورت گرفته باشد ،در نهايت پژوهشگران با تعداد  10مصاحبه به اشباع

خطوط اخالقي و يا روشهاي محافظت از افشاگران آشنا نيستند.

نظري رسيدند .در انجام تمامي مصاحبههاي انجام شده اصل امانتداري

وضعيت فساد در روماني ممکن است در نتيجهي درک ضعيف اجراي

رعايت گرديد و تمام نکات و صحبتهاي خبرگان عيناً مکتوب گرديد.

مديريت اخالق باشد .ميرکمالي و حاج خزيمه پژوهشي با عنوان ارائۀ

پس از انجام مصاحبه و مکتوب شدن ،متون مصاحبهها مجدداً در اختيار

الگوي اخالق حرفهاي براي معلمان مدارس ابتدايي :مطالعهي موردي

مصاحبهشوندگان قرار گرفت و توسط ايشان تأييد گرديدند تا نکتهاي

معلمان مدارس ابتدايي پسرانه دولتي در شهر تهران ،با بهرهگيري از روش

سهواً توسط نويسندگان حذف نگرديده باشد .پس از تأييد اطالعات،

کيفي و کمي انجام دادند .نتايج اين مطالعه نشان داد که اخالق حرفهاي

جهت تحليل دادهها (در اين مطالعه) از روش تحليل مضمون که يکي از

معلمان مدارس ابتدايي شامل هفت مؤلفهي اساسي است .اين مؤلفهها

روشهاي ساده و کارآمد تحليل کيفي ميباشد ،بهره گرفته شده است.

عبارتند از :صداقت ،عدالت ،مسئوليتپذيري ،حفظ کرامت انساني ،احترام،

روش تحليل مضمون شامل سه مرحله ،استخراج مضامين پايه ،مضامين

قانونپذيري و وفاداري .بنابراين با توجه به لزوم استفاده از آموزشهاي

سازماندهنده و فراگير ميباشد [.]25

مجازي و پيش روي دنيا به سمت اين مهم همچنين به دليل ضرورت و

براي اطمينان از روايي و پايايي دادهها با معيارهاي خاص پژوهش

اهميت واالي پايبندي به معيارهاي اخالق در آموزش به خصوص

کيفي بررسيهاي الزم شامل مقبوليت و قابليت تأييد صورت گرفته است.

آموزشهاي مجازي و ايجاد عوامل نامطلوب در صورت عدم وجود اين

جهت افزايش مقبوليت از روشهاي بازنگري توسط شرکتکنندگان

مهم ،شناسايي عوامل ايجاد و تقويت اخالق در آموزش مجازي حائز

استفاده شد .براي رسيدن به آن ،محققان در پايان مصاحبهها ،متنهاي

اهميت ميباشد .از اين رو ،هدف اين مطالعه تدوين الگوي اخالق آموزش

مستخرج را جهت تأييد به مصاحبهشوندگان باز ميگرداندند .همچنين

مجازي در دانشکده علوم پزشکي شيراز ميباشد تا بتوان عوامل اخالق را

متن شش مصاحبه اول همراه با کدهاي سطح اول به مصاحبهشوندگان

شناسايي و الگويي در اين زمينه ارائه کرد تا با پايبندي به اين عوامل

جهت تأييد و يا اصالح برگردانده شد؛ که همگي مورد تأييد قرار گرفته و

کيفيت آموزش مجازي در حد امکان افزايش يابد [.]23،24

نکات پيشنهادي ايشان در نظر گرفته شد .براي قابليت تأييد در مرحله
پاياني طبقات به دست آمده به پنج نفر از مشارکتکنندگان اوليه به
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کدهاي اخالق حرفهاي براي حسابداران انجام داد که آنها را به آگاهي

اين پژوهش کاربردي در سال  1400انجام شده است .وقتي

شفیعی و همکاران

تدوین الگوی اخالق آموزش مجازی

همچنين براي سنجش روايي اين مطالعه ،عالوه بر اين که مضامين

تحليل در سطحي کالنتر از کدها تمرکز گرديد .کدهاي مختلف در قالب

فراگير ،سازماندهنده و پايه ،با مطالعه مباني نظري ،پيشينه تحقيق،

مضامين مرتب ميشود و همهي دادههاي کدگذاشتهي مرتبط با هر يک

اهداف تحقيق و منابع ،انتخاب و تأييد شدند ،نظرات و رهنمودهاي

از مضامين ،شناخته و گردآوري گرديدند .اساساً در اين مرحله ،کدها

گروهي از خبرگان نيز لحاظ شد و قبل از کدگذاري ،جرح و تعديل نهايي

تجزيه و تحليل ميشود و به نحوه ترکيب و تلفيق کدهاي مختلف جهت

به عمل آمد.

تشکيل مضمون فرعي ،توجه ميشود .در اين مرحله ،مضامين
سازماندهنده به دست آمده بررسي شدند و در نهايت مضامين فراگير
پاسخدهنده به سوال اصلي پژوهش تدوين گرديدند .پژوهشگران مضامين

یافتهها:
محققين در طول مطالعه ،تمامي اطالعات حاصل از مصاحبهها را به
صورت خط به خط و بدون دخل و تصرف و بدون کم و کاست يادداشت
نمودند سپس مجدداً مکتوبات گزارش شده چک گرديدند تا چيزي از
مصاحبه سهواً حذف نشده باشد .دادههاي موردنظر که در مرحله قبلي
مشخص شده بود ،برچسب زده شد و کدگذاري اوليه روي آنها انجام
پذيرفت .در واقع برچسبزني براي کاهش حجم دادهها و سادهسازي
آنها مورد استفاده قرار ميگيرد .برچسبها و کدهاي داده شده در نهايت

سازماندهنده را که بيشترين قرابت معنايي و مفهومي را نسبت به هم
دارند ،در کنار هم قرار داده و به خلق معني و واژههايي از دل آنها
پرداخته است .در حقيقت ،محققين مضامين سازماندهنده را در قالب
مضامين فراگير دستهبندي کردهاند و بدين ترتيب طبقهبنديهاي الزم
انجام پذيرفت .دادهها حول سه محور مضامين پايه (شامل  72مورد)،
مضامين سازماندهنده (شامل  11مورد) و مضامين فراگير (شامل 3
مورد) ،جمعبندي شد که در جدول  1آورده شده است.

مضامين پايه پژوهش را نشان ميدهد .زماني که همهي دادهها ،کدگذاري
جدول  -1مضامین پایه ،فراگیر و سازماندهنده
مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده
نظام پرداخت و پاداش
ارزيابي عملکرد

سازماني

عدالت سازماني
مديريت و نظارت
آموزش نيروها
عوامل اقتصادي جامعه

زمينهاي

فرهنگ جامعه

عوامل زيرساختي

رفتارهاي فردي
روانشناختي

انگيزش فردي
مهارتهاي ارتباطي

مضامین پایهای
سيستم پرداخت منظم ،سيستم محاسبه و پرداخت پاداش ،ميزان حقوق دريافتي ،سيستم تشويق ،ميزان حقوق و دستمزد ،ابزارهاي
تشويقي
ارتباط مناسب سيستم ارزيابي عملکرد و نظام پرداخت حقوق ،رصد شدن فعاليتها به درستي ،سيستم ارزيابي عملکرد کارآمد،
سياستهاي نصحيح در رتبهبندي افراد ،امتيازدهي به افراد با توجه به عملکرد
احساس وجود عدالت ميان اساتيد ،شناسايي ظرفيتهاي نيروهاي فعال ،انگيزهدهي ،صالحيتسنجي
ديده شدن تمامي افراد در سازمان ،نشر مطالب آموزشي صحيح ،استفاده از ابزارهاي قابل درک و سادهتر ،اغناع صحيح ذهني افراد ،عدم
وجود بد رفتاري از سمت سازمان ،نظارت بر محتوا و منابع ارائه شده ،وجود نظارت کافي بر کيفيت کالسها
آموزشهاي کافي پيش از ورود به حرفه ،فرآيند مناسب آموزش ،توجيه حرفه به نيروهاي جديدالورود ،آموزش کار با فضاي آموزش مجازي،
آموزشهاي کافي جهت تسهيل کار در کالسهاي مجازي
سالمت اقتصاد جامعه ،عدم وجود دغدغههاي اقتصادي ،نبود شوکهاي اقتصادي ،چند شﻐله نبودن مدرسين ،کفايت مزاياي تدريس و
عدم وجود چند شﻐلگي ،تناسب ميزان درآمد مالي در مقايسه با ديگر مشاغل
تسري فرهنگ بيرون به درون سازمان ،سرايت انگيزه و وجدان کاري از جامعه به سازمان ،تسري فرهنگ محيطي بر عملکرد اساتيد ،رواج
اخالق در جامعه ،پايبندي دانشجويان به اصول اخالقي ،ارزش نهادن به آموزشهاي مجازي توسط دانشجويان ،وجود اولويتهاي اخالقي،
ارجحيت تعهد و وجدان کاري
جانشيني ضابطه به جاي رابطه ،زيرساختهاي تکنولوژيکي قوي ،انتصاب مدرسين بر اساس تخصص و دانش ،سرعت و کيفيت اينترنت،
دسترسي به منابع بهروز و فناوريهاي نوين دنيا
احساس تعلق خاطر به امر تدريس ،روحيه انعطافپذير ،عدم سوءاستفاده اساتيد از موقعيت شﻐلي ،بهرهگيري مثبت از شبکههاي اجتماعي،
چابکي سازماني ،تعلقخاطر مدرسين به امر آموزش ،تجربه کافي افراد ،تسلط و شناخت آموزش مجازي ،آشنايي مدرسين با فضاي آموزش
مجازي ،پذيرش شيوههاي نوين تدريس ،هماهنگي تدريس با طرح درس ارائه شده ،کنترل در ارائه مطالب و زمانبندي صحيح
اولويت بودن امر تدريس براي استاد ،وجود صداقت و تعهد در کار ،برآورده شدن انتظارات ،ايجاد انگيزش از سوي مؤسسه يا دانشگاه ،عدم
وجود بدبيني به آموزش مجازي ،وجدان کاري ،تعهد کاري ،اعتقادات راسخ ،حس مسئوليتپذيري در قبال انجام کار
مهارت برقراري ارتباطي-،داشتن مهارتهاي ارتباطي در آموزشهاي آنالين ،تسلط در تدريس مجازي دروس ،استعداد و هوش در
فراگيري کار با فضاي مجازي ،پذيرش پيشرفتهاي جامعه ،آرامش مدرسين در تدريسهاي آنالين

همانگونه که ذکر شد ،پس از گردآوري دادههاي به دست آمده از

عوامل مؤثر بر آموزش اخالق مجازي شناسايي گرديدند که در سه طبقه

مصاحبهها و تحليل مضامين آنها 11 ،مضمون سازماندهنده به عنوان

و مضمون فراگير عوامل سازماني ،عوامل زمينهاي و عوامل روانشناختي
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منظور بازبيني و تأييد برگردانده شد و نکات پيشنهادي اعمال گرديد.

شدند و فهرستي از کدهاي مختلف در مجموعه دادهها ،شناخته شد ،به

شفیعی و همکاران

تدوین الگوی اخالق آموزش مجازی

سازماندهنده در واقع در کنار يکديگر ميتوانند پاسخي براي سوالهاي

مربوط به عوامل زمينهاي ،رفتارهاي فردي ،انگيزش فردي و مهارتهاي

فرعي پژوهش فراهم کنند به اين صورت که هر کدام از سه مضمون

ارتباطي مربوط به عوامل روانشناختي ميباشند .در نتيجه اين مرحله،

فراگير شناسايي شده ،عوامل مؤثر بر اخالق آموزش مجازي در دانشگاه

مدل اکتشافي عوامل مؤثر بر اخالق آموزش در دانشگاه علوم پزشکي

علوم پزشکي شيراز از نظر مشارکتکنندگان در پژوهش هدايت

شيراز تبيين و در شکل  1نمايش داده شده است.

مينمايند .به اين صورت که نظام پرداخت و پاداش ،ارزيابي عملکرد،
عدالت سازماني ،مديريت و نظارت ،آموزش نيروها مربوط به عوامل

شکل .1چارچوب اخالق آموزش مجازی

با توجه به ادبيات و مفاهيم ارائه شده در اين پژوهش اهميت اخالق

مضمون سازماندهنده به عنوان عوامل مؤثر بر آموزش اخالق مجازي

در آموزش مجازي بسيار مورد توجه و موزد لزوم ميباشد .عدم رعايت

شناسايي گرديدند که در سه طبقه ،مضمون فراگير شامل عوامل

اخالق در مباحث آموزشي از جمله آموزش مجازي باعث ورود خدشه به

سازماني ،عوامل زمينهاي و عوامل روانشناختي دستهبندي گرديدند.

اين مقوله و کاهش کيفيت اين مهم در سازمانها و مؤسسات عالي و

همچنين مضامين پايه استخراج شده در اين پژوهش شامل  72کد

آموزشي ميگردد .شناسايي عوامل ايجادکننده اخالق در آموزش مجازي

مستخرج ميباشد .نتايج اين پژوهش با مطالعات پيشين آراسته و

و تدوين الگويي بر اين اساس ،ميتواند به بهبود آموزش مجازي در

همکاران Puiu ،Triyuwono ،و  ،Ogarcaميرخاني و حاجخزيمه

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمک نمايد .با توجه به عوامل

همخواني دارد [.]11 ،24-22

مستخرج از مصاحبهها در اين مطالعه ،و کدگذاريهاي انجام شده11 ،
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دستهبندي گرديدند .همانگونه که اشاره گرديد  11مضمون

سازماني ،عوامل اقتصادي جامعه ،فرهنگ جامعه ،عوامل زيرساختي

شفیعی و همکاران

تدوین الگوی اخالق آموزش مجازی

آموزش و يادگيري به اين امر کمک ميکند که حقوق دانشجويان در

را برآورده کند ،اعضا نيز انتظارات و توقعات سازمان را برآورده خواهند کرد.

برخورداري از بهترين آموزشها و شأن و جايگاه علم و علمآموزي از طرف

بيترديد آموزش در پيوند نزديک با مفهوم پيشرفت و نوآوري است که

ديگر رعايت شود .در اين راستا ،توجه به محيط آموزش و ذينفعان

جايگاه اجتماعي آن در جامعه به صورت روزافزوني در حال بهتر شدن

سازمانهاي آموزشي براي رسيدن به مفهومسازي اخالق آموزش ضروري

است؛ در واقع آموزش کوششي است در جهت بهبود عملکرد در ارتباط با

است ،زيرا محيط حاکم بر آموزش سنتي با محيط رايج در انواع مختلف

انجام کار و مسائل مربوط به آن [.]7،11 ،28-26

آموزش از راه دور که در برخي موارد به صورت ترکيبي است ،متفاوت

در شرايط آموزش مجازي با توجه به نوين بودن برخي از سيستمها و

است .سازمانهاي آموزشي با محيط داخلي و خارجي در تعاملاند.

شبکههاي رايج جهت انجام آموزش به صورت مجازي ،برگزاري

تشخيص و تميز اين دو محيط و ذينفعان براي تبيين حقوق آنان و

آموزشهاي الزم و پشتيباني از اساتيد ،زمينه افزايش کارايي و باال رفتن

رعايت آن از سوي سازمانهاي آموزشي موجب دستيابي به مزيت رقابتي

بهرهوري و در نتيجه رعايت اخالق و پايبندي به برگزاري کالسها و انجام

است .از جمله حقوق افراد ،نظام پرداخت ،نظام جبران خدمت يا نظـام

آموزش به شيوه صحيح فراهم ميگردد زيرا آشنا بودن افراد با حرفهي

حقـوق و مزايا ميباشد ،در واقع نظام پرداخت مربوط به پاداشهاي مالي

معلمي و تسلط داشتن به آن و ابزارهاي موجود آموزشي ،يکي از راههاي

و غيرمالي است که نيروي انساني در قبـال انجام کار در سازمان بـه طور

مؤثر برآوردن نيازهاي دانشجويان و ارتقاء و بهبود کيفيت کلي آموزش

منصفانه و عادالنه دريافت ميکند [.]10،13

است که به اخالق منتج ميشود .عوامل فرهنگي در هر جامعه قابل

نظامهاي پرداخت مبتني بر عملکرد ،سازوکار مهمي براي بهبود ارائه

تسري به تمام عوامل و سازمانهاي موجود در آن جامعه ميباشد و

خدمات تلقي ميشوند؛ مشوقهاي مالي براي عملکرد ارائه ميکنند؛

ميتوان عنوان کرد وضعيت فرهنگ کار در هر جامعه انعکاسي از

پاسخگويي را تسهيل ميکنند و کارآيي و اثربخشي بهرهبرداري از منابع را

عملکـرد اقتـصادي ،اجتمـاعي و فرهنگـي آن جامعه است .تقويت

ارتقا ميدهند در نهايت اين رويکرد ميتواند موجبات رضايت شﻐلي

فرهنگ کار موجب تسريع در گردش چرخههاي اقتصادي هر جامعهاي

کارکنان تعهد باالي سازماني را به دنبال داشته باشد .رضايت شﻐلي در

ميگـردد ،از شاخصهاي اصلي فرهنگ کار مثبت ،عالقهمندي به کار،

بين اساتيد منجر به مسئوليتپذيري ايشان ميشود و رعايت اخالق در

وجدان کاري و دلبستگي بـه کـار ميباشد ،اين عوامل اخالقيات را

مباحث آموزشي را افزايش ميدهد .ارزيابي عملکرد کارکنان تحت عناوين

موجب ميگردند که به تبع آن توليدات با کيفيت باالتر و قيمت پايينتر،

نظام ترفيعات ،تعيين شايستگي و نظاير اينها در اغلب سازمانها و

تربيت دانشآمـوزان متعهـد و خالق ،مداواي بيماران با هزينه کمتر و

شرکتهاي دولتي و خصوصي مطرح است .ارزشيابي ابزاري مؤثر است که

کيفيت باالتر و  ...ميگردد [.]20،23

با انجام صحيح و منطقي آن ،ضمن آن که سازمانها با کارايي به اهداف

در جامعهاي که وجدان و اخالق کاري جزئي از فرهنگ آن ميباشد،

خود ميرسند ،منافع کارکنان نيز تأمين ميگردد .تأمين منافع ،افراد را به

داراي سازمانهايي با اخالق است و اين روح در آموزش و ديگر جنبههاي

سازمان و حدود اخالقي آن پايبند ساخته و رعايت اخالق به صورت

زندگي نيز دميده ميشود .همچنين يکي از مهمترين عوامل استرس در

متقابل اجرا ميگردد .کارکنان در هر سازماني اعم از آموزشي يا غير از آن،

ميان کارکنان بحث استرس مالي و رياضت اقتصادي است .در جامعهاي

انتظار دارند رفتار رهبران و رؤساي آن سازمان نسبت به آنها با انصاف و

که افراد مدام درگير و نگران مسائل اقتصادي باشند گاهي اخالق

بـيطرفـي همراه باشد .در اين صورت آنان نيز سعي خواهند کـرد در

کمرنگتر ميشود زيرا تالش براي کسب درآمد بيشتر و گذران زندگي

آوردههايشـان بـه سـازمان انصـاف را رعايت کنند ،بيشتر خود را در کار

افراد را وادار به دور زدن قانون و فراموشي اخالق ميکند .البته که چنين

درگير کنند و عملکرد بهتري از خود به جاي بگذارند .اين موارد همان

استداللي براي تمام افراد قطعيت ندارد زيرا ويژگيهاي شخصيتي افراد در

اخالق و رعايت آن در امور را شامل ميشود .از سويي با توجه به اين که

اين زمينه بسيار تعيينکننده ميباشد .همچنين رفتار انسان تنها در

مديران ،نماينـدگان سـازمانهـا به شمار ميروند ،اعضاي آن سازمان،

کنترل محيط نيست بلکه فرآيندهاي شناختي نقش مهمي در رفتار

حمايت مديران را حمايت سازمان تلقي مـيکننـد .روابط نيروها از جمله

آدمي دارند .عملکرد و يادگيري انسان متأثر از گرايشهاي شناختي،

اساتيد با مديران در سازمانها همچون داد و سـتدي غيررسمي ،بر اساس

عاطفي و احساسات ،انتظارات ،باورها و ارزشهاست .انسان موجودي فعال
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ياددهي -يادگيري در دانشگاه است .ضوابط و ارزشهاي اخالقي مرتبط با

قراردادي رواني است .زمـاني کـه سـازمان و مديريت توقعـات و انتظـارات

تدوین الگوی اخالق آموزش مجازی

است و بر رويدادهاي زندگي خود اثر ميگذارد .انسان تحت تأثير عوامل
روانشناختي است و به طور فعال در انگيزهها و رفتار خود اثر دارد [.]23
از ديگر عوامل شناخته شده در اين پژوهش ،عوامل روانشناختي

شفیعی و همکاران

• با توجه به روش تحليل تم در استخراج مدل از طريق مصاحبه،
يافتهها ممکن است داراي جهتگيريهايي باشد که اين مورد ،از
محدوديتهاي پژوهش به روش کيفي ميباشد.

ميتوانند تعيينکننده شايستگي کارکنان باشد .عوامل روانشناختي

دانشکده علوم پزشکي شيراز ميباشد از اين رو ،از ديگر محدوديت

مجموعهاي از ويژگيهاي رفتاري کارکنان سازمان است که بر شايستگي

اين پژوهش ،محدوديت تعميم آن به ديگر سازمانها ميباشد.

و بهرهوري تأثير ميگذارند .نخستين گام در رشد اخالقي دانشجو ،توجه
به خودپيرايي و جانآرايي استاد يا همان تخلق به اخالق فردي است .از
اين رو ،هنگامي که از رسالت تربيتي سخن به ميان ميآيد ،مخاطب
اصلي خود استادان هستند .اگر آنان توانستند به يمن جامهي تهذيب،
جان خود را از عيب برهانند در دانشجويان نيز تأثيرگذار خواهند شد .گام
دوم تالش در جهت تبلور عيني اخالق در بروز رفتارهاست .اگر استادان
عمالً به اخالق فردي آراسته شده باشند ،به گونهاي که رفتارشان مؤيد
گفتار آنان باشد ،دانشجويان مشتاقانه پذيراي چنين الگويي بوده و تأثير
رفتار استادان نيز ماندگار خواهد بود [.]19
معرفي و آشنايي اساتيد با الزامات و راهبردهاي اخالق حرفهاي

تشکر و قدردانی:
پژوهشگران بر خود الزم ميدانند تا از خبرگان ،اساتيد و کارکنان
محترم دانشگاه علوم پزشکي شيراز که در انجام اين مطالعه همکاري
نمودند ،کمال تشکر و قدرداني را داشته باشند.

تأییدیه اخالقی:
اين

مطالعه

داراي

تأييديه

اخالقي

به

شماره

 IR.HUMS.RES.1400.106از دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان است.

موجبات انتقال ارزشهاي انساني به دانشجويان خواهد گرديد .ضوابط
اخالقي به عنوان اهرمي توانمند راهنماي اعضاي هيأت علمي براي حل
مسايل اخالقي و پيشگيري از بروز رفتارهاي غيراخالقي خواهد بود.

تعارض منافع:
نويسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعي وجود ندارد.

اگر استادان عمال به اخالق فردي آراسته شده باشند ،به گونهاي که
رفتارشان مؤيد گفتار آنان باشد ،دانشجويان مشتاقانه پذيراي چنين

سهم نویسندگان:

الگويي بوده و تأثير رفتار استادان نيز ماندگار خواهد بود [ .]22معرفي و

زهرا شفيعي (نويسنده اول) نگارش مقاله ،جمعآوري و تجزيه و

آشنايي اساتيد با الزامات و راهبردهاي اخالق حرفهاي موجبات انتقال

تحليل دادهها  40درصد؛ اميد جباري (نويسنده دوم) نگارش اوليه ،ارسال

ارزشهاي انساني به دانشجويان خواهد گرديد .در نتيجه جهت ايجاد و

و پيگيري مقاله  25درصد؛ عباس ثابت (نويسنده سوم و مسئول) تحليل

پايبندي به اخالقيات در آموزش مجازي رعايت و توجه به موارد بيان شده

اطالعات ،اصالح و تأييد نهايي مقاله  35درصد.

در اين مطالعه پيشنهاد ميگردد .برگزاري کالسهاي آموزشي ،تﻐيير

حمایت مالی:

شيوه مديريت در مؤسسات و دانشگاهها ميتواند گامي مؤثر در ايجاد
انگيزه و در نتيجه افزايش سطح اخالق داشته باشد.
از محدوديتها ي پژوهش به موارد ذيل ميتوان اشاره کرد:

اين مقاله از طرف هيچ گونه نهاد يا مؤسسهاي حمايت مالي نشده و
تمام منابع مالي آن از نويسندگان تأمين شده است.

• به سبب اتخاذ روش کيفي ،به سنجش کمي نتايج کيفي پرداخته
نشده.
• دسترسي به خبرگان جهت انجام مصاحبهها دشوار و زمانبر بود.
• با توجه به کيفي بودن روش پژوهش و روش استفاده از گردآوري
دادهها (مصاحبه) ،امکان سوگيري مصاحبهشوندگان ناگريز مينمود.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره دوم ،تابستان1400
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ميباشد .عوامل روانشناختي مانند هوش هيجاني ،خالقيت و انگيزش

• نتايج حاصل از اين پژوهش بر اساس مطالعه صورت پذيرفته در

شفیعی و همکاران
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Original Article
Abstract
Aim: Compliance with educational ethics shall ensure the health of the teaching- learning process in
universities and also increases the commitment of teachers ' accountability to the needs of the students.
Hence, this study aimed at identifying effective factors on the pattern of ethics in virtual education.
Methods: The population of this qualitative study, which was conducted in 2021, were experts at
Shiraz University of Medical Sciences. A sample of 12 individuals was selected using snow ball
sampling method. Data was collected using semi-structured interviews and theme analysis was
performed to analyze the data.
Results: In this study, three encompassing contents including organizational factors, context factors and
psychological factors; 11 organization contents & 72 basic contents were extracted.
Conclusion: Developing a virtual education ethics model can help improve virtual education in
universities and higher education institutions. According to the factors extracted in this research and their
classification, as experts emphasize, organizational factors are of special signifcance due to having more
factors.
Keywords: Ethics, Virtual education, Education ethics, Ethical values, Higher education.
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