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 .56-47؛ صفحات1400 تابستان؛ دوم؛ شماره هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهیچک

نسبت  گويي مدرسانيادگيري در دانشگاه است و موجب افزايش تعهد پاسخ -يند ياددهيفرآي سالمت کنندهرعايت اخالق آموزشي تضمين هدف:

 .يرفتانجام پذ ياخالق آموزش مجاز ير الگوبثر ؤعوامل م ييپژوهش با هدف شناسا ينا ،رو ينشود. از ابه نيازهاي دانشجويان مي

انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خبرگان دانشگاه علوم  1400است که در سال  يفيک ياپژوهش، مطالعه ينا :هاروش

 يمهن يهااطالعات از مصاحبه يآوراست. جهت جمع يدهگرد يينتع يگلوله برف گيرينمونهبا روش  ينفر 12و نمونه  باشنديم يرازش يپزشک
 .تم( به کار گرفته شد يل)تحل ينمضام يلاطالعات روش تحل يلو تحل تجزيه يو برا يافتهساختار

 اييهمضمون پا 72دهنده و مضمون سازمان 11 ي،و روانشناخت ايينهمز ي،شامل عوامل سازمان ،فراگيرپژوهش سه مضمون  يندر ا نتایج:

 .يداستخراج گرد

 يدکمک نما عالي آموزش سساتؤم و هادر دانشگاه يبه بهبود آموزش مجاز توانديم ياخالق آموزش مجاز يالگو ينتدوی: گیرنتیجه

خبرگان از  يدکأو ت يشتردارا بودن عوامل ب يلبه دل يعوامل سازمان عوامل، يبندپژوهش و طبقه ينبا توجه به عوامل مستخرج در ا ينهمچن
 .برخوردار است يايژهو يتاهم

 .يآموزش عال ي،اخالق هاياخالق آموزش، ارزش ي،مجازاخالق، آموزش ها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 20/06/1400ه: پذیرش مقال 06/06/1400اصالح نهایی:              11/12/1399 دریافت مقاله:

 ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . (ینمضام یل)تحلیفیک یکردبا رو یرازش پزشکی در دانشکده علوم یاخالق آموزش مجاز یالگو ینتدو. عباس ثابت، امید جباری، زهرا یعیشف ارجاع:

(2)7: 47-56. 

  

  مقدمه:
 تلغدر  خالق. اميباشدبشر  نيازهايتربن ياساس از يکي خالقا

 راه هاو اخالقمند کردن انسان هاستيخو يواژه خلق به معنا جمع

از اخالق  ياجمال يفدر تعر يزن کاتوزيان. است جامعه فالح و صالح

به کمال است.  يدنو رس يکوکاري: مجموعه قواعدي که الزمه ننويسديم

که چه کاري خوب و  آوريميبه دست م ياريما مع خالقا يلهبه وس يعني

. است ايهر جامعه يشرفتابزار پ ترينآموزش از قوي .بد است چه کاري

 يجدا کند، موجب ترق يادهد  يوندپ يراند،بم ياتواند شفا دهد مي آموزش

  [.1،2] تباه کند ياشود 

است که توسط  يمراحل کليه شامل آموزش تر،گسترده يفدر تعر

جامعه بهبود  مثبت رفتاري در يروهاين ديگر و هامهارت ها،ييتوانا نآ

و کارکرد دانشگاه محسوب  يتمورأم ينآموزش نخست ،يي. از سويابديم

فردي و  يتعال ، رفاه ويتدر دانشگاه، حافظ امن يو اخالق آموزش شوديم

 [. 3،4است ] يعلم تأيه ءو اعضا ياندانشجو يگروه

در آموزش محسوب  يدجد يکرديآموزش مجازي روش و رو

با توجه  ينهمچن يادر دن يکشدن ابزار الکترون ير. با توجه به فراگشوديم

 يکآموزش الکترون يايو مزا يهاي موجود در آموزش سنتيتبه محدود
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0140تابستان، دومهفتم، شماره وره د ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

هاي يستمدر س يدهاي جدآورياستفاده از فن رسديبه نظر م يبيترک يا

 [. 5باشد ] يرناپذاجتناب يآموزش

ـالي موزشآ کزامر ـاياز  همـواره هاو دانشگاه ع  ـشتازپي نهاده

ـاي  عتقاداتو ا باورها که چنانآن  اندبوده جتماعيو ا فرهنگي حرکـته

ه مرا ينو ا ميکند نفود جامعهدر  سرعت بهآن   کـه سـتآن ا ليـلد ـب

ـيط گذارترينأثيرتاز  عالي موزشآ راي ـاهمح و  صولا نهادينـهکـردن ـب

وزشآ بنابراين. يگرددم محسوب خالقيا هايارزش و  تغييردر  عالي ـم

ـاا مهمـي نقش نسانيا جوامع تحوالت  بدون که طوري به است کـرده يف

نا گرفتن نظردر  ش ـي وان نـق  .کرد بررسيرا  جوامع توسعه مسير نمـيـت

Stawson پيامبر اسالم نيز کنديم يفتعر ياجتماع يتاخالق را مسؤول .

رستاده : من براي تعليم فيعني اُرسلتُ« بالتَّعليم ِ»: فرمايندمي يدر سخن

 به االَخالق«، مَکارِم االُتمِمَ بُعثتُ »انَّما: فرمايندمي ديگر جايي در و امشده

دو  ينکه: من برانگيخته شدم تا اخالق نيک را تکميل نمايم. ا يمعن اين

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

 يکدها يافتناخالق و  يتو رعار يناز ا .تأکيد دين مبين اسالم هستند

 [.6-8] باشديم يزبرانگملأمهم و ت ياخالق در آموزش مجاز

 اطالق دروني باورهاي و هااخالق به يک سلسله ارزش مفهوم

 يند. همچنکنمي عمل مهارکننده عوامل از يکي عنوان به که شودمي

ارد: سازمان د يجو نتا هايتبر فعال يرگچشم يريتأث اياخالق حرفه

ي هو درج بخشديارتباطات را بهبود م دهد،يم يشرا افزا وريبهره

در  ايکه اخالق حرفه يهنگام يراز دهد؛ميرا کاهش  يريخطرپذ

و قبل از  گردديم يلتسه ياطالعات به راحت يانجر ؛سازمان حاکم است

از شروط  يف. اخالق در انجام وظاشودياز آن مطلع م يرحادثه مد يجادا

و باالخص  يآموزش هاييط. از آن جا که محباشديدر هر حرفه م الزم

 يفاافراد و رشد و توسعه جامعه ا يتر در تربياي خطوظيفه هادانشگاه

به خود  يشتريب يتگونه مجامع اهم ينضرورت در ا ينا، کننديم

گرفته  يريتاز مد يآموزش هاييتو فعال هاينه. اخالق در همه زمگيرديم

کاربرد دارد. نبود اخالق در سازمان و  يسو تدر يقيتحق هاييتتا فعال

لذت نبردن از  يان،دانشجو يافسردگ يران،مد ردانشگاه باعث سوءرفتا

فردي  يفرسوده شدن استادان و معلمان، لطمه به زندگ ي،شغل يزندگ

 يرو ز يمنافع فردي بر منافع اجتماع يحترج ي،طبقات اجتماع يجادافراد، ا

 [. 9-11] گردديم يدانشگاه يطدر مح يانحقوق دانشجوپا گذاشتن 

 که دارد مختلفي کارکردهاي دانشگاهي و عالي آموزش يعرصه

آموزش علمي و عملي دانشجويان در  ها،آن ترينگسترده و ترينمهم

 که هادانشگاه علمي هيأت اعضاي و اساتيد. است مختلف هايرشته

 معلمي يحرفه سبب به هاستآن يعهده به کارکرد اين يعمده بخش

 [. 8] دارند اخالقي هايمسؤليت و وظايف خود،

 -ياددهي يندآفر سالمت يکنندهتضمين آموزشي اخالق رعايت

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

 برخورداري در دانشجويان حقوق که کندو يادگيري به اين امر کمک مي

 و علم جايگاه و شأن و طرف يک از يادگيري شأن و هاآموزش رينبهت از

 موزشدر آ خالقا عايتشود. ر رعايت ديگر طرف از آموزيعلم

ضمين دآفر سـالمت کننـدهـت ـاددهي يـن . ستا نشگاهدر دا يادگيريو  ي

ـايو ارزش ضـوابط يا ه رتبط خالـق ـا ـم  مرا ينا به يادگيريو  موزشآ ب

شجوياندا حقوق که ميکند کمک  موزشهاآ بهتريناز  برخورداريدر  ـن

وزيآعلمو  علم جايگاهو  نأشو  . اخالق و شود عايتر يگرد طرفاز  ـم

از سوي  اخالقي هايآن در حوزه آموزش و تبلور دغدغه يستيچ

و جامع از اخالقِ آموزش و  يقسازي دقمفهوم ينظران و چگونگصاحب

و انواع آن، مسأله  يکيلکترونآن در حوزه آموزش ا هايياستس يسامانده

به  يياعتنايب يا يتوجهمهرگونه ک يراحاضر است؛ ز يقو موضوع تحق

 يهاست و در عصر جهانرفتن فرصت يانسبب از م يمباحث اخالق

 [. 12-15] باشديم يجهان يدتهد يکشدن، 

اخالق آموزش عبارت است از الگوهاي رفتاري ارتباطي مبتني بر 

 سازمان اخالقي هايديگران که تکاليف و مسئوليت رعايت حقوق خود و

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

 مانند نيز يادگيري و آموزش. گرددذاتي و قدمت آن به خلقت بشر برمي

 و متغير يندآفر هادگرگوني با متناسب خود حيات طول در هاپديده ساير

ــوزشآ ،سويي از .است داشته متنوعي ــطوحدر  تحــصيلو  م ـالي، س  عـ

ـه منجر ـايار ـب ــوغ، تقـ ـاعيو ا شخــصيتيدر ابعاد  بل ــراد،ا جتمـ  ف

ــراما ـانآ حت ـه ـن ــوق ـب ــشر حق و  صلح گسترشو  نسانيا هاي، آزاديب

ـانآ مـشارکت فزايشا  يک. ميشود پوياآزاد و  جامعهاي ساختندر  ن

ـتادا د؛ خالقيا صولا عايتر به ملزمرا  خود ايدب بعـددر دو  س بعد  بداـن

هاول  را  خود بايددارد  فراگيران فکارو ا فتارر بر که ثيرگذاريأت جهـت ـب

ه سته،آرا ــضايل ـب ـيا ف د خالـق ــدو  نماـي ــ بدان روش در  ثرترينؤم

ـالا ت خالقيا هايارزش نتقـ ـاردر ر هاآن شـدن شـکارآ ،مثـب  قعـيوا فت

هدر بعد دوم  .ستا مدرس  عايتر با بايد ي،معلم ظيفـهو جهـت ـب

 هايمسئوليت اي،حرفه ظايفو نجامدر ا خالقي،ا صولا حداکثري

 [. 16-19] برساند نجاما به نحو بهترين بهرا  خود موزشيآ

 يشرفتههاي پيوهبه معناي استفاده از ش يباًآموزش مجازي امروزه تقر

 و آموزاندانش يادگيران، يران،به فراگ يسانتقال مواد و مطالب در ايِيانهرا
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 1400 دوم، تابستان دوره هفتم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

 

از  ين،نو يدهاست. اخالق در آموزش مجازي به عنوان پد دانشجويان

 [.20،21برخوردار است ] اييژهو يگاهجا

Triyuwono مفهوم جامع از  يک ينرا با هدف تدو يپژوهش

 يها را به آگاهداران انجام داد که آنحساب يبرا اياخالق حرفه يکدها

را به  ياله هپژوهش، او صداقت و عشق و اراد ينکند. در ا يتهدا يهال

مطالعه  ينکرد. ا يانب اياخالق حرفه ياز کدها يعنوان اصول کل

 ايباعث اخالق حرفه يننو يکردهاياستفاده از رو هنشان داد ک ينهمچن

 اياخالق حرفه ي. با استفاده از مدل، اصول کدهاشوديداران محساب

و مراقبت به علت،  ايحرفه يتصالح ينيت،ترش صداقت، عشامل گس

 يبه آگاه يابياست. دست يعشق و اراده اله اي،محرمانه بودن، رفتار حرفه

داران کار حساب کيفيت عنوان به يوجدان درون يداريب يدکل ياله

 [.22است ] ياخالق

Puiu  وOgarca اخالق در نظام آموزش  يريتمد يدر پژوهش

با  يرانمدي هکه هم يدندرس يجهنت ينکردند و به ا يررسرا ب يرومان

در نظام آموزش  يراناز مد ياري. بسيستنداخالق آشنا ن يريتمفهوم مد

اخالق  يريتمعنا و ابزار مدي هدربار يخود اطالعات يدر نهادها يعال

 ي،کارشناسان اخالق ي،آموزش اخالق يمبا مفاه يراناز مد ياريندارند. بس

. يستندمحافظت از افشاگران آشنا ن هايروش ياو  يخطوط اخالق

 ياجرا يفدرک ضعي هيجنت ممکن است در يفساد در رومان يتوضع

 ۀبا عنوان ارائ يپژوهش يمهو حاج خز يرکمالياخالق باشد. م يريتمد

 يموردي ه: مطالعييمعلمان مدارس ابتدا يبرا يااخالق حرفه يالگو

از روش  گيريدر شهر تهران، با بهره يولتد هپسران ييمعلمان مدارس ابتدا

 ايمطالعه نشان داد که اخالق حرفه ينا يجانجام دادند. نتا يو کم يفيک

 هامؤلفه يناست. ا اسياس يهشامل هفت مؤلف ييمعلمان مدارس ابتدا

احترام،  ي،حفظ کرامت انسان يري،پذمسئوليت عدالت، صداقت،: از عبارتند

 يهابا توجه به لزوم استفاده از آموزش ينبنابرا .يو وفادار يريپذقانون

ضرورت و  يلبه دل ينمهم همچن ينبه سمت ا يادن يرو يشو پ يمجاز

در آموزش به خصوص  القاخ يارهايبه مع يبنديپا يواال يتاهم

 ينعوامل نامطلوب در صورت عدم وجود ا يجادو ا يمجاز يهاآموزش

حائز  يالق در آموزش مجازاخ يتو تقو يجادعوامل ا ييمهم، شناسا

اخالق آموزش  يالگو ينمطالعه تدو ينرو، هدف ا ين. از اباشديم يتاهم

اخالق را  عواملباشد تا بتوان يم يرازش پزشکي در دانشکده علوم يمجاز

عوامل  ينبه ا يبنديارائه کرد تا با پا ينهزم يندر ا ييو الگو ييشناسا

 [.23،24] يابد يشدر حد امکان افزا يآموزش مجاز يفيتک

 

 : هامواد و روش

 يانجام شده است. وقت 1400در سال  يپژوهش کاربرد ينا

حل مسئله خاص متداول  يبرا يشهايافته يجبه قصد کاربرد نتا يپژوهش

. در پژوهش گيردينام م يپژوهش کاربرد ي،پژوهش ينچن شود،يانجام م

و ابزار  ايکتابخانه اسناد يقاز طر يازمورد ن هايهحاضر اطالعات و داد

 است.  يدهگرد آوريجمع ساختاريافته يمهمصاحبه ن

. باشنديم يرازش يپژوهش خبرگان دانشگاه علوم پزشک ينجامعه ا

 يراز يرفت،پژوهش به صورت هدفمند انجام پذ يندر ا يريگنمونه

افراد مطلع و خاص  يسر يکاطالعات از  يآورها درصدد جمعمصاحبه

اشباع  يکو تکن برفيگلوله  يريگاست که با روش نمونهن سازمان آدر 

سال  5حداقل  داراي نظرانصاحب و متخصصان از تن 12 ها،داده ينظر

پژوهش  يندهندگان در ايآن سازمان به عنوان آگاه يسسابقه تدر

 . يدندانتخاب گرد

ا هو اشباع داده يتکه کفا است يافتهتداوم  ييها تا جاانتخاب نمونه

مصاحبه به اشباع  10تعداد  اپژوهشگران ب يتگرفته باشد، در نها صورت

 يدارانجام شده اصل امانت يهامصاحبه ي. در انجام تماميدندرس ينظر

. يدمکتوب گرد يناًخبرگان ع ياهو تمام نکات و صحبت يدگرد يترعا

 ياردر اخت ها مجدداًپس از انجام مصاحبه و مکتوب شدن، متون مصاحبه

 ياتا نکته يدندگرد ييدأت يشانتوسط ا شوندگان قرار گرفت ومصاحبه

اطالعات،  ييدأباشد. پس از ت يدهحذف نگرد يسندگانتوسط نو سهواً

از  يکيمضمون که  يلمطالعه( از روش تحل ينها )در اداده يلجهت تحل

. است شده گرفته باشد، بهرهيم يفيک يلساده و کارآمد تحل ياهروش

 ينمضام ايه،پ ينمرحله، استخراج مضامسه شامل  مونمض تحليل روش

 [.25] باشديم فراگير و دهندهسازمان

ها با معيارهاي خاص پژوهش اطمينان از روايي و پايايي داده براي

ييد صورت گرفته است. أمقبوليت و قابليت ت شامل الزم هايکيفي بررسي

 کنندگانشرکتهاي بازنگري توسط جهت افزايش مقبوليت از روش

 هايمتن ها،مصاحبه پايان در محققان آن، به رسيدن براي. شد استفاده

 ين. همچنگرداندندمي باز شوندگانبه مصاحبه ييدأت جهتمستخرج را 

 شوندگانمتن شش مصاحبه اول همراه با کدهاي سطح اول به مصاحبه

 و گرفته رقراتأييد  مورد همگي که شد؛ برگردانده اصالح يا و ييدأت جهت

در نظر گرفته شد. براي قابليت تأييد در مرحله  ايشان پيشنهادي نکات

کنندگان اوليه به پاياني طبقات به دست آمده به پنج نفر از مشارکت
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0140تابستان، دومهفتم، شماره وره د ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

ييد برگردانده شد و نکات پيشنهادي اعمال گرديد. أمنظور بازبيني و ت

 ينممضا که ينمطالعه، عالوه بر ا ينا ييسنجش روا يبرا ينهمچن

 يق،تحق يشينهپ ي،نظر يبا مطالعه مبان يه،دهنده و پاسازمان ير،فراگ

 يشدند، نظرات و رهنمودها ييدأو ت نتخابو منابع، ا يقاهداف تحق

 يينها يلجرح و تعد ي،لحاظ شد و قبل از کدگذار يزاز خبرگان ن يگروه

 .به عمل آمد

 

 :هایافته

 به را هااز مصاحبه اطالعات حاصل يدر طول مطالعه، تمام ينمحقق

 يادداشت کاست و کم بدون و تصرف و دخل بدون و خط به خط صورت

از  يزيتا چ يدندمکتوبات گزارش شده چک گرد نمودند سپس مجدداً

 يموردنظر که در مرحله قبل يهاحذف نشده باشد. داده مصاحبه سهواً

ها انجام آن يرو يهاول يشد و کدگذار زدهمشخص شده بود، برچسب 

 يسازها و سادهکاهش حجم داده يبرا يزن. در واقع برچسبيرفتذپ

 يتداده شده در نها يها و کدها. برچسبگيرديها مورد استفاده قرار مآن

ها، کدگذاري داده يکه همه يدهد. زمانيپژوهش را نشان م يهپا ينمضام

ها، شناخته شد، به در مجموعه داده مختلفشدند و فهرستي از کدهاي 

. کدهاي مختلف در قالب يدتر از کدها تمرکز گردليل در سطحي کالنحت

مرتبط با هر يک ي ههاي کدگذاشتداده يشود و همهمضامين مرتب مي

کدها  . اساساً در اين مرحله،يدنداز مضامين، شناخته و گردآوري گرد

و تلفيق کدهاي مختلف جهت  يبشود و به نحوه ترکتجزيه و تحليل مي

 ينمرحله، مضام ينشود. در اتوجه مي ي،ون فرعمضتشکيل م

 يرفراگ ينمضام يتشدند و در نها يدست آمده بررسه دهنده بسازمان

 ين. پژوهشگران مضاميدندگرد ينپژوهش تدو يدهنده به سوال اصلپاسخ

را نسبت به هم  يو مفهوم ييقرابت معنا يشتريندهنده را که بسازمان

ها از دل آن ييهاو واژه يو به خلق معن هددر کنار هم قرار دا ،دارند

دهنده را در قالب سازمان ينمضام ينمحقق يقت،پرداخته است. در حق

الزم  هايبنديطبقه يبترت بدين و اندکرده يبنددسته يرفراگ ينمضام

مورد(،  72)شامل  يهپا ينحول سه محور مضام هاداده .يرفتانجام پذ

 3)شامل  يرفراگ مضامين و( مورد 11 شامل) دهندهسازمان ينمضام

 .تاس شده آورده 1 شد که در جدول بنديمورد(، جمع

 

 هدهندسازمان و یرفراگ یه،پا ینمضام -1 دولج

 یایهپا ینمضام دهندهسازمان ینمضام مضامین فراگیر

 سازماني

 نظام پرداخت و پاداش
 يابزارها، دستمزد حقوق و يزانم، يقتشو يستمس ،يافتيدر وققح يزانم ،محاسبه و پرداخت پاداش يستمس، پرداخت منظم سيستم

 يقيتشو

 عملکرد ارزيابي
، عملکرد کارآمد يابيارز يستمس، يبه درست هايترصد شدن فعال، عملکرد و نظام پرداخت حقوق يابيارز يستممناسب س ارتباط

 عملکرد هببه افراد با توجه  امتيازدهي، افراد يبنددر رتبه يحنصح يهاياستس

 يسنجيتصالح، يدهيزهانگ، فعال يروهاين يهايتظرف ييشناسا، يداسات يانوجود عدالت م احساس يسازمان عدالت

 و نظارت مديريت
 عدم ،افراد يذهن صحيح اغناع ،ترقابل درک و ساده ياستفاده از ابزارها، يحصحآموزشي نشر مطالب  ،افراد در سازمان يشدن تمام ديده

 هاکالس يفيتبر ک يوجود نظارت کاف ،نظارت بر محتوا و منابع ارائه شده، از سمت سازمان رفتاري دب وجود

 يروهان آموزش
، يآموزش مجاز فضاي با کار آموزش، الوروديدجد يروهايحرفه به ن يهتوج ،مناسب آموزش يندفرآ ،از ورود به حرفه يشپ يکاف هايآموزش

 يمجاز هايکالس ردکار  يلجهت تسه يکاف هايآموزش

 ايزمينه

 جامعه ياقتصاد عوامل
و  يستدر يايمزا يتکفا ،ينچند شغله نبودن مدرس ،ياقتصاد يهانبود شوک ،ياقتصاد هايعدم وجود دغدغه ،اقتصاد جامعه سالمت

 مشاغل يگربا د يسهدر مقا يدرآمد مال يزانتناسب م ،يعدم وجود چند شغلگ

 فرهنگ جامعه

رواج ، يدبر عملکرد اسات يطيفرهنگ مح يتسر ،از جامعه به سازمان يو وجدان کار يزهانگ يتسرا ،به درون سازمان نوريفرهنگ ب تسري

، ياخالق هاييتاولو وجود ،يانتوسط دانشجو يمجاز هايارزش نهادن به آموزش، يبه اصول اخالق ياندانشجو يبنديپا، اخالق در جامعه

 يکار تعهد و وجدان يتارجح

 يرساختيز لمعوا
 ،ينترنتا يفيتسرعت و ک، بر اساس تخصص و دانش ينانتصاب مدرس، يقو يکيتکنولوژ هايساختيرز ،رابطه يضابطه به جا جانشيني

 يادن يننو هاييروز و فناوربه منابع به يدسترس

 يروانشناخت

 يفرد رفتارهاي

 ،ياجتماع يهامثبت از شبکه گيريبهره ،يشغل يتاز موقع يدده اساتافاستءعدم سو ،يرپذانعطاف يهروح ،يستعلق خاطر به امر تدر احساس

آموزش  يبا فضا ينمدرس ييآشنا ،يتسلط و شناخت آموزش مجاز ،افراد يتجربه کاف ،به امر آموزش ينخاطر مدرستعلق ،يسازمان يچابک

 يحصح يبنددر ارائه مطالب و زمان لکنتر ،با طرح درس ارائه شده يستدر يهماهنگ ،يستدر يننو يهايوهش يرشپذ ،يمجاز

 يفرد انگيزش
عدم  ،دانشگاه ياسسه ؤم ياز سو يزشانگ يجادا ،برآورده شدن انتظارات ،وجود صداقت و تعهد در کار ،استاد يبرا يسبودن امر تدر اولويت

 قبال انجام کار رد يريپذيتحس مسئول ،اعتقادات راسخ ،يتعهد کار ،يوجدان کار ،يبه آموزش مجاز ينيوجود بدب

 

 يارتباط هايمهارت

استعداد و هوش در  ،دروس يمجاز يستسلط در تدر، ينآنال هايدر آموزش يارتباط هايداشتن مهارت-،يارتباط يمهارت برقرار

 ينآنال هاييسدر تدر ينآرامش مدرس ،جامعه هاييشرفتپ يرشپذ ،يمجاز يکار با فضا يريفراگ

دست آمده از ه ب هايداده يپس از گردآور گونه که ذکر شد،همان

 عنوان به دهندهسازمان مضمون 11 ها،آن ينمضام تحليل و هامصاحبه

که در سه طبقه  يدندگرد ييشناسا مجازي اخالق آموزش بر ثرؤم عوامل

 يو عوامل روانشناخت ايينهعوامل زم ي،عوامل سازمان يرو مضمون فراگ
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 و همکاران شفیعی                                                                                                                                                                یاخالق آموزش مجاز یالگو ینتدو

 

 1400 دوم، تابستان دوره هفتم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

 

مضمون  11 يدکه اشاره گرد گونه. همانرديدندگ يبنددسته

 هايسوال يبرا يپاسخ تواننديم يکديگرکنار  دهنده در واقع درسازمان

صورت که هر کدام از سه مضمون  ينپژوهش فراهم کنند به ا يفرع

در دانشگاه  يثر بر اخالق آموزش مجازؤشده، عوامل م ييشناسا يرفراگ

 يتهدا شهکنندگان در پژوتاز نظر مشارک يرازش يعلوم پزشک

عملکرد،  يابيصورت که نظام پرداخت و پاداش، ارز ين. به انماينديم

مربوط به عوامل  يروهاو نظارت، آموزش ن يريتمد ي،عدالت سازمان

 يرساختيجامعه، فرهنگ جامعه، عوامل ز يعوامل اقتصاد ي،سازمان

 هايو مهارت يفرد يزشانگ ي،فرد يرفتارها اي،ينهمربوط به عوامل زم

مرحله،  ينا يجه. در نتباشنديم يمربوط به عوامل روانشناخت يطابارت

 يثر بر اخالق آموزش در دانشگاه علوم پزشکؤعوامل م يمدل اکتشاف

 .داده شده است يشنما 1و در شکل  يينتب يرازش

 

 

 
 یچارچوب اخالق آموزش مجاز. 1شکل

 

اخالق  تيپژوهش اهم ينارائه شده در ا يمو مفاه ياتبا توجه به ادب

 يت. عدم رعاباشديمورد توجه و موزد لزوم م ياربس يدر آموزش مجاز

باعث ورود خدشه به  ياز جمله آموزش مجاز ياخالق در مباحث آموزش

و  عالي سساتؤم و هامهم در سازمان ينا يفيتمقوله و کاهش ک ينا

 يکننده اخالق در آموزش مجازيجادعوامل ا يي. شناساگردديم يآموزش

در  يبه بهبود آموزش مجاز تواندياساس، م ينبر ا ييالگو ينودو ت

. با توجه به عوامل يدکمک نما عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه

 11انجام شده،  هاييمطالعه، و کدگذار اين در هامستخرج از مصاحبه

 يثر بر آموزش اخالق مجازؤعوامل م عنواندهنده به مضمون سازمان

شامل عوامل  يردر سه طبقه، مضمون فراگ هک يدندگرد ييشناسا

 .يدندگرد يبنددسته يو عوامل روانشناخت ايينهعوامل زم ي،سازمان

کد  72پژوهش شامل  يناستخراج شده در ا يهپا ينمضام ينهمچن

آراسته و  ينشيپژوهش با مطالعات پ ينا يج. نتاباشديمستخرج م

 يمهخزو حاج ييرخانم ،Ogarcaو   Triyuwono، Puiu ،همکاران

 [. 11، 22-24] دارد يخوانهم

 يندآکننده سالمت فريناخالق در آموزش تضم يتاز آنجا که رعا

51 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.2
.4

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.2.47
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-281-fa.html


 و همکاران شفیعی                                                                                                                                                                یاخالق آموزش مجاز یالگو ینتدو

 

0140تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

مرتبط با  يهاي اخالقدر دانشگاه است. ضوابط و ارزش يادگيري -ياددهي

در  يانحقوق دانشجو که کنديامر کمک م ينبه ا يادگيريآموزش و 

آموزي از طرف علم و علم يگاهو جا نأها و شآموزش ينبرخورداري از بهتر

نفعان آموزش و ذي يطتوجه به مح ،راستا ينشود. در ا يترعا يگرد

سازي اخالق آموزش ضروري به مفهوم يدنبراي رس يهاي آموزشسازمان

انواع مختلف  در يجرا يطبا مح يحاکم بر آموزش سنت يطمح يرااست، ز

است، متفاوت  يبيموارد به صورت ترک يآموزش از راه دور که در برخ

ند. الدر تعام يو خارج يداخل يطبا مح يهاي آموزشسازمان. است

حقوق آنان و  ييننفعان براي تبو ذي يطدو مح ينا يزو تم يصتشخ

 يرقابت يتبه مز يابيموجب دست يهاي آموزشآن از سوي سازمان يترعا

ـام  ياجبران خدمت  از جمله حقوق افراد، نظام پرداخت، نظام .ستا نظ

وق و مزا  يمال يهاواقع نظام پرداخت مربوط به پاداش در باشد،يم ياحـق

ه طور  يانسان ياست که نيرو يو غيرمال ـال انجام کار در سازمان ـب در قب

 [.10،13] کنديم يافتمنصفانه و عادالنه در

ئه بهبود ارا يبرا يسازوکار مهم عملکرد، بر يپرداخت مبتن يهانظام

کنند؛ يعملکرد ارائه م يبرا يمال يهاشوند؛ مشوقيم يخدمات تلق

از منابع را  يبرداربهره يو اثربخش ييکنند و کارآيرا تسهيل م ييگوپاسخ

 يشغل يتتواند موجبات رضايم يکردرو ينا يتدهند در نهايارتقا م

در  يشغل يترا به دنبال داشته باشد. رضا ازمانيس يکارکنان تعهد باال

اخالق در  يتو رعا شوديم يشانا يريپذيتمنجر به مسئول يداسات ينب

 ينعملکرد کارکنان تحت عناو يابيدهد. ارزيم يشرا افزا يمباحث آموزش

ها و ها در اغلب سازمانينا يرو نظا يستگيشا يينتع يعات،نظام ترف

ثر است که ؤم يابزار يابيمطرح است. ارزش صوصيو خ يدولت يهاشرکت

به اهداف  ييها با کاراآن، ضمن آن که سازمان يو منطق يحبا انجام صح

منافع، افراد را به  ينمأگردد. تيم ينمأت يزرسند، منافع کارکنان نيخود م

اخالق به صورت  يتساخته و رعا يبندآن پا يسازمان و حدود اخالق

از آن،  يرغ يا ياعم از آموزش ي. کارکنان در هر سازمانگردديمتقابل اجرا م

ها با انصاف و آن سازمان نسبت به آن يساؤانتظار دارند رفتار رهبران و ر

ي يـب  در کـرد خواهند سعي نيز آنان صورت اين در. باشد همراه طرـف

ـانآورده ه هايش ـازمان ـب ـاف س  کار در را خود بيشتر کنند، رعايت را انص

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

که  با توجه به اين يي. از سوشوديآن در امور را شامل م يتاخالق و رعا

ـازمان دگان س ـامديران، نمايـن آن سازمان،  اعضاي روند،مي شمار به ه

ي  ملهاز ج نيروها روابط. کننـدحمايت مديران را حمايت سازمان تلقي ـم

ـتدي و داد همچون هابا مديران در سازمان يداسات بر اساس  غيررسمي، س

ـازمان و مد ـاني کـه س ـارات  يريتقراردادي رواني است. زم ـات و انتظ توقع

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

است که  يفت و نوآوريشربا مفهوم پ يکنزد يوندآموزش در پ يدترديب

در حال بهتر شدن  روزافزوني صورت آن در جامعه به ياجتماع يگاهجا

است در جهت بهبود عملکرد در ارتباط با  ياست؛ در واقع آموزش کوشش

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

و  هايستماز س يبودن برخ ينبا توجه به نو يآموزش مجاز يطدر شرا

 يبرگزار ي،جهت انجام آموزش به صورت مجاز يجرا هايشبکه

رفتن  و باال ييکارا يشافزا ينهزم يد،از اسات يبانيالزم و پشت هايوزشآم

ها و انجام کالس يبه برگزار يبندياخالق و پا يترعا يجهو در نت وريبهره

ي آشنا بودن افراد با حرفه يراز گردديفراهم م يحصح يوهآموزش به ش

هاي راه يکي از ي،موجود آموزش يآن و ابزارها همعلمي و تسلط داشتن ب

ثر برآوردن نيازهاي دانشجويان و ارتقاء و بهبود کيفيت کلي آموزش ؤم

در هر جامعه قابل  ي. عوامل فرهنگشوديکه به اخالق منتج م است

و  باشديموجود در آن جامعه م يهابه تمام عوامل و سازمان يتسر

از  يفرهنگ کار در هر جامعه انعکاس يتعنوان کرد وضع توانيم

ـاع عملکـرد صادي، اجتم  يتآن جامعه است. تقو يو فرهنگـ ياقـت

اي هاي اقتصادي هر جامعهدر گردش چرخه يعفرهنگ کار موجب تسر

مندي به کار، فرهنگ کار مثبت، عالقه يهاي اصلگـردد، از شاخصيم

ـار م يوجدان کاري و دلبستگ ه ک را  ياتاخالق املعو ينباشد، ايـب

تر، يينپا يمتباالتر و ق يفيتبا ک يداتن تولکه به تبع آ گردنديموجب م

وزان متعهـد و خالق، مداواي بدانش يتترب کمتر و  ينهبا هز يمارانآـم

 [. 20،23گردد ]يباالتر و ... م يفيتک

 باشد،ياز فرهنگ آن م يجزئ يکه وجدان و اخالق کار ايدر جامعه

 هايجنبه يگرو دروح در آموزش  ينبا اخالق است و ا هاييسازمان يدارا

عوامل استرس در  ينتراز مهم يکي ين. همچنشوديم يدهدم يزن يزندگ

 اياست. در جامعه ياقتصاد ياضتو ر يکارکنان بحث استرس مال يانم

اخالق  يباشند گاه يو نگران مسائل اقتصاد يرکه افراد مدام درگ

 يگو گذران زند يشترکسب درآمد ب يبرا الشت يراز شودمي ترکمرنگ

 ين. البته که چنکندياخالق م يافراد را وادار به دور زدن قانون و فراموش

افراد در  يتيشخص هاييژگيو يراندارد ز يتتمام افراد قطع يبرا ياستدالل

رفتار انسان تنها در  ين. همچنباشديکننده ميينتع ياربس ينهزم ينا

فتار يندهاي شناختي نقش مهمي در رآکنترل محيط نيست بلکه فر

شناختي،  هاييشآدمي دارند. عملکرد و يادگيري انسان متأثر از گرا

هاست. انسان موجودي فعال عاطفي و احساسات، انتظارات، باورها و ارزش
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عوامل  ير. انسان تحت تأثگذاردياست و بر رويدادهاي زندگي خود اثر م

 [. 23] دارد و رفتار خود اثر هايزهفعال در انگ رطو است و به يشناختروان

 يعوامل روانشناخت ،پژوهش ينعوامل شناخته شده در ا يگراز د

 يزشو انگ يتخالق يجاني،مانند هوش ه يباشد. عوامل روانشناختيم

 يکارکنان باشد. عوامل روانشناخت يکننده شايستگيينتوانند تعيم

 يسازمان است که بر شايستگ نانکارک يرفتار هايياز ويژگ ايمجموعه

. نخستين گام در رشد اخالقي دانشجو، توجه گذارنديم يرتأث وريهرهو ب

آرايي استاد يا همان تخلق به اخالق فردي است. از به خودپيرايي و جان

مخاطب  ،آيداين رو، هنگامي که از رسالت تربيتي سخن به ميان مي

ي تهذيب، اصلي خود استادان هستند. اگر آنان توانستند به يمن جامه

خود را از عيب برهانند در دانشجويان نيز تأثيرگذار خواهند شد. گام جان 

روز رفتارهاست. اگر استادان دوم تالش در جهت تبلور عيني اخالق در ب

يد ؤاي که رفتارشان مبه اخالق فردي آراسته شده باشند، به گونه عمالً

تأثير پذيراي چنين الگويي بوده و  نهدانشجويان مشتاقا ،گفتار آنان باشد

 [. 19] رفتار استادان نيز ماندگار خواهد بود

 ايبا الزامات و راهبردهاي اخالق حرفه يداسات ييو آشنا يمعرف

. ضوابط يدخواهد گرد يانبه دانشجو انساني هايارزش انتقال موجبات

براي حل  يعلم تأيتوانمند راهنماي اعضاي ه يبه عنوان اهرم ياخالق

  د. خواهد بو يراخالقيز بروز رفتارهاي غا يشگيريو پ ياخالق يلمسا

 که ايگونه استادان عمال به اخالق فردي آراسته شده باشند، به اگر

 چنين پذيراي مشتاقانه دانشجويان ،باشد آنان گفتار يدؤم رفتارشان

و  ي[. معرف22يي بوده و تأثير رفتار استادان نيز ماندگار خواهد بود ]الگو

 انتقال موجبات ايات و راهبردهاي اخالق حرفهبا الزام يداسات ييآشنا

و  يجادجهت ا يجه. در نتيدخواهد گرد يانبه دانشجو انساني هايارزش

شده  يانو توجه به موارد ب يترعا يدر آموزش مجاز ياتبه اخالق يبنديپا

 ييرتغ ي،آموزش يهاکالس ي. برگزارگردديم يشنهادمطالعه پ يندر ا

 يجادثر در اؤم يتواند گاميها مو دانشگاهسسات ؤدر م يريتمد يوهش

 .سطح اخالق داشته باشد يشافزا يجهو در نت يزهانگ

 توان اشاره کرد:به موارد ذيل مي پژوهش ي هامحدوديتاز 

پرداخته  يفيک يجنتا يبه سنجش کم يفي،به سبب اتخاذ روش ک •

 .نشده

  د.وب برزمان و دشوار هابه خبرگان جهت انجام مصاحبه يدسترس •

 يبودن روش پژوهش و روش استفاده از گردآور يفيا توجه به کب •

 .نموديم يزشوندگان ناگرمصاحبه سوگيري امکان ،(مصاحبه) هاداده

مصاحبه،  يقتم در استخراج مدل از طر يلبا توجه به روش تحل •

مورد، از  ينباشد که ا هاييگيريجهت يممکن است دارا هايافته

  د. باشيم يفيه روش کپژوهش ب هاييتمحدود

در  يرفتهپژوهش بر اساس مطالعه صورت پذ ينحاصل از ا يجنتا •

 يتمحدود يگررو، از د يناز ا باشديم يرازش يدانشکده علوم پزشک

 . باشديها مسازمان يگرآن به د يمتعم يتپژوهش، محدود ينا

 

 تشکر و قدردانی:

و کارکنان  يداتتا از خبرگان، اس داننديپژوهشگران بر خود الزم م

 يمطالعه همکار ينکه در انجام ا يرازش يمحترم دانشگاه علوم پزشک

 .را داشته باشند يکمال تشکر و قدردان ،نمودند

 

 ییدیه اخالقی:تأ

به شماره  ياخالق ييديهأت يمطالعه دارا ينا

IR.HUMS.RES.1400.106  هرمزگان است يدانشگاه علوم پزشک از. 

 

 تعارض منافع:

 .وجود ندارد ياظهار داشتند که تضاد منافع انيسندگنو

 

 سهم نویسندگان:

 و يهو تجز آورياول( نگارش مقاله، جمع يسنده)نو يعيزهرا شف

ارسال  يه،دوم( نگارش اول يسنده)نو يجبار اميد درصد؛ 40 هاداده تحليل

 يلسوم و مسئول( تحل يسنده)نو درصد؛ عباس ثابت 25 مقاله يگيريو پ

 .درصد 35مقاله  يينها يدأيالح و تاطالعات، اص

 حمایت مالی:

نشده و  يمال يتحما ياسسهؤم ياگونه نهاد  يچمقاله از طرف ه ينا

 . شده است ينمأت يسندگانآن از نو يتمام منابع مال
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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. 
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