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  چکیده 
اي در بستر یادگیري  هاي اخالق حرفه هدف شناسایی مؤلفه   با   حاضر   پژوهش 

اي انجام پذیرفته  حرفه  الکترونیکی و آموزش از راه دور و طراحی الگوي اخالق 
یابی به این هدف از روش آمیخته اکتشافی با تمرکز بر روش  است. براي دست 

کمی بهره گرفته شد. در بخش کیفی به منظور گردآوري داده از روش   - کیفی 
در   سپس  و  شد  استفاده  کانونی  گروه  و  ساختاریافته  نیمه  اکتشافی  مصاحبه 

توصیف  شیوه  به  کمی  روش  از  دوم  براي   _ی  مرحله  و  گردآوري    تحلیلی 
پرسش داده  کمی،  محقق هاي  شد. نامه  گرفته  بهره  بررسی    منظور   به   ساخته 

حرفه  اخالق  موجود  مؤلفه وضعیت  البرز  عالی  آموزش  موسسه  در  هاي  اي 
پرسش  یک  صورت  به  شده  محقق شناسایی  سنجی  نامه  نظر  مورد  ساخته 

پرسش .  دانشجویان قرار گرفت    اي با نمونه تک   تی   آزمون   از   نامه براي تحلیل 
اخالق  اي  ه که عوامل و مولفه   داد   نشان   نتایج   . شد   استفاده   3/ 5  آزمون   ارزش 
  مورد   میانگین   از   باالتر  معناداري   طور   به  جدول   در  مشاهده  قابل   تی  با اي حرفه 
  .  است   بوده   انتظار 

و   در سطح مطلوب   رفتاري و فرآیندي هاي ، مؤلفه از نظر سطح مطلوبیت 
اخالق  تعامل  مؤلفۀ  به  صرفًا  مربوط  الکترونیکی  یادگیري  محیط  در  مدار 

سطح   در  آموزشی  شده  دستیاران  ارزیابی  دانشجویان  نظر  از  مطلوب  نسبتًا 
اي مبتنی بر پیشینه تحقیق و  با توجه به ارائه الگوي اولیه اخالق حرفه   .است 

الکترونیکی  آموزش  متخصصین  با  الگوي  مصاحبه  کمی،  و  کیفی  نتایج   ،
 دست آمد.   اي به مفهومی اخالق حرفه 

  
  کلیدي   هاي واژه 

حرفه  الکترونیکی،  اخالق  آموزش  دور،  راه  از  آموزش  یادگیري  محیط  اي، 
  الکترونیکی 

Abstract 
The present study aimed to identify the components of 
professional ethics in the context of e-learning and dis-
tance education and design a model of professional ethics. 
To achieve this goal, the exploratory mixed method was 
used with a focus on the qualitative-quantitative method. 
In the qualitative section, in order to collect data, the 
semi-structured exploratory interview method and the 
focus group were used, and then in the second stage, the 
descriptive-analytical method was used quantitatively and 
a researcher-made questionnaire was used to collect quan-
titative data. In order to assess the current situation of 
professional ethics in Alborz Higher Education Institute, 
the identified components were surveyed as a researcher-
made questionnaire from the viewpoint of students. A 
one-sample t-test with a test value of 3.5 was used to 
analyze the questionnaire. The results showed that the 
factors and components of professional ethics with t visi-
ble in the table were significantly higher than the ex-
pected average.  

In terms of desirability, behavioral and process com-
ponents were at the desired level and only the component 
of ethics-oriented interaction in the e-learning environ-
ment related to educational assistants was at a relatively 
desirable level from the viewpoint of students. By er-
presenting the initial model of professional ethics based 
on the literature review and interviews with e-learning 
experts, and qualitative and quantitative results, the con-
ceptual model of professional ethics was obtained. 
 
Keywords 
Professional Ethics, Distance Education, E-Learning, 
E-Learning Environment. 
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  مقدمه
 ویژه به   را   اخالقی   دور، مسائل   راه   از  آموزش الکترونیکی و 

 برخط  آموزش  آموزش،  وقتی.  کندمی   ایجاد  فاصله   زمینۀ  در 
وضعیت   آموزشی هاي  محیط.  است  تر پیچیده   حتی   است، 

دانشجویان    که   اي اخالقی   مسائل   آنالین  و   آن  با استادان 
تقویت   رو روبه و .  کند می   هستند،  مرزها  اینترنت 

فرصتمحدودیت  به  مربوط  بین هاي  از  را  آموزشی  هاي 
چالش  اما  است  مدرسان برده  براي  نیز  را  جدیدي  هاي 

مدیریت دقیق است آموزش مجازي ایجاد کرده که نیازمند  
  ).2010،  ١(توپراك و همکاران

 همه   بر   دور   راه   از   ارتباطات   و  اطالعات  فناوري  ظهور 
 مرزها   حذف   با   و   تابیده   اجتماعی   و   بشري   زندگیهاي  جنبه 

جهانزمان   و  . است   کرده   تبدیل  دهکده  به   را  ها، 
 و   پرورش  و  آموزش  فیزیکیهاي  زمینه   وها  محدودیت 
و   شده   ها، برداشتهوکالس ها  دانشگاه   دیوار  مانند  یادگیري، 

است   پذیرامکان   جا  همه   در  یادگیري   و  آموزش   .گشته 
 محور معلم   فرآیند   و   مفهوم   الکترونیکی   آموزش   از   استفاده 

و   دگرگون   کامالً   را  را   سبک   کرده   رویکردي  به   آموزش 
 طیف   الکترونیکی  گرایش .  است   داده   تغییر   دانشجومحور

را انعطاف   از   وسیعی   تدریس،  روش   در   پذیري 
تعاملمدیریت   و  معلمان  بین  زمان ناهم   و  زمانهم   محتوا، 

 و  آموزشی هاي  برنامه   دوره،  ساختار   و   سازمان   آموزان،دانش 
 بر  عالوه .  کند می   پیشنهاد   دانشجویان   ارزیابی   نهایت   در 
 نیست  آموزش  از  جدا  مفهوم  یک  الکترونیکی  تمایل  این،
 انجاماي  شبکه   در  که   است  آن  از  دیگري   تعریف  بلکه 
 آن   در اي  رسانه   چند هاي  فناوري   از اي  مجموعه   که   شودمی 

 نیاز به  الکترونیکی،  آموزش   ظهور  هستند. با  کار   به  مشغول 
 آزاد  جریان   حال،   این   با .  است   اخالق   ترویج   پرورش 
 غیراخالقی  رفتارهاي   بروز  و  مجازي   آموزش   در   ارتباطات
رفتارهاي   براي   فوري   بسیار   اقدامی   مستلزم   اخالقی  اتخاذ 

همکاران،   و  (محمدي  توسعه 2020است  در   ).  فناوري 
 اینترنت  و   رایانه   از   بحث آموزش الکترونیکی مانند استفاده 

به   دستیابی  براي اطالعاتی،   منابع  از   بسیاري   دانشجویان 
دسترسی تکالیف،  و   ارسال  دانشگاهی  اطالعات  به  الزم 

است  مزایاي  از  خدمات  آموزش سایر  در  فناوري  از  فاده 
رفتارهاي  سقوط  شانس  حال  عین  در  و  است  الکترونیکی 

 
1. Toprak & etal 

مدل  در  را  اخالقی  یاددهی  غیر  افزایش   –هاي  یادگیري 
چالش  با  و  (طالب داده  است  کرده  مواجه  جدید   احمد  هاي 

  ). 2020،  ٢المسیدین و همکاران
نظري   توجه  با  رو،  این  از  مبانی  و  ادبیات  مرور   به 
علمی مطالعه  مولفه   در   جامع   و   هاي  اخالقمورد   هاي 
در حرفه  همچنین   عالی   آموزش   سطح   اي  و  الکترونیکی 

حرفه  اخالق  الگوي  و فقدان  الکترونیکی  آموزش  در  اي 
دور  راه  از  مورد   این ،  آموزش  در   اخالق  بررسی   پژوهش 

از در  اي  حرفه  آموزش  و  الکترونیکی  عالی  آموزش  حوزه 
تعیی  منظور  به  الگوي دور  طراحی  و  موجود  وضعیت  ن 

مورد بررسی اي را  کیفیت کار حرفه اي است و  اخالق حرفه 
  قرار داده است.

  
 پیشینه پژوهش

دیگر، اخالق  نوع  هر  بر  فردي  تقدم   اخالق  معنا  یک  به 
ها در انسان  ت. س دارد زیرا اخالق بسی فراتر از شغل افراد ا

اخالق  اما  باشند  اخالقی  باید  خود  لزوماً مشاغل   ورزي 
نیستند  عنوان  و  شغل  باشند بنگاه   .محتاج  اخالقی  باید  ها 

میو  آن  است هاي  دغدغه ة  اما  افراد  و (کونمی    اخالقی 
 طور   به  اخالق  تربیت،  و  تعلیم  زمینه  در  .) 2010،  ٣همکاران 

 آموزش   به   یکسان  دسترسی   با   نگرانی   در   توجهی   قابل 
صرف  هر  توسط هاي تفاوت ملیت،    جنسیت،  از  نظر  فردي 

 دارد  ریشه  ذهنی  یا   جسمیهاي  معلولیت  و  ایدئولوژیکی
   ).2010  همکاران،   و  توپراك ( 

اخالق  از  متأثر  الکترونیکی  آموزش  در  اخالقی  رفتار 
که  برخطی  جامعۀ  در  است.  آموزشی  اخالق  و  ارتباطی 

شیوه می  برقرار خواهد  آن  افراد  همۀ  میان  ارتباطی  نامۀ 
ارتباطی اخالق  رعایت  یادگیرندگان   شود،  عهدة  بر 

آموزگار  عهدة  بر  آموزشی  اخالق  رعایت  و  الکترونیکی 
 .)2010الکترونیکی است (توپراك و همکاران، 

در   اخالق   اینکه   به   توجه   با  آن  ضرورت   آموزش   و 
 الکترونیکی   جامعه   اعضاي   اخالقی   رفتار   به   الکترونیکی 

معلمانمی  باید  به   پردازد،   «توانمندعامالن    عنوان   را 
براي  دهنده  انتقال   تنها   نه   و  یادگیري  کرد.  درك   دانش» 
  حضوري   مشارکت   مزایاي   از   که   الکترونیکی   معلمان 

 
2. Almseidein Musa Klaif.Mahasneh 
3. Koonmee & et al 
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خطر  برخوردار وظیفه .  دارد  وجود   بیشتري  نیستند،  آنها 
را  شاگردان  با  خود  برخط  و  همزمان  گفتگوهاي  که  دارند 
در  شاگردان  حضور  عدم  و  حضور  از  آگاهی  کنند.  تسهیل 

چالش کالس  از  نیز  برخط  این هاي  که  است  دیگري  هاي 
معلمان  هستند.  مواجه  آن  با   چه  و  بخواهند  چه  معلمان 

به   موسسه   نماینده   نخواهند  هستند،  ترتیب،   این   آموزشی 
مقررات  آنها  رعایت  به  هستند   موسسه  اخالقی   موظف 

کد  اخالق  .) 2014  ، ١کابالن (  عنوان  رفتار   به   رفتاري، 
 احترام  .کند می   هدایت   را   آموزشی   موسسه   یک  اعضاي 
 رفتار  این  اساس   و   پایه ،  نیت  حسن   و   مدارا،  عدالت   متقابل، 

 کند. می   ایجاد   را 
هر شرایطی از   در   که  معناست   بدان   این   طور خاص،  به 
 که  رود می   انتظار  معلمان   و   آموزان دانش   مجازي، از   کالس 

 پیروي   آنها   از   و   بدانند  را   قبول   قابل   اخالقی   هنجارهاي 
 مناسب   که  کنند   ایجاد   ايآموزشی   فضاي   نتیجه   در  و   کنند 

 را   خود  نقش  کس  هر   .باشد   بهینه   یادگیري  و  تدریس
 اخالق  به  چیزي است که نیاز   آن   انجام   به  وموظف   داندمی 
عالوهکند می   توجیه  را   الکترونیکی   آموزش  در   این  بر   . 

هر  واضح  واقعیت که   رعایت   مستلزم  بشري   تالش  است 
منطق  است،  موفقیت  براي  اساسی  هنجارهاي  برخی 
اساسی اخالق در آموزش الکترونیکی در این واقعیت نهفته 

 از  الکترونیکی   یادگیرندگان   آنالین   جامعه   که  است 
چههاي  زمینه  آمده بین   چه  و  محلی  مختلف،  پدید   المللی 
 سن،   در   تفاوت   مانند   فردي   یادگیري  عوامل   و   است 
 با  همراه  مذهبی،  و   سیاسی ،  دانشگاهی   فرهنگی،هاي  زمینه 

آموزش  متفاوت هاي  نگرش  است   الکترونیکی   در  . دخیل 
 که  این  از  اطمینان  براي   اساسی  قوانین  برخی  است  الزم 
و   وضع   هستند،  فکري   سطح  یک  در   همه  (آلوین  شود 

  ).2017، ٢همکاران
 اي درحرفه   اخالق   رعایت   به   توجه   لزوم   باوجود اینکه 

 لکن  است   حیاتی   و   ها، امري مهم دانشگاه   در   آن   ابعاد   همه 
 برخوردار  بیشتري  اهمیت   اي استادان ازحرفه   اخالق  مقولۀ

 دانشجویان  به   فاصله   تریننزدیک   استادان در   است؛ چراکه 
برقرار   با   را   تعامل   بیشترین   و   دارند   قرار   کنند، پس می   آنها 

استادانحرفه   اخالق و   آن،  سطوح   همۀ  در  اي  بیشترین 

 
1. Kablan 
2. Alvin Frederick & et al 

 که   اینجاست.  دارد   دانشجویان   بر   را   ترین تأثیر شاید عمیق 
دانشگاه   دانشجویان   وفاداري   و   رضایت   بحث  پدید  به 

  ).2018،  ٣احمد و   آید (علیمی 
  
 معلمان  و  الکترونیکی   یادگیرندگان   اخالقی  رفتار

  آنالین  آموزش   جامعه  الکترونیکی در 
در   اخالق   اینکه   به   توجه   با  آن  ضرورت   آموزش  و 

 الکترونیکی   جامعه   اعضاي   اخالقی   رفتار   به   الکترونیکی 
معلمانمی  باید  به   پردازد،  «توانمند  عنوان   را   عامالن 

براي  دهنده  انتقال   تنها   نه   و  یادگیري  کرد.  درك   دانش» 
  حضوري   مشارکت   مزایاي   از   که   الکترونیکی   معلمان 

خطر  برخوردار  با  .دارد   وجود   بیشتري  نیستند،   مدرسان 
خود  به   همزمان   گفتگوهاي   گري تسهیل   وظیفه  شاگردان 

و  صورت  در کالس  کسی  چه   اینکه  برخط   از یادگیرندگان 
است ضروري  دارند  یک مشارکت  اخالق  بدون  موفقیت   .

می  جدي  باشد انتقاد  برنامه تواند  یونسکو در  آموزشی .  هاي 
ارزش  عمیق  القاي  آغازگر  اخالق  از  درخود  اخالقی   هاي 

، فلسفی و مذهبی دفاع کرده است ، حقوقی میراث فرهنگی 
 از  فضایی   در  الکترونیکی   ). معلم 1393،  (فرمهینی فراهانی 

 را اي  کننده  تسهیل   نقش   باید   فقط   متقابل،  احترام   و  اعتماد 
 باقی  خود  مسیر  در   بحث  که   کند  حاصل   اطمینان  و   کند  ایفا 
 بیشتر   تحریک  براي   فقط  را  مربوطه   سواالت  و  ماندمی 

 فقط  او  آل،ایده   حالت   در.  کندمی   مطرح  گفتگو 
 بحث  یک   در   باید   که   کند می   مطرح   را   سالمی هاي استدالل 

 همچنین  الکترونیکی  معلم   . شود  برخط مطرح   واقعی   علمی 
 که  هنگامی.  برد تعامل بهره می   کل  هم از  او  که  بداند  باید 
 لذت  شیوه   این   به   آموزش   فرآیند   از   یادگیرندگان   جامعه   کل 
 حالت   بهترین   در   الکترونیکی   آموزش   از   تصویري   برند، می 

عنوان   دانشگاه   استادان .  آیدمی   دست  به  ممکن   افرادي  به 
 دارند،   عهده   بر  را  دانشجویان   تربیت   و   تعلیم   مسئولیت   که 

 آن  به  و  داشته   آگاهی  اي معلمیحرفه   اصول اخالق  از  باید 
 سالمت   آموزشی تضمین کننده   اخالق  رعایت.  باشند   پایبند 
 موجب  و   است  دانشگاه   در   یادگیري  - یاددهی   فرآیند 
پاسخ   افزایش  نیازهاي  به  نسبت   مدرسان  گویی تعهد 

 .) 1394  ، صفري   و  شود (سالجقه می  دانشجویان 

 
3. Ali & Ahmad 
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اخالق   بدین  چارچوبی حرفه  ترتیب،   تدوین  براي   اي 
می   اخالقی   کدهاي  براي   تواند می   که   کند ایجاد   راهنمایی 

 به   هاي مربوط سؤال   به   گویی پاسخ   به منظور   آموزشی   نظام 
انگیزه   نحوه   نیز   و   اخالقی   رفتار  باشد.   آموزش   در   ایجاد 

 سرمایه  با  استادان  سازمانی مثبت،   رفتار   منظر   از   همچنین، 
 تجربه  را   بیشتري   مثبت  عواطف  باال،   شناختیروان 
 را   دانشجویان  مشکالت  توانندمی   ترو سریع   بهتر  کنند،می 
(باقرپور،   با   مؤثرتري   ارتباط   و   کنند   حل  باشند  داشته   آنان 

1394 (. 
  
  آموزش الکترونیکی  در  اي حرفه  اخالق 

عام و  دارد  فراوانی  کاربردهاي  «حرفه»  کاربرد واژه  ترین 
(دهخدا،  است  کار  و  کسب  و  شغل  پیشه،  معناي  به  آن 

کند آن را می ). البته در تعریفی که قراملکی از حرفه  1357
می  شغل  از  شغل» متمایز  برتر  «وضعیت  را  حرفه  و  داند 

می  حرفه تعریف  را کند.  خود  توانمندي  که  است  کسی  اي 
نظام  و  قانون  به  پایبندي  می در  حرفه  و مندي  داند 

اي شدن خودشناسی، خودسازي و خودباوري را الزمۀ حرفه 
  ).1394کند (قراملکی،  اي ماندن قلمداد می و حرفه

 که  تخصصی خود   رشته   از   صرف نظر   دانشگاه   ستادان ا 
 و   تدریس   وظیفه   از آنجاکه   باشند،  داشته   مهارت  آن   در  باید 

 مهارت  هم  معلمی   حرفه   در  عهده دارند، باید   بر  را  آموزش
آنحرفه   اصول   با   و   داشته آموزش   زیرا   باشند؛   آشنا   اي 

. شودمی  محسوب   دانشگاه   مأموریت  و   کارکرد   نخستین 
شدهآموزش  ارائه  نظام  سوي   از  هاي   ممکن  آموزشی  یک 
از   که  شود  جامعه  در  خاص  رفتارهایی  بروز   به   منجر   است
قابل   نظر   نحوه  مثال   براي .  است   بررسی  و   نقد  اخالقی 

دانشجویان   یادگیري   موجبات   تواند می   تدریس  را   مطلوب 
 بیاورد   فراهم  جامعه  تقاضاهاي   و   علمی   تحوالت   با  متناسب

آموزشی،   نیاورد.   یا  دروسسرفصل   و  محتوا   منابع   هاي 
گونه   است  ممکن  باشد به  و  از   خاصی   نوع   که   اي   تفکر 
 داراي   جامعه  براي  که   کند  تضعیف   یا  تقویت   را  اندیشه

 بر تواند می   استاد   ر رفتا  همچنین نوع   باشد.   مضراتی   یا   فواید 
باشد   داشته   منفی   یا   مثبت   تأثیر  دانشجویان   رفتار   و  منش 

   . )1397همکاران،    و   (حسنپور 
بستر یادگیري الکترونیکی در سطح  در اي  خالق حرفه ا 

حدود  به   عالی  آموزش   هدایت   و  مناسب   رفتارهاي   تعیین 

و نیز حفظ   اي حرفه   هاي به مسئولیت  علمی   هیئت   اعضاي 
می  آموزشی   وظایف   و  هامسئولیت   ازآنجاکه.  انجامدکیفیت 

علمی   اعضاي  رویکرد   عمدتاً   ها دانشگاه   هیئت  و   با  تعلیم 
اطالعات تربیت  فناوري  بستر  در  مدیریت  و  تکنولوژي   ،
حوزه آموزش، پژوهش و دانشجویی   سه   هر   بر   ناظر  است و 
و   کاري   حوزه   بیشترین   و  ترین مهم   آموزش   حوزه   است 
اصلیگروه و  شود  می   شامل  را  استادان  با   مرتبط  هاي 
عبارتندآموزش    کارکرد  که  هیئت   از  الکترونیکی  اعضاي 
دستیاران و کارشناسان و ،  علمی   میان   این   در  دانشجویان، 

 امر  هدایت   و   اداره  در   را  اصلی   نقش   علمی هیئت    اعضاي 
پایبندي   .دارند عهده    بر  آموزش  رو  این  هیئت   اعضاي   از 
 منظر  از   اي، حرفه   اخالق هاي  ارزش   و   اصول   به   علمی 
هاي ویژگی   و  اخالقیات  بر  مبتنی  سازمانی  فرهنگ   توسعۀ

نتیجه   و   دانشجویان   به   انتقال   و   انسانی   برجستۀ   اشاعۀ  در 
آموزش   اهمیت   حائز   بسیار   جامعه   در ها  آن   نخستین   است. 

محسوبدانشگاه   مأموریت عالی  آموزش  موسسات  و   ها 
 آموزشی   نظام   یک   سوي   از   شده ارائه هاي  آموزش.  شودمی 

 شود  جامعه   در  خاص   رفتارهایی  بروز  به   منجر  است  ممکن 
 اخالق  اصول   .است   بررسی   و  نقد   قابل   اخالقی   ازنظر  که 

می   براي   آموزش اي  حرفه  را  بعد   از   توان استادان  چهار 
سازمانی فردي  رفتاري،  بحث ،  مورد  فرآیندي  و   ،  قرارداد 

اصلی  حلقه  که  دستیاران  مانند  اجرایی  عوامل  سایر  سپس 
هستند، کارشناسان آموزشی و فنی که بین استاد و دانشجو  

با  پشتیبانی  خدمات  ارائه  لحاظ  به  مستمري  تعامالت 
دارند  فرایندها دانشجویان  مدیریت ،  سیستم  و  ساخت  زیر   ،

رعایت  گرفت.  نظر  در  را  اجزا  سایر  و  یادگیري 
فرایند  اخالقی   استانداردهاي  سهولت  به  منجر   ابتدا 

سپس   یادگیري   - یاددهی  اصول   و  و   فردي   خالق ا   رعایت 
کهحرفه   هر  درها  آن   رعایت  به  ملزم  را  خود  باید   افراد  اي 
و بستري بدانند باعث حفظ روابط، تعامالت و کرامت   زمان 

  . گردد انسانی می 
کشورهاي   از  بسیاري  آن توسعهحال   در در  در  که   ،

است،   ابتدایی  مراحل  در  هنوز  مجازي  ی کل   طوربهآموزش 
به  مسائل  این  مورد  در  کمی  بسیار  اخالقی  سند  و  قوانین 

می  آن چشم  در  که  کشورهایی  در  دیگر  سوي  از  خورد. 
سیاست  دارد،  قرار  پیشرفته  مرحلۀ  در  مجازي  ها، آموزش 

حرفه  اخالق  و  استقوانین  غنی  بسیار  آن  به  مربوط  . اي 
باید این نکته را خاطر نشان ساخت که آموزش الکترونیکی 
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نظام در  که  است  و واقعیتی  کرده  نفوذ  آموزشی  هاي 
نظام  در  را  خود  جایگاه  زیادي  حد  تا  است  هاي توانسته 

این  وجود  دهد.  نشان  را  خود  کارآیی  و  کند  پیدا  آموزشی 
هاي عصر کنونی مطابقت شیوه نوین آموزشی که با ویژگی 

اجتناب دارد  نظام  این  در  است ،  و ناپذیر  کیفیت  بحث   .
دوره آسیب  جنبه شناسی  از  الکترونیکی  آموزش  هاي هاي 

و  عمیق  بررسی  با  تا  است  و...  فناوري  و  آموزشی  مختلف 
دوره  این  کاستی شناخت  حذف  و  براي ها  زمینه  موجود  ها 

هر چه غنی کردن آموزش الکترونیکی فراهم شود (شریفی 
همکاران و 1398،  و  عوامل  تحقیق،  موضوع  به  توجه  با   .(

حرفه مولفه  اخالق  متخصصین هاي  و  خبرگان  منظر  از  اي 
حوزه آموزش عالی الکترونیکی به صورت کیفی و از منظر 

پرسش  ارائه  صورت  به  بررسی دانشجویان  مورد  ی  کمّ نامه 
جمع  نتایج  به  توجه  با  و  گرفت  الگوي قرار  شده  آوري 

 ارائه شد.  ايمفهومی اخالق حرفه 
  

  هدف اصلی
مولفه حرفهشناسایی  اخالق  الگوي هاي  طراحی  و  اي 

حرفه  از اخالق  آموزش  و  الکترونیکی  یادگیري  دربستر  اي 
  راه دور
  

  اهداف فرعی
مولفه 1 و  کدها  شناسایی  حرفه .  اخالق  از هاي  آموزش  اي 

   نظران صاحب   دیدگاه   اساس  بر  راه دور
بررسی  2 حرفه   موجود   وضعیت.  درموسسه اخالق  اي 

  آموزش عالی مهرالبرز 
 . شناسایی الگوي مفهومی برگرفته از نظر خبرگان اخالق 3

  موسسه آموزش عالی مهرالبرز در  اي  حرفه 
  

  مفاهیم و تعاریف
  «اخالق»

ویژگی  اخالق  از  منظور  پژوهش  این  و در  صفات  ها، 
سازمانی فردي،  آموزش رفتارهاي  مؤسسه  در  مدیریتی   ،

  عالی الکترونیکی مهرالبرز تهران است.
  

  «حرفه» 

در این پژوهش منظور از حرفه دانش تخصصی، مهارت و 
علمی توانمندي  فرآیندهاي   - هاي  و  مدیریت  در  تخصصی 
در الکترونیکی   آموزش  مؤسسه  اجرایی   مهرالبرز  عالی 

  تهران است. 
  اي»«اخالق حرفه 

حرفه  اخالق  از  منظور  پژوهش  این  عملکرد   رفتار اي  در  و 
هنگامذي  در  مهرالبرز  عالی  آموزش  مؤسسه   انجام  نفعان 

  .اي آنان است هاي حرفهفعالیت   دادن 
  
  شناسی روش 

مولفه  و  عوامل  مفاهیم،  شناسایی  اخالق جهت  هاي 
رویکرد حرفه  با  و  الکترونیکی  یادگیري  بستر  در  اي 

مصاحبه سیستمی  از  پژوهش  پیشینه  بررسی  از  پس   ،
در ساختا نیمه  شد.  استفاده  متخصصان  و  خبرگان  با  ریافته 

و  بود  فراهم  تجربیات  و  نظرات  امکان تبادل  مصاحبه  این 
دقیق به طول انجامید. برخی از   45تا    30هر مصاحبه بین  

ها به صورت حضوري و برخی هم به علت پاندمی مصاحبه 
در واتس آپ انجام شد. جامعه پژوهش موسسه   19کووید  

رونیکی مهر البرز در شهر تهران انتخاب آموزش عالی الکت 
نمونه  روش  است.  شد.  بوده  هدفمند  صورت  به   15گیري 

مصاحبه  در  متخصص  استادان  از  و نفر  کردند  شرکت  ها 
نفرة دانشجویان   1234، از جامعه آماري  براي مرحله کمی 

، طبق دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی مهرالبرز
کوکران   ن   300فرمول  ساده نفر  تصادفی  روش  به  مونه 

شد  پرسش محاسبه  اینکه  به  توجه  با  همه .  براي  نامه 
اطالع  درگاه  در  و دانشجویان  بود  شده  بارگذاري  رسانی 

دهندگان ، لذا همه پاسخ نامه پاسخ دادند نفر به پرسش   440
شدند انتخاب  پژوهشی  نمونه  عنوان  و .  به  تجزیه  براي 

داده  ماهیت ها  تحلیل  به  توجه  از مطا   کیفی   با  که  لعاتی 
در آنها از   مشابهمصاحبه به دست آمده و استخراج مفاهیم  

داده  کدگذاري  مراحل روش  گرفتن  نظر  در  با  کیفی  هاي 
  ذیل انجام گرفت: 

داده 1 مرور  کدگذاري  2ها  .  راهنماي 3.  تدوین   .
داده 4کدگذاري   سازماندهی  طبقه5ها  .  داده .  . 6ها  بندي 

باز   نهایی  7کدگذاري  گزارش  تدوین  داده 8.  تحلیل  هاي . 
  . . شناسایی9کیفی  
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مرحله،   این  و    4در  حرفه   15عامل  اخالق  اي مولفه 
حرفه  اخالق  مفهومی  الگوي  و  برگرفت شناسایی  از اي  ه 

به  متخصصین  با نظرات  کانونی  گروه  سپس  آمد.  دست 
نتایج   5حضور   و  شد  تشکیل  متخصص  استادان  از  نفر 

دست آمده مورد نظرسنجی قرار گرفت و الگوي ثانویه با به 
نامه محقق ساخته اعمال اصالحات، نهایی گردید و پرسش 

و    2،  گویه   85با   حرفه   11عامل  اخالق  براي مولفه  اي 
اطالع نظرسنجی   درگاه  عالی در  آموزش  موسسه  رسانی 

  الکترونیکی مهرالبرز بارگذاري شد.
پرسش  روایی  برآورد  منظور  از به  پژوهش  این  در  نامه 

کیفی  بخش  در  و  است  شده  استفاده  محتوایی  اعتبار 
اندازه  متغیرهاي  و  فرآیند  مرحله عوامل،  دو  در  گیري 

فته و بحث ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریا گردآوري داده 
داده گروه  این  تحلیل  شد.  انجام  کانونی  نتایج هاي  ها، 

پرسش  محتواي  چارچوب  از  محقق حاصل  براي  را  نامه 
آلفاي  روش  از  پایایی  محاسبه  منظور  به  و  نمود  فراهم 

کرونباخ   آلفاي  مقدار  که  گردید  استفاده   98.2کرونباخ 
تأیید  مورد  پایایی  ارزش  نظر  از  عدد  این  شد.  محاسبه 

نامه نظر سنجی دانشجویان و باشد. براي تحلیل پرسش می 
توافق یافته ها بر  تعیین سطح مطلوبیت مولفه  اساس معیار 

  به شرح زیر است: 
و   6تا    1هاي  ارزش  مطلوب  نسبتاً  مطلوب،  ترتیب  به 

ها در وزن فراوانی پاسخ   نامطلوب در نظر گرفته شده است.
وگزینه  میانگین  و  شده  ضرب  انتخابی  آنها هاي  زنی 

نشان  موجود  وضعیت  امتیاز  عنوان  به  و  شده  گر محاسبه 
است  شده  منظور  بر مربوطه  نشانگر  هر  امتیاز  سپس   .

همین  به  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  مطلوبیت  طیف  اساس 
استاندارد   طیف  از  استفاده درجه   6منظور  ارزیابی  براي  اي 

نامطلوب (   6تا    1هاي  شد و ارزش براي  ترتیب  - 2/ 65به 
1 ) مطلوب  نسبتاً   ،(33 /4 -  66 /2 ) مطلوب  و  در 4/ 34- 6)   (

 است.  نظر گرفته شده 
  
  
  
  ها یافته 

داده  تحلیل  جمعیتدر  تکنیک هاي  از  آمار شناختی  هاي 
که  شده  استفاده  نمودار  و  فراوانی  جدول  مانند،  توصیفی 

  نتایج آن به شرح زیر است:
می بررسی  نشان  که  ها  دانشجویان   4/63دهد  درصد 

پرسش  به  دهنده  و  نامه پاسخ  مرد  زن   36/ 6ها  درصد 
شماره   جدول  بر   1هستند.  را  نمونه  دانشجویان  پراکندگی 

  دهد.حسب جنسیت نشان می 
می بررسی  نشان  ( ها  فراوانی  بیشترین  که   60/ 7دهد 

می  تشکیل  دانشجویانی  را  رشته درصد)  که  هاي دهند 
عالی  آموزش  مؤسسه  مدیریت  دانشکده  در  آنها  تحصیلی 

هاي درصد دانشجویان نیز در رشته   17/ 7مهرالبرز است و  
و   اطالعات  فنی   21/ 6فناوري  رشته  در  هم   - درصد 

تحصیل و در نظرسنجی شرکت نموده  اند. جدول مهندسی 
جویان نمونه را بر حسب دانشکده پراکندگی دانش   2شماره  

دهد. دانشجویان دانشکده مدیریت بیشتر از سایر نشان می
  اند. ها دانشجو دارد و در نظرسنجی شرکت کرده دانشکده 

  
 سوال اول پژوهش

مولفه.  1 و  کدها  حرفه شناسایی  اخالق  اي هاي 
دور  راه  از  و  الکترونیکی   دیدگاه   اساس   بر   آموزش 

 باشد؟می  چه   نظرانصاحب 

  توزیع فراوانی گروه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت   .1جدول  
  درصد  فراوانی  جنسیت

 63/ 4%  279  مرد
 36/ 6%  161  زن 

 100%  440  مجموع

توزیع فراوانی گروه مورد مطالعه از لحاظ دانشکده محل .  2جدول  
  تحصیل

  درصد   فراوانی  دانشکده 
 60/ 7%  267  مدیریت 

 17/ 7%  78  فناوري اطالعات
 21/ 6%  95  فنی و مهندسی

 100%  440  مجموع 



 93          ... بستر یادگیري الکترونیکی اي در  اي به منظور طراحی الگوي اخالق حرفه هاي اخالق حرفه شناسایی مؤلفه   : و همکاران   فرح عالیخانی 

  

  مفاهیم استخراج شده از مصاحبه خبرگان. 3جدول 
  هاي شناسایی شده مفاهیم، عوامل و مولفه   مصاحبه کد 

1  

حرفهمشخص نمودن چارچوب اخالق و اجزاي آن الگویی براي اخالق  اخالق حرفه. وضعیت مولفهاي باشد،  روزرسانی  هاي  و به  مهرالبرز بررسی  اي در 
خالق در موسسه،  ، تعامالت و ارتباطات گویاي وضعیت اهااي به عنوان یک متر است با توجه به رویکرد سیستمی و تعیین عوامل و مولفه. اخالق حرفهشود
فرآیندمولفه و  فرآینديها  هم  و  فردي  هم  حرفهها  اخالق  درون،  به  توجه  با  بروناي  و  فرآیند  استادداد،  رفتاري  مولفه  فردي  عامل  در  و  داد  دستیار   ،

د و ارتقاي کفیت آموزشی در نظر گرفته  دا هاي فرهنگی در برونکارشناسان در نظر گرفته شود. توسعه منابع انسانی و متناسب با فضاي الکترونیکی، بحث
  شود. 

2  

اي مدرسان در موسسات آموزش از راه دور،  اي رفتار مدرس در آموزش از راه دور، ضوابط اخالق حرفههاي اخالقی مدرسین، تمرکز بر اخالق حرفهویژگی
مولفه  و  خبرگانضابطه  از  نظرخواهی  به  توجه  با  فرها  در  نقش کلیدي  دستیاران  باشند،  دستیاران  آموزش، هم  مدرسان  هم  آماري  جامعه  یاددهی  .   - آیند 

در مورد همه است، نظرخواهی از دانشجویان  اهمیت  ارتباط مستقیم با دانشجویان در فضاي آموزش داراي  داد  درون  یادگیري دارند، رفتار کارشناسان در 
ارزشیابی فرآیندها،  مدیریت  سیستم  کارشناس،  دستیار،  استاد،  ویژه  به  برونسیستم  در  جامعه  کردن  محدود  ضمنا  در    دادها،  کیفیت آموزشی  ارتقاي  عامل 

  رأس قرار بگیرد.  

3  

اي همه مسئول هستند، مدل مفهومی باید متناسب با فضاي  . در اخالق حرفهاي، سازمانی و ارزشی دارد، بار حقوقی، حرفهاي باید تبیین شوداخالق حرفه
نفعان تنها عامل ارتباطات در عامل فردي در نظر گرفته شود. در مدل مفهومی رضایت ذيهاي رفتاري، تعامالت و  یادگیري الکترونیکی باشد. همه مولفه

عوامل کافی نیست. کیفیت آموزشی مد نظر باشد، در فرآیند  استاد  از  رضایت دانشجو  صرفاً  عوامل دیگر توجه شود.  یا    کیفیت نیست بلکه باید به  فردي 
یادگیري یک    - داد سیستم در نظر گرفته شود. در فرآیند یاددهیگ، مدیریت منابع انسانی و عوامل برونعوامل انسانی، عوامل سازمانی و فرآیندي، فرهن 

 . ارزشیابی باعث ارتقاي کیفیت است، باید توجه شود. چتر هست و نباید عوامل آموزشی و پژوهشی را جدا دید
، مدیریت و ارزشیابی را ببینید و از مدل هشت ضلعی خان استفاده کنید. مورد مطالعه  ها، مقررات و رویهتوانید استاد، محتوا یادگیري است می  -اگر یاددهی

اجتماعی به  شما مهرالبرز است که چند مزیت دارد: آموزش الکترونیکی و از راه دور است و یک سند اخالقی و یک مدل ده ضلعی دارد و با نگاه مسئولیت  
  همه مسائل پرداخته است. 

اي استادان تاثیرگذار است  . اخالق حرفهداد مناسب است، ارزشیابی توجه شوداي و برونداد، فرآیند اخالق حرفهحقیق در سه بخش درونهاي مدل تمولفه  4
  هاي آموزشی و هم پژوهشی، تعامالت و ارتباطات استادان و دستیاران در نظر گرفته شود . هم در جنبه

5  

بندي  هاي مرتبط با جمعتوان چندین جدول طراحی نمود و استداللها و سایر... بدین منظور میها فنی، آیین نامهزیرساختنفعان،  بندي براساس ذيگروه
ضمنا به جاي واژه مدل، واژه الگو یا چارچوب به کار    .بندي موضوعی مطالب شاید مدل مفهومی قابل استداللی تولید کنید. در صورت گروهمشخص شود
کیفی استببرید.  مهم  خیلی  مفهومی  الگوي  چارچوب  و  جامعیت  ظاهري،  بگیرید.  ت  درنظر  را  عوامل  همه  ارتباطات  و  تعامالت  سواالت  در پرسش.  نامه: 

بازخورد آن در نظر  . ارزشیابی و ها دیده شودها و شاخص، فرآیندي، آموزشی و فنی در مولفههاي دموگرافیک افراد در نظر گرفته شود، عوامل رفتاريویژگی
  گرفته شود. 

6  

مهم است اساتید  سازمانی وارد شود. اخالق رفتاري و آموزشی  در عدالت آموزشیعوامل فردي و  اخالق  ارزشیابی در نظر گرفته شود. گاهی  .  اخالق در   ،
. بهبود کاري در فرآیند دیده شود ترنتی تقلب و کپی. رعایت حریم خصوصی، مالکیت فکري و معنوي، جرائم اینشودنمره دادن و ارزشیابی صرفا وسیله می

الگوسازي مسائل اخالقی مفید   ، مباحث  استفرآیند مقطعی نیست در طول زمان باید اتفاق بیفتد، تغییرات نباید پی در پی باشد باید به یک ثبات برسیم 
ها را  . تاثیر مولفه. بهبود و کیفیت با توجه الگوها سند اخالقی میسر استرد. فناوري بدون اخالق و محتواي اخالقی فایده ندا اخالقی و فناوري گفته شود

  کند، بررسی توانمندي زیرساختی دانشجویان. باید بررسی کنید چه کمکی به اخالق می
  اي استادان  هاي حرفهبا مندرجات موافقم به ویزه صالحیت  7

8  
گیرد لذا مناسب است  هاي مدل شما جاي میدادهاي مد نظر در درون و قالب خروجیبازخورد هم باشد، برون ، در مدل سیستمی باید  ها مناسب استمولفه

اي توجه شده است اما از حیث تقید به ها و فرآیندها تا اندازهنامهاي استادان و دستیاران، توانمندي الکترونیکی دانشجویان در حد آیین هاي حرفهصالحیت
  تري پرداخته شود. د که به موازین محکماجراي آنها جا دار

9  
اي اسالمی را در نظر نگرفتید با توجه به کننده و عوامل بازدارنده را به عوامل اضافه کنید، بازخورد در مدل سیستمی دیده شود، اخالق حرفهعوامل تسهیل

  هاي مجازي را باید بررسی کنید.و محیط هاي مجازي را باید در نظر بگیرید. اخالق در محیطاي که در کشور ما هستزمینه
ها را درنظر  . پیامدشناختی و رفتاري، توجه به محتواي الکترونیکیها در محیط مجازي عامل رواناستفاده اخالقی و تمایل به استفاده از اخالق و صالحیت

  ها توجه کنید. اي و پیامدبگیرید، به بحث تعهد و دلبستگی، درگیري حرفه

10  

علمیافرا  هیئت  فقط  هستند  دور  از  آموزش  موسسات  در  که  حرفهدي  اخالق  مفهوم  نیست  حرفه  دانشجویی  چون  نیست  درست  چندان  دانشجویان  اي  ، 
، کارشناسان، کار شما بر اساس پیشینه تحقیق  شود از جمله استاد و دانشجودرست نیست و اخالق آکادمیک درست است و زیرمجموعه آن شامل همه می

هاي کاري خیلی مهم ، دیسپلینهاي دیگري در نظر بگیریداي، رویکرد سیستمی و مولفهمدل با رویکرد اکتشافی و با نظر متخصصان اخالق حرفه  است و
داد  درون، روحیه کار جمعی، اینها  هایی هست که باید اعضاي هیئت علمی در کار داشته باشند مانند روابط سالم. اصولاست مخصوصا اعضاي هیئت علمی

سازي از طریق آموزش است و اخالق اي باشد فرهنگداد اخالق حرفهها متمرکز بشوید، بروندادتوانند باشند در نگرش سیستمی در بخش برونسیستم می
است اصول کلی تولید و ارائه   ها مورد تایید، مولفهگیردآکادمیک بسیار ضعیف است چون دانشجویان ارتباط کمی دارند و اخالق آکادمیک در آنها شکل نمی

  اي در نظر بگیرید و در فرآیند سیستم و مدیریت سیستم یادگیري. محتواي الکترونیکی به لحاظ پرتال و کالس مجازي را براي اخالق حرفه
  . سازي شودها به لحاظ اسمی اصالح و کوتاه، برخی شاخصهاي ارائه شده خوب استمولفه  11
صحبت از محتوا می  12 شودمدل جامع است، وقتی  شبکه علمی توجه  اساتید خبره و برجسته با تعامالت اخالق، بهرهشود به توسعه  مدار در محیط  گیري از 

  . ، ارزشیابی و بازخورد توجه شود بقیه موارد مورد تایید استسیستمی است یک حلقه بازخورد هم ببینیدالکترونیکی دارند، اگر رویکرد 
رسانی و کالس مجازي در نظر گرفته شود. به  ، درگاه اطالع، فنی و کارشناسانفرآیند امور دانشجویی و فرهنگی در نظر گرفته شود. پشتیبانی امور آموزشی  13

  بع انسانی متخصص پرداخته شود. فرهنگ و توسعه منا
رسانی و کالس مجازي در نظر ، تعامل در محیط یادگیري مانند درگاه اطالع، خدمات دانشجویی و فرهنگی، پشتیبانی فنیپشتیبانی آموزشی و ارائه خدمات  14

  داد بهبود و ارتقاي کیفیت آموزشی الکترونیکی اضافه شود.برون. در ، بازخورد بعد از ارزشیابی و عوامل برون سازمانی در نظر گرفته شودگرفته شود
مولفه  15 درونکلیه  فرآیندهاي  برونداد،  است،  تایید  مورد  شودداد  اضافه  ارزشیابی  از  بعد  بازخورد  پشتیبانی.  نظر  ها،  در  فرهنگی  و  دانشجویی  خدمات  امور   ،

  داد شود. . کیفیت آموزشی برونگرفته شود
  هاي نگارندگان یافته :منبع



 1400)، پاییز 34فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره دوم (پیاپی      94

  هاي کانونی  اي در گروهبررسی الگوي اخالق حرفه 
خبرگان با  مصاحبه  از  مصاحبه  ،  پس  یعنی  دوم  درمرحله 

بسط  «گروه ضمن  که  طوري  به  شد.  فراهم  کانونی»  هاي 
شناسایی تحلیل  مفاهیم  و  تحقیق  پیشینه  اساس  بر  شده 

آشکار نمود.  ها را  هاي نیمه ساختاریافته بتوان مؤلفهمصاحبه
هاي  هاي کانونی پی بردن به نظرات گروه موارد کاربرد گروه

ویژه موضوع  یک  درباره  افراد مختلف  نظرات  کسب   ،
برون عالقه  کیفیت  به  به  مند  بردن  پی  و  نظام  یک  دادهاي 
بهبود و پیش جنبه به منظور  هاي اصلی یک واحد سازمانی 

اندیشه  پرسشآزمون  طراحی  جهت  است.  ها  این  نامه  در 
هاي کانونی جهت پی بردن به ابعاد و  پژوهش تشکیل گروه 

حرفه جنبه اخالق  صاحب   5،  ايهاي  از  و  نفر  نظران 
با   که  طوري  به  کردند.  شرکت  گروه  این  در  متخصصان 

داده تحلیل  و  کانونی  روش  آن،  اجراي  از  حاصل  هاي 
حرفه مؤلفه اخالق  عالی  هاي  آموزش  موسسه  در  اي 

دست لبرز شناسایی شد و الگوي مفهومی به الکترونیکی مهرا
  .آمد

شامل ارائه الگوي    که  لعاتیمطا  با توجه به ماهیت کیفی
هاي اخالق مبتنی بر پیشینه و طرح سواالتی در مورد مولفه

از مصاحبه و  دست آمده  اي از متخصصین بود، نتایج به حرفه
داده روش کدگذاري  از  در آنها  مشابه  هاي استخراج مفاهیم 

. مرور  1کیفی و با در نظر گرفتن مراحل ذیل انجام گرفت:  

  هاهاي اصلی و مولفه بندي مفاهیم شناسایی شده در قالب مقوله دسته . 4جدول 
  ها مولفه  عوامل   مفاهیم شناسایی شده  کد مصاحبه شونده 

و  مولفه  1،2،3 دستیار  استاد،  فرآیندي  رفتاري  فردي،  کارشناس رویکرد هاي 
  رفتاري   فردي  داد داد فرآیند برونسیستمی درون

  تعامالت و ارتباطات   فردي  دادي به لحاظ تعامالت و ارتباطات بین فردي،  هاي درونهمه مولفه  3،4،12،15
  خودراهبري الکترونیکی   فردي  بررسی زیرساختی و متناسب بودن دانشجو با آموزش الکترونیکی    6،8

  اي محیط یادگیري الکترونیکیهاي حرفهصالحیت  فردي  اي  هاي حرفهصالحیت  1،2،3،7،8،9
  فرهنگ در محیط یادگیري الکترونیکی    سازمانی   توجه به مسائل فرهنگی در محیط    3،13،14،10
  مدیریت در محیط یادگیري الکترونیکی    سازمانی   ، کالس مجازي مدیرت در محیط پرتال  1،3،13،14
  توسعه منابع انسانی در محیط یادگیري الکترونیکی    سازمانی  توسعه منابع انسانی مرتبط با یادگیري الکترونیکی   1،3،13،14

  محتواي الکترونیکی   فرآیندي  تولید و ارائه محتواي الکترونیکی به لحاظ پرتال و کالس مجازي   9،10
  سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی   فرآیندي  ها و مدیریت سیستم سیستم  10،11
  مدار در محیط یادگیري الکترونیکی  تعامل اخالق  فرآیندي  یادگیري تعامل اخالق در محیط   12،! 2،3،11

  پشتیبانی آموزشی در محیط یادگیري الکترونیکی    فرآیندي  ها  نحوه پشتیبانی  13،14،15
  پشتیبانی فنی در محیط یادگیري الکترونیکی   فرآیندي  پشتییبانی و ارائه خدمات   13،14،15

  پشتیبانی دانشجویی فرهنگی    فرآیندي  پشتیبانی و خدمات دانشجویی و فرهنگی رفاهی    13،14،15،12
  ارزشیابی   فرآیندي   ارزشیابی از دانشجویان ابندا ترم میانه و پایان ترم و ارائه بازخورد    3،4،5،12،13

  بهبود و ارتقاي یادگیري الکترونیکی   داديبرون  بهبود و ارتقاي آموزشی   1،2،3،4،14،15
  هاي نگارندگان منبع: یافته

  هاي شناسایی شدهابعاد و مولفه  . 5جدول 
  ها مولفه  عوامل 
  رفتاري   فردي

  تعامالت و ارتباطات  
  خودراهبري الکترونیکی دانشجویان 

  اي محیط یادگیري الکترونیکی هاي حرفهصالحیت
  فرهنگ در محیط یادگیري الکترونیکی    سازمانی

  مدیریت در محیط یادگیري الکترونیکی 
  توسعه منابع انسانی در محیط یادگیري الکترونیکی  

  محتواي الکترونیکی    فرآیندي
  سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی 

  تعامل اخالق مدار در محیط یادگیري الکترونیکی  
  پشتیبانی آموزشی در محیط یادگیري الکترونیکی  

  پشتیبانی فنی در محیط یادگیري الکترونیکی 
  پشتیبانی دانشجویی فرهنگی  

  یادگیري الکترونیکی  –ارزشیابی فرآیند یاددهی 
  الکترونیکی بهبود ارتقاي کیفیت یادگیري   دادي برون

4  15  
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کدگذاري  2،  هاداده کدگذاري  .  3.  راهنماي  .  4تدوین 
داده طبقه 5ها  سازماندهی  باز  6ها  بندي داده.  کدگذاري   .7 .

. شناسایی.  9هاي کیفی  . تحلیل داده8تدوین گزارش نهایی  
و    4 حرفه مولفه    15عامل  البرز اخالق  مهر  موسسه  در  اي 

  شناسایی شد. 
  

  سوال دوم پژوهش 
حرفه   تیوضع اخالق  آموزش  موجود  درموسسه  اي 
  ؟مهرالبرز چگونه است یلعا

اي در موسسه به منظور بررسی وضعیت موجود اخالق حرفه 
هاي شناسایی شده به صورت  ، مولفهآموزش عالی مهر البرز

پرسش  شامل  یک  ساخته  محقق  و    2نامه  فردي  عامل 
، کارشناسان  ، دستیاران مولفه در مورد استادان  11فرآیندي و  

.  مورد نظرسنجی دانشجویان قرار گرفت   99در نیمسال دوم  
  ارزش   اي بانمونه   تک  تی   آزمون  از  نامهبراي تحلیل پرسش 

هاي  عوامل و مولفه  داد  نشان  نتایج.  شد  استفاده  5/3  آزمون
حرفه    طور  به  جدول  در  مشاهده  قابل  تی  بااي  اخالق 

نظر  .  است  بوده  انتظار  مورد  میانگین  از  باالتر  معناداري از 
نشان   6سطح مطلوبیت نیز همان گونه که در جدول شماره  

مؤلفه  شده  دستیاران  هاي  داده  و  استادان  به  مربوط  رفتاري 
آموزشی، رفتاري مربوط به کارشناسان، تعامالت و ارتباطات  

دستیاران   به  مربوط  ارتباطات  و  تعامالت  استاد،  به  مربوط 
صالحیت الکترونیکی،  خودراهبري  حرفههآموزشی،  اي اي 

صالحیت  استاد،  به  مربوط  الکترونیکی  یادگیري  هاي محیط 

دستیاران  حرفه به  مربوط  الکترونیکی  یادگیري  محیط  اي 
یادگیري   مدیریت  سیستم  الکترونیکی،  محتواي  آموزشی، 

اخالق  تعامل  یادگیري  الکترونیکی،  محیط  در  مدار 
محیط   در  آموزشی  پشتیبانی  استاد،  به  مربوط  الکترونیکی 
یادگیري   محیط  در  فنی  پشتیبانی  الکترونیکی،  یادگیري 

دانشجویی   پشتیبانی  محیط   -الکترونیکی،  در  فرهنگی 
یاددهی   فرآیند  ارزشیابی  الکترونیکی،  یادگیري    -یادگیري 

تعاالکترونیکی   صرفاً  و  مطلوب  سطح  اخالقدر  در مل  مدار 
محیط یادگیري الکترونیکی مربوط به دستیاران آموزشی در  

  سطح نسبتاً مطلوب از نظر دانشجویان ارزیابی شده است. 

  هامؤلفه  گروهی و مطلوبیت تک تی آزمون نتایج . 6 جدول
 میانگین   هامولفه

 )Mean (  
  مقدار تی 

T  
درجه آزادي  

df  سطح معناداري   سطح مطلوبیت 
Sig  

  ها تفاوت میانگین 
Mean Difference 

  31591/1 00/0  مطلوب   439  025/28  4/ 8159 رفتاري مربوط به استاد 
00/0 مطلوب  439  821/24  4/ 7733 رفتاري مربوط به دستیاران آموزشی   27330/1  

00/0 مطلوب  439  811/27  4/ 8852 رفتاري مربوط به کارشناسان   38523/1  
00/0 مطلوب  439  801/25  4/ 8813 تعامالت و ارتباطات مربوط به استاد   38125/1  

00/0 مطلوب  439  693/22  4/ 7949 تعامالت و ارتباطات مربوط به دستیاران آموزشی   29489/1  
00/0 مطلوب  439  265/30  4/ 9307 خودراهبري الکترونیکی   43068/1  

اي محیط یادگیري  هاي حرفه صالحیت 
00/0  مطلوب   439  066/21  4/ 6641 الکترونیکی مربوط به استاد   16409/1  

اي محیط یادگیري  هاي حرفه صالحیت 
00/0  مطلوب   439  927/18  4/ 6218 دستیاران آموزشی الکترونیکی مربوط به    12182/1  

00/0  مطلوب   439  664/23  4/ 7428 محتواي الکترونیکی   24261/1  
00/0  مطلوب   439  602/27  4/ 8891 سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی   38909/1  
تعامل اخالق مدار در محیط یادگیري  

00/0  مطلوب   439  546/26  4/ 8199 الکترونیکی مربوط به استاد   31989/1  
تعامل اخالق مدار در محیط یادگیري  
00/0  مطلوب  "نسبتا  439  983/2  3/ 6142 الکترونیکی مربوط به دستیاران آموزشی   11420/0  

00/0  مطلوب   439  953/25  4/ 8341 پشتیبانی آموزشی در محیط یادگیري الکترونیکی   33409/1  
00/0  مطلوب   439  579/25  4/ 8432 یادگیري الکترونیکی پشتیبانی فنی در محیط    34318/1  

فرهنگی در محیط    –پشتیبانی دانشجویی  
00/0  مطلوب   439  080/23  4/ 7528 یادگیري   25284/1  

00/0  مطلوب   439  855/32  5/ 6318 یادگیري   –ارزشیابی فرآیند یاددهی    13182/2  

  طیف مطلوبیت . 7جدول 
  نامطلوب   نسبتا مطلوب   مطلوب 

6 –  34/4  33/4 – 66/2  65/2 -  1  
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تک  میزان  سنجش  براي  کرونباخ،  آلفاي  بعدي ضریب 
نگرش  میبودن  کار  به  عقاید  و  میها  واقع  در  خواهیم  رود. 

گویان از سؤاالت یکسان بوده  ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ 
شود، مقدار است. همان طور که در جدول فوق مشاهده می

براي   کرونباخ  برابر  پرسش آلفاي  بررسی  مورد  و    2/98نامه 
از   ابعاد باالتر  تک  تک  براي  می  7/0براي  مقادیر  این  باشد 

  ) پژوهشی قابل قبول هستند. 7/0تر از اهداف (بزرگ 
  

    سوال سوم پژوهش
حرفه 3 اخالق  مفهومی  الگوي  نظرات  .  به  توجه  با  اي 

خبرگان و متخصصین آموزش الکترونیکی و آموزش از  
  ست ؟ را ه دور چی 

حرفه  بر ادبیات و  پس از ارائه الگوي اخالق  اي اولیه مبتنی 
ها با رویکرد  ها و شاخص ، مولفه پیشینه تحقیق و ارائه عوامل 

و   تجزیه  و  آنان  نظرات  وکسب  متخصصین  به  سیستمی 
الگوي   کانونی،  گروه  در  نتایح  ارائه  سپس  و  آن  تحلیل 

اد (فردي  داي و اجزاي آن شامل: درون مفهومی اخالق حرفه 

(محتواي یادگیري الکترونیکی  فرآیند  سازمانی)،  مدیریت  و   ،
فرآیند یادگیري الکترونیکی یادگیري الکترونیکی  ،  ، ارزشیابی 

یادگیري  محیط  در  تعامل  فنی،  و  آموزشی  پشتیبانی 
برون الکترونیکی  و  فرهنگی)  دانشجویی  خدمات  دادي  ، 

و آموزش از راه  (بهبود و ارتقاي کیفیت یادگیري الکترونیکی  
ارزشیابی دور و  ،  اطالعات  فناوري  بستر  در  بازخورد)   ،

به  آمد.  ارتباطات  حرفهدست  اخالق  موسسات الگوي  در  اي 
آموزش   نظام  زیر  یک  عنوان  به  الکترونیکی  عالی  آموزش 

مؤلفه  همه  و  گرفته  قرار  تأکید  مورد  فرایندهاي عالی  و  ها 
هم    -یاددهی   به  مجموعه  یک  در  مورد یادگیري  پیوسته 

حرفه  اخالق  کیفیت  سو  یک  از  تا  است  نظام توجه  اي 
الکترونیکی را بهبود ببخشد و از سوي دیگر با    آموزش عالی

همچنین  بهره و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  گیري 
نظریه بهره از  تعالیهامندي  سبب  فرآیند یاددهی ،  به  بخشی 

  .  یادگیري گردد -
  

  مهرالبرز یک یالکترون یاي موسسه آموزش عالاخالق حرفه  يالگو یابیارزهاي نامه مولفه بررسی سازگاري درونی پرسش  . 8جدول 
 نمونه  تعداد کرونباخ  آلفاي هاشماره سوال سوال تعداد  ها مولفه

 440 97/0 8-1 8 رفتاري مربوط به استاد 
 440 98/0 16-9 8 رفتاري مربوط به دستیاران آموزشی 

 440 99/0 24-17 8  رفتاري مربوط به کارشناسان  
 440 97/0 28-25 4 تعامالت و ارتباطات مربوط به استاد 

 440 96/0 32-29 4 مربوط به دستیاران آموزشیتعامالت و ارتباطات 
 440 98/0 38-33 6 خودراهبري الکترونیکی 

 440 98/0  43-39  5  اي محیط یادگیري الکترونیکی مربوط به استاد هاي حرفهصالحیت
حرفهصالحیت به  هاي  مربوط  الکترونیکی  یادگیري  محیط  اي 

 440 97/0  48-44  5  دستیاران آموزشی 

 440 95/0  56-49  8  محتواي الکترونیکی 
 440 97/0  61-57  5  سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی 

 440 98/0  64-62  4  مدار در محیط یادگیري الکترونیکی مربوط به استاد تعامل اخالق
اخالق دستیاران  تعامل  به  مربوط  الکترونیکی  یادگیري  محیط  در  مدار 

 440 98/0  67-65  3  آموزشی 

 440 99/0  72-68  5  پشتیبانی آموزشی در محیط یادگیري الکترونیکی 
 440 99/0  75-73  3  پشتیبانی فنی در محیط یادگیري الکترونیکی 

 440 97/0  79-76  4  فرهنگی در محیط یادگیري الکترونیکی   -پشتیبانی دانشجویی  
 440  98/0  85-80  5  یادگیري الکترونیکی -ارزشیابی فرآیند یاددهی 

2/98  نامه کل پرسش    
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 و بحث  گیرينتیجه
می پایان  دردر  که  گرفت  نتیجه   پیشرفت   با  مواجهه  توان 

  همچنان   آموزش  در  یکپارچگی  از  اطمینان،  فناوري  سریع
  یک  برخط   یادگیري  جامعه  یک  به  مربوط  ذینفعان  همه   براي
  توجیه را هاي اخالقیمولفه تدوین لزوم امر  این. است چالش
تغییر    حال  در  برخط  آموزش  که  آنجا  حال، از  این  با.  کندمی

هاي  چالش  که  شود  تصور  است  ممکن  است،  مداوم  و توسعه
آمد   خواهد  بوجود  نیز  هاي الکترونیکیدانشگاه  براي  جدیدي
باید اینشوند   سازگار  تغییرات   این   با  و  باور    مقاله   .  این  بر 

  است.   احترام  قابل  الکترونیکی  آموزش  اصلی  هدف  است که
مولفهپژوهش  در و  کدها  قبلی  آموزش  هاي  اخالقی  هاي 

الکترونیکی بررسی گردیده و بیشتر به تخلفات پرداخته شده  
قید و بند و بدون چارچوب علمی در  بی   تالش  است. هرگونه 

هاي اخالقی در این زمینه سازنده نخواهد  و مولفه   کدها  ارائه
 مداوم   تغییرات  با  گاريساز   براي  حاضر  قرن  آموزش  . اگربود
  براي الزم  دانش  وها  مهارت  کسب  طریق   از   شدن   جهانی  در

  الکترونیکی   آموزش،  است  جامعه  براي  مفید  ارتباط  ایجاد
  این  با.  استها  مهارت  این  به  دستیابی  ابزارهاي  از  یکی
اخالق    رفتار  نباید  خود  تجهیز  براي   مسابقه  حال، اخالقی و 
راحرفه   خطر  به   است،   ضروري  عمومی   منافع  براي  که  اي 
  گفت  توان می   دو  هر  تعادل بین وجود  صورت   در  تنها  .بیندازد

است. بدون شک    مترقی  آموزش الکترونیکی واقعاً  جامعه  که
حرفه  اخالق  و  رعایت  آموزش  نوع  این  ابعاد  همه  در  اي 

آموزشی  دستیاران  استادان،  مانند  آن  در  مؤثر  ،  عوامل 
فرآینديکارشناسان   عوامل  فنی،  کارشناسان  و  ، آموزشی 

یاددهی   فرآیند  در  فرهنگی  و  نقش    -سازمانی  یادگیري 
کننده عالقه تعیین  و  انگیزه  ایجاد  باعث  و  دارد  مندي اي 

علم  به  آموزش  دانشجویان  بستر  در  ویژه  به  آموزي 
می  الگوي  الکترونیکی  تدوین  تحقیق،  دوم  بخش  در  شود. 

آموزش الکترونیکی در مرور ادبیات  اي  مفهومی اخالق حرفه
می  الگو  این  و  خورد  نمی  چشم  به  سنجه پیشین  اي تواند 

براي آموزش عالی الکترونیکی باشد که چه عواملی باید مد  
و   یابد  بهبود  الکترونیکی  آموزش  کیفیت  تا  گیرد  قرار  نظر 

گروه همه  ذيرضایت  گرددهاي  تأمین  تحقیق  نفع  این   .
الگو رعایت  به  حرفهبیشتر  اخالق  درون  ي  ابعاد  در  اي 

رفتاري،  آموزش  نوعی  آن  رعایت  و  دارد  تاکید  سازمانی 
فرهنگی میفرآیندي،  هم  دانشجویان  به  سازمانی  .  باشد ، 

ومولفه عوامل  تعیین  بخش  در  تحقیق  نتایج نتایج  با  ها 
سیمپسونبه  و  اندرسون  گذشته،  تحقیقات  از  آمده    ، دست 

؛  2014  ،مور  ؛2011  ،و وود  سونسون  ؛2010  ،توپراك  ؛2007
فراهانی نژاد  ؛2014  ،فرمهینی  و   ؛2015  ،سبحانی  محمدي 

همکاران؛  2020  ،همکاران و  المسیدین  احد   ؛ 2020  ،طالب 

 اي مفهومی اخالق حرفه الگوي  . 1شکل 
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همکاران  و  مقدم  همکاران  ؛1395  ،خیاط  و    ، رستگارپور 
  ، مقتدایی  ؛1395  ،رادمهر  ؛1395  ، نیکخواه و همکاران  ؛1395
همکاران  ؛1396 و  نژاد  و    ؛1396  ، سبحانی  کدها  بخش  در 
حرفه مولفه اخالق  همهاي  ارائه  اي  دربخش  و  است  راستا 

حرفه  اخالق  مفهومی  یادگیري الگوي  بستر  در  اي 
الکترونیکی و آموزش از راه دور با رویکرد سیستمی تا کنون  

اي باشد، ارائه  هاي اخالق حرفه تحقیقی که با توجه به مولفه 
  . ستنشده ا

  
  پیشنهادها 

 گردد: هاي پژوهش موارد ذیل پیشنهاد میبر اساس یافته
حرفه 1 اخالق  اهمیت  به  توجه  با  توجه  .  با  ویژه  به  اي، 

به  نتایج  دانشجویانبه  نظرات  از  آمده  است  دست  ضروري   ،
و  دانشگاه الکترونیکی  آموزش  عالی  آموزش  موسسات  و  ها 

دور راه  از  به  آموزش  تنها  نه  تجربه  ،  کم  و  جوان  استادان 
چارچوب آموزشی  دستیاران  به  اخالق  بلکه  رعایت  هاي 

ارائه  حرفه الکترونیکی  آموزش  حوزه  به  ورود  بدو  در  را  اي 
برنامه و  چشمدهند  به  توجه  با  مستمر  عملیاتی  انداز  هاي 

حرفه  اخالق  ارتقاي  و  بهبود  براي  الکترونیکی  اي آموزش 
  تدوین نمایند.

با  2 به .  نتایج  به  نظرسنجی  توجه  از  آمده  دست 
مطلوب   نسبتا  سطح  در  که  دستیاران  به  نسبت  دانشجویان 

داشت  کارگاهقرار  و  وبینار  برگزاري  براي  ،  آموزشی  هاي 
اخالق ارتقاي  در  آموزشی  با  دستیاران  تعامل  و  مداري 

  دانشجویان ضروري است.  

نشست 3 برگزاري  و  .  استادان  بین  مشترك  هاي 
هماهنگیدستیارا و  تجربیات  انتقال  براي  در  ن  بیشتر  هاي 

بر   نظارت  و  مجازي  فضاي  در  تدریس  و  فعالیت  خصوص 
بازخورد ارائه  لحاظ  به  دانشجویان  به  فعالیت  موقع  به  هاي 

رویکرد   با  دانشجویان  تکالیف  بر  نظارت  و  دانشجویان 
  مداري الزم است. حمایتی در چارچوب قوانین و اخالق 

نشست4 برگزاري  مجرب  .  استادان  با  تخصصی  هاي 
اي براي رشد و توسعه فردي دستیاران ضروري  اخالق حرفه 

  است. 
بعدي 5 محققان  براي  مفهومی  .  الگوي  اعتبارسنجی   ،

نامه اعتبارسنجی  دست آمده توسط پرسش اي به اخالق حرفه 
و کسب نظرات استادان حوزه آموزش الکترونیکی و آموزش  

  گردد.مفهومی پیشنهاد میاز راه دور و ارتقاي الگوي 
عوامل محیط  گردد در پژوهش. توصیه می 6 هاي آینده 

روزرسانی و  یادگیري متناسب با پیشرفت سریع تکنولوژي به 
حرفه  اخالق  الگوي  الکترونیکی  در  یادگیري  بستر  در  اي 

 تجدید نظر گردد. 
 

   سپاسگزاري
همکاري از  مساعدتنویسندگان  و  قائمها  رییس،  مقام، هاي 

محترم  ا دانشجویان  و  کارشناسان  علمی،  هیئت  عضاي 
سپاسگزاري  البرز  مهر  الکترونیکی  عالی  آموزش  مؤسسۀ 

  کنند. می
  منابع مالی 

  موردي از طرف نویسندگان گزارش نشده است. 
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