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 پژوهشي -علمي فصلنامة

 رانیفناوري اطالعات و ارتباطات ا
 2121، پاییز و زمستان 99و92هاي شماره ،هفتم سال

 04-92 صص:  

 
 

 

   اي هاي حرفه بررسي ميزان كاربست اخالق و شايستگي

 هاي مجازي ت علمي آموزشاعضاي هيأ توسط

 هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان( )موردكاوي: دانشگاه 
 

 عاطفه عاصمي ***بي عشرت زماني            بي**محبوبه نریماني             *

 ریزي آموزشي، دانشكده علوم تربیتي، دانشگاه اصفهان، اصفهانكارشناس ارشد، برنامه *
 ، اصفهانعلوم تربیتي، دانشكده علوم تربیتي، دانشگاه اصفهان ،دكتري **

 ، اصفهانعلم اطالعات و دانش شناسي، دانشكده علوم تربیتي، دانشگاه اصفهان ،دكتري *** 
 21/40/2121تاریخ پذیرش:            24/40/2129تاریخ دریافت:

 چكيده

هاي مجازي در  اي توسط اعضاي هیات علمي آموزش هاي حرفه پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان كاربست اخالق و شایستگي

علوم پزشكي اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفي و از نوع پیمایشي است. جامعه آماري شامل همه  دانشگاه اصفهان و

 29-22اعضاي هیأت علمي و دستیاران آنان و دانشجویان مجازي دانشگاه اصفهان  و علوم پزشكي در نیمسال دوم سال تحصیلي 

نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوري  260ي متناسب با حجم جامعه تعداد بود. براي انتخاب دانشجویان از روش نمونه گیري تصادف

ها است. پس از  اطالعات در این پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته با چهار مولفه طراحي، تدریس، ارزشیابي و استفاده از فناوري

به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند  نفر از افراد جامعه كه 14روایي محتواي پرسشنامه، در یک مطالعه مقدماتي بین تائید 

نتایج پژوهش نشان داد كه از نظر اعضاي واریانس جامعه برآورد گردید، و براي پایایي آن آزمون آلفاي كرونباخ استفاده گردید. 

قرار دارد. اما  هاي مجازي در حد باالیي هاي حرفه اي در آموزش هیات علمي و دستیاران آنان میزان مولفه هاي اخالق و شایستگي

باشد.  نتایج  این پژوهش بیانگر وجود اختالف بین ویژگیهاي دو  مي 1.0تر از میانگین مطلوب  ها  پائین از نظر دانشجویان این مولفه

ها آشنا  هاي خاص این نوع از آموزش هاي مجازي باید با ویژگي محیط سنتي و مجازي است  و اعضاي هیات علمي در آموزش

هاي اعضاي  مهارت موجب پرورش تواند مي آموزشي مؤسسات توسط مناسب هاي كارآموزي دوره ساختن راین فراهمبنابباشند 

 گردد. آنها آموزشي وظایف و ها نقش انجام صحیح و ابزارها با كار زمینه در هیات علمي

 

 اي هاي حرفه اي،  شایستگي : آموزش عالي؛ آموزش مجازي؛ اخالق حرفههاي كليديواژه
 

 مقدمه.1

هتا و نیتز    نقش با اهمیتت تعلتیم و تربیتت در تعتالي انستان     

گیري تمدن هاي بشري بر هیچ كس پوشتیده نیستت.    شكل

در این بین مراكز آموزشي جامعه و مخصوصاً دانشتگاه هتا از   

   اي در جوامع مختلف برخوردار هستند.  نقش ویژه

 

دیگر در سالهاي اخیر در پي گسترش دانشتگاه هتا،   از طرف 

آمتتوزش الكترونیكتتي نیتتز در ستتطح دانشتتگاه هتتاي جهتتان  

گسترش چشمگیري پیدا كرده است، لذا توستعه كمتي ایتن    

ها بدون توجه به جنبه كیفیتي آن مشتكالتي را   گونه آموزش
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كیفیتتي ایتن    هتاي  به همراه خواهتد داشتت. یكتي از جنبته    

هتتا نگتتاه متعهدانتته نستتبت بتته تتتدریس و رعایتتت        دوره

هاي حرفه اي تدریس توسط اعضاي هیتات علمتي    شایستگي

 .  ها مي باشد این دوره

آمتوزش   ستازي  پیتاده  در زمینته  اصتلي  عوامتل  جملته  از

 آموزشتي  هتاي  استتادان گتروه   هتا،  دانشگاه در الكترونیكي

 توستط  مناسب هاي كارآموزي دوره ساختن فراهم هستند.

 هتاي  مهتارت  موجتب پترورش   توانتد  مي آموزشي مؤسسات

 و هتا  نقتش  انجام صتحیح  و ابزارها با كار زمینه در استادان

 این(. 2102و دیگران،  گردد )عبداللهي آنها آموزشي وظایف

عملیتاتي   حتوزه  جدیتد بتودن   بته  توجه با كه است حالي در

هاي  پژوهش خالي جاي ایران، كشور در آموزش الكترونیكي

احستاس   شتدت  به زمینه این در اعمال هدایت براي داخلي

نظیتر   گرفتته  صتورت  هتاي  پتژوهش  از معدودي و شود مي

 چگتونگي  كته  استت  آن بیتانگر  نیز (2101)فاضلي پژوهش

 روشتني  وضعیت ها این نوع از آموزش در استادان از حمایت

 است. نداشته

آشنا بودن در خصوص تدریس در محیط آموزش الكترونیكي 

هتا و همننتین    هتاي ختاص ایتن نتوع از آمتوزش      با ویژگتي 

هتا الزم و ضتروري استت.      هتاي مخصتوص ایتن دوره    آموزش

بنابراین الزم است مدرس قبل از ورود به ایتن محتیط داراي   

 باشد: دو ویژگي

هاي مورد نیاز جهت تدریس در محتیط   داشتن صالحیت-2

 یادگیري الكترونیكي

 متتارور،  ،9442)استتتكتور، الزم  هتتاي گذرانتتدن آمتتوزش -9

9424). 

كننتد كته بتراي معلمتان      ( ادعا متي 9442باوان و استكتور )

آنالین باید یک نقش چند بعدي فرض كنیم و بر ادغام طیف 

اي مختلتف و متعتدد تاكیتد     هاي حرفته  وسیعي از شایستگي

دارند. به عنوان مثتال، معلتم آنالیتن بایتد طتران، تكنستین،       

(. 9424تكنولوریست آموزشي، متخصص محتوا باشد )باران، 

بسیاري از نویسندگان بتا توجته بته اهمیتت نقتش فنتاوري       

هتاي الكترونیكتي بته ترییتر      اطالعات و ارتباطات در آموزش

عناصر فرآیند آموزش و یادگیري اشاره دارند و به این نتیجه 

هتاي ختاص    اند كته مدرستین بایتد داراي شایستتگي     رسیده

آمتوزش آنالیتن باشتند بته عنتوان مثتال مدرستین بایتد بتتا         

هتاي آمتوزش همزمتان و غیتر      ي استتفاده از سیستتم  چگونگ

، گتتاش، 9444همزمتتان آشتتنایي داشتتته باشتتند )كلیستتون، 

 (.9442، استاسا، 9424

هایي در جهت تنظیم و  بر این اساس تا كنون تالش

هاي مورد نیاز استاداني كه  ها و شایستگي بندي نقش دسته

تعریف در محیط الكترونیكي تدریس دارند و در نهایت یک 

دقیق از مشخصات معلم آنالین صورت گرفته است. در 

نویسنده در  20( یک دید كلي از  پیشنهادات 2جدول )

هاي آنالین ارائه شده است و  مورد نقش معلمان  در محیط

هاي مرتبط با هر  ( شایستگي9ستس در جدول شماره )

 نقش با تاكید بر نقش آموزشي ارائه گردیده است .

ن جدول از منابعي مثل مركز اطالعات و آمار جهت تهیه ای 

پورتال مركز عالي  (،ERICآموزش و پرورش استانیا )

اي مجالت  ، سیستم منطقه(ISOC)تحقیقات علمي استانیا 

علمي آمریكاي التین، كارائیب، استانیا و پرترال 

(LATINDEX ،9421(،  استفاده شده است )پابلو.) 

این پژوهش مي توان گفتت:  در مورد اهمیت و ضرورت انجام 

مطالعات زیادي در زمینه آموزش الكترونیكتي انجتام    اگرچه

 نشتان   و پیشتینه پتژوهش  مروري بتر ادبیتات   شده است اما 

هتاي   شایستتگي دهد كه تحقیقات كمي در مورد مستائل  مي

و خصوصتاً اختتالف    آموزش الكترونیكياي مدرسان در  حرفه

انشتجویان در  ایتن   نظر اعضاي هیأت علمتي، دستتیاران و د  

 .انجام شده است مورد

نقتش آموزشتي و   در پژوهشي كه در خصتوص   (9421پابلو )

شتتاغل در محتتیط آمتتوزش  يشایستتتگي معلمتتان دانشتتگاه

بتتاالترین میتتانگین   ، انجتتام داده نشتتان داد كتتهالكترونیكتتي

مربوط به  نیاز هاي آموزشي است، بتدین معنتا كته اعضتاي     

هیات علمي  تمایل به كستب آگتاهي از ترییترات و الزامتات     

هاي بیشتري در ایتن   آموزش الكترونیكي و همننین آموزش

 زمینه دارند.

 هیئت اعضاي نگرش (  در پژوهش بررسي2102صدق پور )

حضتوري،    زش بته سته روش  به آمو نسبت دانشگاهها علمي

تعامتل   كتاهش  عامتل  -2نیمه و غیرحضوري نشان داد كته:  

 روش بته  كته  علمتي  هیئتت  اعضتاي  در دانشجو و استاد بین

 تدریس روش دو هر به كه گروهي از مي دهند آموزش سنتي

 در آموزش  مهارت عهتتوس عامل -9. تتر استبیشت مي كنند،



 هاي مجازي توسط اعضاي هیات علمي آموزش  اي هاي حرفه بررسي میزان كاربست اخالق و شایستگي

92 

 

 

 هاي الكترونيكي هاي مربوط به تدريس در محيط نقش( 1جدول شماره )

 

 

 (César, 2013برگرفته از مقاله )
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 مشاور    ×  × ×

 متخصص محتوا        ×

تسهیل گر       ×  

 محتوا

دریاد متخصص ×      
 الكترونیكي گیري

ریز  طران، برنامه × × ×  × × ×

 وسازماندهنده

 ارزیاب  ×  ×   ×

نظارت بر        

 دانشجویان

 طران گرافیک  ×   ×  

هدایت گر        

 آموزش

 كتابدار  ×     

 رهبري  ×     

مدیر و اداره   × ×  × × ×

 كننده

 تولید محتوا       ×

 نویسندهناشر و   ×     

 اي بودن حرفه     ×  

 محقق       

 اجتماعي     × × ×

متخصص   × ×  ×  

 سیستم

متخصص  × × × × × × ×

 تكنولوري

 تكنسین  ×  ×  × ×
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 مشاور    ×   

 متخصص محتوا     ×   

تسهیل گر         

 محتوا

دریادگ متخصص       

 الكترونیكي یري

ریز  طران، برنامه ×   × ×  ×

 وسازماندهنده

 ارزیاب ×   ×   ×

نظارت بر        

 دانشجویان

 طران گرافیک × ×     ×

هدایت گر  ×  ×  ×  ×

 آموزش

 كتابدار  ×     ×

 رهبري       ×

مدیر و اداره  × × × ×  × ×

 كننده

 تولید محتوا ×      

 ناشر و نویسنده ×      ×

 اي بودن حرفه       

 محقق       

 اجتماعي  × ×  ×  

متخصص  ×      ×

 سیستم

متخصص  ×  ×    ×

 تكنولوري

 تكنسین ×      ×
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هاي الكترونيكي ها مورد نياز در آموزش هاي مدرسان و شايستگي  نقش(: 0جدول شماره  )  

 ها شايستگي نقش

 آموزشي

 طراحي طرن درس در سطح وسیع و در هر یک از عناصر تدریس

 پیش نویس و توسعه مواد دیجیتال

 هاي یادگیري پیش نویس و توسعه فعالیت

 پیش نویس و توسعه فعالیتهاي ارزیابي

 مشاركت دانشجویان سازماندهي و تسهیل

 اي ها و توسعه حرفه سازماندهي  فعالیت

 مدیریتي

 مدیریت زمان و دوره

 و رهبري كردن  هدایت

 ها تنظیم آئین نامه 

 هاي آنالین هاي مدیریت كالس روش

 هاي یادگیري و ثبت نام دانشجویان در محیط  آنالین مدیریت فعالیت

 هاي اداري ارتباط با تیم

 هاي یادگیري ها براي فعالیت تكنولوریستهماهنگي با 

 ارزیاب

 ارزیابي كاردانشجویان بر طبق ظوابط

 نظارت  بر پیشرفت فردي و گروهي

 ارزیابي فردي و گروهي

 اجتماعي

 حفظ صمیمیت در محیط یادگیري

 الكترونیكي

 اي دوستانه حل و فصل مشكالت با شیوه

 خودداري از رفتارهاي نامطلوب

 یري الكترونیكيبهبود محیط یادگ

 پویا نمودن دانشجویان در محیط یادگیري الكترونیكي

 تكنولوریست

 انتخاب منابع جدید و ابتكاري براي یادگیري الكترونیكي

 هاي تكنیكي و چند محتوایي و مناسب كردن آن براي دانشجویان در محیط یادگیري الكترونیكي استفاده از روش

 آموزان پیشنهاد منابع براي دانش

 فراهم كردن اطالعات و نرم افزارهاي جدید براي یادگیري الكترونیكي

 ها، منابع و ابزار مجازي عامل  ها، سیستم آگاهي از ویژگي

 هاي مورد نیاز براي مدیریت كالس در هر دو شیوه همزمان و غیر همزمان آگاهي از روش

 مشاور

 دادن پیشنهاد براي افزایش كارائي

 نیازهاي دانشجویان راهنمایي براي برآوردن

 ایجاد انگیزه در دانشجویان

 موافقت با اخالق و استانداردهاي قانوني در حیط یادگیري الكترونیكي شخصيتي

 ارائه پیشنهادات براي یادگیري در محیط الكترونیكي

 onlineهاي  هوشیار و حساس بودن در طي ارتباط

 پژوهشگر
 ط یادگیري الكترونیكيانجام  تحقیقات مرتبط با كالس درس در محی

 ادغام و هماهنگي فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي

 (César, 2013برگرفته از مقاله )
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 هر و مجازي روش به كه علمي هیئت اعضاي در الكترونیكي

آمتوزش   به آگاهي 3- است كمتر مي كنند، تدریس روش دو

 ستنتي  روش بته  كته  علمتي  هیئتت  اعضتاي  در الكترونیكي

متي   آمتوزش  روش دو هتر  به كه گروهي از مي كنند تدریس

 كته  افرادي مي رسد نظر به كلي، طور به است. دهند، كمتر

 مهتارت،  توستعه  دارند، آگاهي آموزش الكترونیكي زمینه در

 كته  حالي در است. آموزش الكترونیكي به آنها گرایش عامل

 دلیل به ندارند آگاهي آموزش الكترونیكي درباره  كه افرادي

 این نسبت به آگاهي عدم همننین و شیوه این در تعامل نوع

همانگونته كته در   . دهنتد  نمتي  نشتان  گترایش  آن به آموزش

پیشینه پژوهش مشخص شتد تحقیقتات كمتي در خصتوص     

اي توستط اعضتاي هیتات     هاي حرفه میزان رعایت شایستگي

هاي مجازي در ایتران انجتام گرفتته     علمي درگیر در آموزش

پتژوهش حاضتر بتا هتدف مقایسته نظترات        است. از ایتن رو، 

هتاي   اساتید و دانشجویان در مورد میزان رعایتت شایستتگي  

 هاي مجازي انجام گرفته است. حرفه اي تدریس در آموزش

 هاي پژوهش مواد و روش.0

باتوجه به هدف پژوهش حاضتر روش تحقیتق توصتیفي و از    

نوع پیمایشي مورد استفاده قرار گرفته است. جامعته آمتاري   

آن را همه اعضاي هیأت علمي و دستیاران آنان و دانشجویان 

مجازي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان در نیمستال  

نفر هیتأت علمتي،    0اند، كه تعداد آنان  تشكیل داده 29دوم 

نفر دانشتجو بتوده كته از ایتن میتان       004نفر دستیار و  21

استتتاداني كتته بتته هتتر دو شتتیوه ستتنتي و مجتتازي تتتدریس 

اند انتخاب شده و از میتان دانشتجویان بتا استتفاده از      اشتهد

نمونه گیري تصادفي متناسب با حجم جامعته بتا استتفاده از    

 اند. نفر انتخاب گردیده 260فرمول كوكران تعداد 

ابزار جمع آوري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامة محقتق  

و سوالي با استفاده از اخالق  64ساخته است. این پرسشنامه 

هاي مورد نیاز جهت تدریس در دوره هاي مجتازي   شایستگي

ساخته شده است كه با چهتار مولفته     در قالب طیف لیكرت

هتا بتا    طراحي، تدریس ، ارزشیابي و مولفه استفاده از فناوري

  هایي كه متناسب با آموزش مجازي باشتد تتدوین شتده    گویه

در این خصوص یک پرسشنامه تهیه شتده )مخصتوص    است. 

عضاي هیأت علمي، دستتیاران آنتان و دانشتجویان( كته در     ا

هتاي دموگرافیتک بتا هتم متفتاوت هستتند.         قسمت ویژگتي 

 20پرسشنامه در چهار قسمت تهیته كته در هتر قستمت بتا      

اي متورد   هاي حرفه سوال میزان كاربست اخالق و شایستگي

 سنجش قرار گرفت.

هي از :  آگتا از جمله سواالت این پرسشنامه به مواردي مثتل 

هتتاي جدیتتد تتتدریس متناستتب بتتا محتتیط یتتادگیري  شتتیوه

هتتاي  الكترونیكتتي، پتترورش عقالنیتتت دانشتتجویان در عرصتته

مختلف اعتقادات دینتي و اخالقتي، رعایتت شتأن دانشتجو و      

برخورد احترام آمیز با آنان،  ارائته پیشتنهاد جهتت بهبتود و     

هاي آموزش الكترونیكتي   ارتقاي كیفیت  ارائه دروس در دوره

افزایش مهارت ، به روز بودن مطالب درسي براي دانشجویان ،

فكري و توسعه مهارت تفكتر انتقتادي در  محتیط یتادگیري     

تالش در جهت ایجاد  نوآوري در تهیه محتتواي  ، الكترونیكي

وجود آزادي عمتل بتراي دانشتجویان در    ، دروس الكترونیكي

 اشاره نمود.انتخاب محتواي آموزشي و ... 

استاتید   توستط  هتا  روایي محتوایي پرسشتنامه پس از تعیین 

برنامه ریزي آموزشي و  نفر از متخصصان  2راهنما، مشاور و 

نفر از افراد  14در یک مطالعه مقدماتي بین  فناوري آموزشي

جامعه كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند توزیتع  

 ها به صورت زیر به دست آمد.   و پایائي هر یک از مولفه

،پایتائي حیطته    29/4یي حیطه طراحتي و تتدوین درس  پایا

، پایائي 20/4، پایائي حیطه ارزشیابي 21/4ارائه و اجرا درس

، و پایائي كتل پرسشتنامه     26/4ها  حیطه استفاده از فناوري

 باشد. مي 20/4

شایان ذكر است نظتر بته اهمیتت امكتان مقایسته دیتدگاه       

استتانداردهاي  دانشجویان با استادان در مورد میزان رعایت 

اي در آموزش الكترونیكي غیر از  ها حرفه اخالق و شایستگي

بخش اطالعات جمعیت شناختي پرسشنامه، بقیته ستواالت   

هتاي   به صورت یكسان طراحتي شتده بتود. در تحلیتل داده    

تحقیق بتا توجته بته مفروضتات اولیته تحقیتق،  عتالوه بتر         

آزمتون  ، تحلیل واریتانس،  Tآمارهاي توصیفي، از آزمونهاي 

تعقیبي توكي استفاده گردید و براي مقایسه نظرات استادان 

 و دانشجویان از آزمون  آنوا استفاده شده است

 هاي پژوهش يافته.2

در این پژوهش درصد فراواني افراد به تفكیتک جنستیت در   

% درصد از آنان 0/01% مرد و 9/06بین جامعه اول )اساتید( 

ستتال و  14ي ستتن زیتتر % از استتتادان دارا2/2زن بتتوده و  
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درصد آنان  0/20سال و  04تا  12ن درصد از آنان س 0/10

% آنان داراي مدرک دكتتري  244سال دارند،  04سن باالي 

ستال و   0% داراي ستابقه ختدمت كمتتر از    29.0بوده انتد،  

% 244سال مي باشتند،   94تا26داراي سابقه خدمت  12.0

س به صتورت  آنان داراي سابقه خدمت در هر دو شبوه تدری

انتد كته    % استادان اظهار كترده 9/62سنتي و مجازي بودند. 

هتتاي الكترونیكتتي را  تجتتارب  فنتتي متتورد نیتتاز در آمتتوزش

اند .درصتد فراوانتي افتراد بته تفكیتک جنستیت در        گذرانده

زن بتوده     %0/12مرد و   %0/69جامعه دوم )دستیاران( نیز 

آنان  12.9% داراي مدرک  كارشناسي ارشد و فقظ  69.0و 

% داراي سابقه كمتر از 20داراي مدرک دكتري مي باشند،  

سال متي باشتند،    94 -26% آنان داراي سابقه 90سال و  0

اند كته تجتارب فنتي متورد نیتاز       % دستیاران ادعاكرده0/02

اند. درصتد فراوانتي    تدریس در محیط الكترونیكي را گذرانده

% زن  بتوده  0/02% مرد و 00در جامعه سوم )دانشجویان(، 

درصتد   02.2سال و  14تا 92% درصد داراي سن 6/90اند. 

 04% آنان سن بتاالي  6بوده و فقط  04-12داراي سن بین 

 1/06% آنان در مقطتع كارشناستي و   0/09سال داشته اند، 

  , آنان در مقطع كارشناسي ارشد تحصتیل متي كترده انتد    

در  هاي الزم جهت یادگیري نفر از دانشجویان آموزش 1/69

 اند. محیط الكترونیكي را گذرانده

معیتتار نظتترات كلتتي پاستتخ در بررستتي میتتانگین و انحتتراف 

دهندگان در مورد سواالت مرتبط با میزان رعایتت اختالق و    

هاي حرفه اي اعضاي هیات علمي آموزش مجتازي   شایستگي

دهنتدگان در تعتدادي از     مشخص گردیتد سته گتروه پاستخ    

تترین   ي بتاالترین و پتائین  هتا بته صتورت مشتترک دارا     گویه

   میانگین هستند.

اعتمتاد بته    " 02هتاي    ها مربتوط بته گویته    باالترین میانگین

بتا   "دانشجویان با توجه بته مجتازي بتودن فضتاي آموزشتي     

( و 0.69( ، دستتتیار  )0.12میتتانگین بتته ترتیتتب استتاتید )  

ارزشتتتیابي از عملكتتترد   " 11( و گویتتته 1.12دانشتتتجو )

با میانگین بته ترتیتب استاتید     "داري  دانشجویان بدون جانب

 94( و گویتتته 0.19( و دانشتتتجو )0.90(، دستتتتیاران )0.91)

بتا   "رعایت شتأن دانشتجو و برختورد احتترام آمیتز بتا آنتان       "

( و 0.00( و دستتتیاران )0.69میتتانگین  بتته ترتیتتب  استتاتید )

 (.1.61دانشجو) 

اي تتالش بتر   " 01هتاي   ها مربوط به گویه پائین ترین میانگین

با میتانگین بته    "آشنایي دانشجویان با ماهیت فضاهاي مجازي

 1.20( و دانشجویان )1.69( ، دستیاران )1.29ترتیب اساتید )

در نظر گرفتن ستطح علمتي و توانمنتدي همته      "12( و گویه 

با میانگین به ترتیتب استاتید    "دانشجویان در طراحي سواالت

 "96( و گویته  9.29( و دانشجویان )1.20( ، دستیاران )1.22)

در نظر گرفتن راهبر دهاي آموزشي مناسب بتراي دانشتجویان   

 " هاي خاص در محتیط یتادگیري الكترونیكتي    ضعیف و با نیاز

( و 1.10(، دستتتیاران )1.00بتتا میتتانگین بتته ترتیتتب استتاتید )

از آن جتایي كته تعتداد نمونته      باشتد.  مي(  9.21دانشجویان ) 

نرمال بتودن  ( مي باشد ،  14ز اساتید و دستیاران كم ) كمتر ا

داده هتتا بتتا استتتفاده از آزمتتون كلمتتوگروف استتمیرنوف متتورد 

( ارائه شده استت  1بررسي قرار گرفت كه نتایج آن در جدول )

 40/4و از آن جتتایي كتته مقتتادیر احتمتتال بتته دستتت آمتتده از 

 بزرگتر مي باشد فرض نرمال بودن داده ها پذیرفته مي شتود . 
توصتیفي بدستت آمتده بتراي نظترات پاستتخ      ( نتتایج  0در جتدول ) 

هاي حرفه  دهندگان در مورد مولفه هاي كاربست اخالق و شایستگي

. اي توسط اعضاي هیات علمي و دستتیاران آنتان ارائته شتده استت     

در پاستخ دهنتدگان   جهت رسیدن به نتیجته كلتي از نظترات    

اي توستط   هتاي حرفته   میزان رعایت اخالق و شایستتگي مورد 

گویته   64 ایتن  میانگین ،اعضاي هیات علمي و دستیاران آنان 

و میتانگین بته   به عنوان نظر كلي پاسخ دهندگان قرار گرفتت   

مورد مقایسه قرار گرفتت .   0/1دست آمده با میانگین مطلوب 

 Tون ، از آزمت  0/1براي مقایسه میانگین با میتانگین مطلتوب   

. نتتایج توصتیفي نهتایي در     تک نمونه اي استفاده شده استت 

با  .ائه شده است ار( 6در جدول ) T(  و نتایج آزمون 0جدول )

( ، از آن جایي كه مقتادیر احتمتال بدستت    6توجه به جدول )

كتتوچكتر متتي باشتتد ، تفتتاوت میتتانگین هتتا بتتا  40/4آمتتده از 

معني دار استت و چتون میتانگین هتاي      0/1میانگین مطلوب 

بزرگتتر و   0/1بدست آمده براي نظرات اساتید و دستتیاران از  

بتتا كوچكتراستتت بنتتابراین  0/1بتتراي نظتترات دانشتتجویان از 

استاتید و  رفت كته از نظتر   یتتوان پتذ  درصد متي   20اطمینان 

اي  هتاي حرفته   میزان كاربست اخالق و شایستتگي ، دستیاران 

، توسط اعضاي هیات علمي آموزش مجازي و دستتیاران آنتان  

بیش از حد مطلوب و از نظر دانشجویان كمتر از حتد مطلتوب   

 .  است
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 اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده ها نتايج آزمون كلموگروف ( :2جدول )

 مقدار احتمال آماره آزمون پاسخ دهندگان متریر

 رعایت اصول اخالق حرفه اي در طراحي و تدوین درس
 022/4 001/4 اساتید

 00/4 00/4 دستیاران

 رعایت اصول اخالق حرفه اي در اجرا و تدریس درس
 26/4 046/4 اساتید

 121/4 269/4 دستیاران

 رعایت اصول اخالق حرفه اي در ارزشیابي درس
 002/4 640/4 اساتید

 20/4 019/4 دستیاران

 ها رعایت اصول اخالق حرفه اي در استفاده از فناوري
 199/4 200/4 اساتید

 069/4 649/4 دستیاران

 
هاي حرفه  دهندگان در مورد مولفه هاي كاربست اخالق و شايستگي( نتايج توصيفي بدست آمده براي نظرات پاسخ 2جدول )

  اي توسط اعضاي هيات علمي و دستياران آنان

فه
مول

 
 ها

ان
دگ

هن
 د

سخ
پا

 

ي
وان

فرا
دار 
مق

ن 
ری

مت
ك

دار 
مق

ن 
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ن
گی

یان
م

یار 
مع

ف 
حرا

ان
 

س
در

ي 
اح

طر
 

ید
سات

ا
 

21 02/1 0 4262/0 00920/4 

ان
یار

ست
د

 

0 11/1 02/0 2100/0 10002/4 

ان
وی

شج
دان

 

260 42/2 0 910/1 29426/4 

س
در

ي 
جرا

ا
 

ید
سات

ا
 

21 0/1 62/0 220/1 10226/4 

ان
یار

ست
د

 

0 02/1 02/0 9001/0 19210/4 

ان
وی

شج
دان

 

260 21/2 0 9060/1 22491/4 

ي 
یاب

زش
ار

س
در

ید 
سات

ا
 

21 11/1 21/0 2422/1 0222/4 



 2121، پاییز . زمستان 99و92هاي فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران، سال هفتم، شماره                             محبوبه نریماني و...

10 

 

ان
یار

ست
د

 

0 62/1 21/0 2220/0 10262/4 

ان
وی

شج
دان

 

260 42/2 0 2012/1 22062/4 

 
ي

ور
فنا

 

ید
سات

ا
 

21 9/1 62/0 2912/0 02200/4 

ان
یار

ست
د

 

0 0/1 0/0 190/0 12240/4 

ان
وی

شج
دان

 

260 92/2 0 90/1 20000/4 

 
اي توسط  هاي حرفه و شايستگيميزان رعايت اخالق در مورد پاسخ دهندگان (  : نتايج توصيفي نهايي براي  نظرات 2جدول )

 اعضاي هيات علمي آموزش و دستياران  آنان

یر
تر

م
خ  

اس
پ
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دگ
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آم
 

ي
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ي م
ها
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 %4 4 خیلي كم

4920/0 12910/4 
 %4 4 كم

 %2/2 2 متوسط

 %2/26 24 زیاد

 %0/20 9 خیلي زیاد

ان
یار

ست
د

 

 %4 4 خیلي كم

9991/0 14102/4 

 %4 4 كم

 %4 4 متوسط

 %0/02 2 زیاد

 %0/29 2 خیلي زیاد

ان
وی

شج
دان

 

 %2/2 9 خیلي كم

900/1 24429/4 

 %2/21 90 كم

 %2/02 06 متوسط

 %6/19 02 زیاد

 %0/1 6 خیلي زیاد
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اي توسط اعضاي هيات علمي و  هاي حرفه رعايت اخالق و شايستگي تک نمونه اي براي تعيين T( جدول آزمون 2جدول )

 (2.2)مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي دستياران  

ر  
ری

مت
م 
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ان 

دگ
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هیا
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444/4 229/0 4920/0 29 

ان
یار

ست
د

 

444/4 214/6 9991/0 2 

جو
نش

دا

ان
ی

 

444/4 010/0- 900/1 262 

 

 به تفكيک پاسخ دهندگان "هاي حرفه اي رعايت اخالق و شايستگي"فراواني ، انحراف معيار و ميانگين براي متغير (  2جدول )

ير
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نا

 

ن
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اخالق و  كاربست

هاي  شایستگي

 حرفه اي 

 220/1 10226/4 21 استادان

 9001/0 19210/4 0 دستیاران

 9060/1 22491/4 260 دانشجویان

 

 كاربست اخالق و ( جدول آزمون آنوا براي بررسي تفاوت بين نظر استادان ، دستياران و دانشجويان درمورد 8جدول )

 هاي اعضاي هيات علمي شايستگي

ير
تغ

م م
نا

 

ه  
ار

آم
F  ل

ما
حت

ر ا
دا

مق

(
S

ig
) 

زان كاربست اخالق و  می

هاي حرفه اي  اعضاي  شایستگي

 هیات علمي

901/20 444/4 
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 نتايج آزمون تعقيبي براي مقايسات زوجي بين گروه هاي پاسخ دهندگان( 2جدول )

ها
ج 

زو
ار  

قد
م

ال
تم

اح
 

جه
تي

ن
 

ان
اد

ست
ا

- ان
یار

ست
د

 

282/2 

اي  هتاي حرفته   بین نظرات اساتید و دستیاران در مورد میزان كاربست اختالق و شایستتگي  

داري  هتاي مجتازي تفتاوت معنتي     توسط اعضاي هیأت علمي و دستیاران آنان در آمتوزش 

 وجود ندارد  .

ان
اد

ست
ا

- ان
وی

شج
دان

 

222/2 

اي  هتاي حرفته   بین نظرات اساتید و دانشجویان در مورد میزان كاربست اخالق و شایستگي

هتاي مجتازي تفتاوت معنتي داري      توسط اعضاي هیأت علمي و دستیاران آنان در آمتوزش 

 وجود دارد  .

 
ان

یار
ست

د
- 

ان
وی

شج
دان

 

222/2 
اي توستط   هاي  حرفه دانشجویان میزان كاربست اخالق و شایستگي بین نظرات دستیاران و

 هاي مجازي تفاوت معني داري وجود دارد. اعضاي هیأت علمي و دستیاران آنان در آموزش

 

براي پي بردن به تفاوت دیدگاههاي اساتید، دستیاران و 

دانشجویان از آمار توصیفي میانگین و انحراف معیار و از 

استنباطي تحلیل واریانس آنوا استفاده شده است كه  آمار

 .( دیده مي شود 0( و ) 2نتیجه آن در جداول )

( ازآنجایي كه مقدار احتمال برابر 0با توجه به جدول )

كوچكتر است بنابراین ادعاي وجود تفاوت  40/4و از  444/4

میزان در مورد اساتید ، دستیاران و دانشجویان نظرات بین 

اي توسط اعضاي هیأت علمي و  كاربست اخالق حرفه

هاي مجازي در سطح معني داري  دستیاران آنان در آموزش

براي این كه بدانیم تفاوت در بین كدام رد نمي شود و  40/4

ها معنا دار است، از آزمون تعقیبي توكي استفاده شده  گروه

شده  ( ارائه2است. نتایج آزمون تعقیبي توكي در جدول )

 است.
به طور كلي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي شود 

هاي حرفه اي از نظر اساتید و  میزان رعایت اخالق شایستگي

دستیاران آنان بیشتر از میانگین و مطلوب تشخیص داده 

شده است. در صورتي كه از نظر دانشجویان میزان رعایت 

 اخالق حرفه اي در تدریس در حد متوسط است.

 ث و نتايجبح.2

این پژوهش جهت بررسي و مقایسه نظرات اساتید، دستیاران 

هاي  و دانشجویان در مورد میزان كاربست اخالق و شایستگي

اي در تدریس توسط اعضاي هیات علمي و دستیاران  حرفه

هاي مجازي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي  آنان در آموزش

ش  نشان داد اصفهان انجام  پذیرفت. نتایج حاصل از پژوه

كه  از نظر دانشجویان میزان رعایت اخالق حرفه اي توسط 

 قرار دارد. تر از میانگین مطلوب  اساتید پائین

توان گفت كه اعضاي  مي 11و  02كسب امتیاز باال در گویه 

هیات علمي با توجه به اینكه ارتباط چهره به چهره و 

دانشجویان بر نزدیكي با دانشجویان ندارند و بدون اینكه نظر 

روي آنان تاثیر داشته باشد با اطمینان بیشتر و بدون هیچ 

گونه جانب داري به ارزشیابي از دانشجویان این دوره 

( 94خواهند پرداخت.  و همننین كسب امتیاز باال در گویه )

رعایت شأن دانشجو و برخورد احترام آمیز با آنان با "

مي تواند مربوط به  شاید بتوان گفت یكي از دالیل "میانگین

  رعایت بر اسالم مبین دین تاكید ایدئولوري اسالمي و

 انسانها باشد.   منزلت و شان و حرمت

 نظر در"( 96) گویه در پائین امتیاز درخصوص  كسب

 ضعیف دانشجویان براي مناسب آموزشي راهبردهاي گرفتن

 مي توان "الكترونیكي یادگیري محیط در خاص هاي نیاز با و

  پینیده حال عین در و مهم ابعاد از یكي گویه این كه گفت

 علمي هیأت اعضاي توجه مورد كمتر باشد كه مي تدریس

است شاید بتوان عوامل مختلفي را بستر ساز این  شده واقع
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كم توجهي دانست. به عنوان نمونه احتماالً اشترال بیش از 

 آورد حد اعضاي هیات علمي به تدریس فرصت را فراهم نمي

تا آنان بتوانند آشنایي بیشتر با دانشجویان داشته و مطابق با 

نیازها و سبک هاي یادگیري آنان برنامه هاي مناسب تهیه 

نمایند. از سوي دیگر كاهش سطح روابط استاد و دانشجویان 

به روابط صرفاً علمي و عدم ایجاد ارتباط عاطفي باعث بروز 

. گردیده استپدیدۀ بي توجهي به اینگونه دانشجویان 

در نظر "( 12همننین درباره كسب میانگین پائین در گویه )

گرفتن سطح علمي و توانمندي همه دانشجویان در طراحي 

باید ذكر كرد كه یكي از اصول روانشناسي  "سواالت

هاي ویژه  یادگیري این است كه استاد با توجه به تفاوت

طرن دانشجویان در استعداد، توانایي جسمي و روحي به 

سواالت مختلف پرداخته و از آنان انتظارات متفاوت داشته 

باشد كه متاسفانه در بیشتر موارد اعضاي هیأت علمي به این 

ترین  درخصوص كسب پائین نكته مهم كم توجه هستند.

تالش در جهت آشنایي دانشجویان با  "(01نمره در گویه )

ات شاید بتوان گفت كه اعضاي هی "ماهیت فضاهاي مجازي 

علمي نقش خود را بیشتر تدریس دروس دانسته و فرض را 

بر این قرار مي دهند كه دانشجویان با این نكات مهم 

آشنایي داشته و توسط عوامل دیگري مثل رسانه ها، جامعه 

و غیره به اندازه كافي در این خصوص اطالع رساني مي 

گردد لكن باید خاطر نشان كرد كه یكي از نقش هاي اساتید 

ربیت اخالقي دانشجویان نیز مي باشد كه اساتید باید براي ت

 آن اهمیت و ارزش قائل باشند.

هایي كه در خصوص  نتایح این پژوهش با نتایج پژوهش

اي توسط اعضاي  تدریس اثر بخش و رعایت اخالق حرفه

ها انجام شده است همسو است. در   هیات علمي در دانشگاه

رزیابي دانشجویان از ( بر اساس ا2124پژوهش مطلبي )

وضعیت رعایت اخالق آموزشي در دانشگاه، استادان به 

كنند،  رعایت این اصول در تدریس و كالس درس توجه مي

همننین بر اساس نمره گذاري طیف لیكرت وضعیت 

هاي اثر  استادان از حیث رعایت اخالق در تدریس در مؤلفه

ه بخشي محتواي درسي، اثر بخشي آموزشي، پرداختن ب

موضوعات حساس، برقراري روابط چندگانه با دانشجویان، 

احترام به دانشگاه و احترام به همكاران و مولفه رازداري و 

حفظ اسرار دانشجویان نتایج این پژوهش در حد مطلوب 

است كه با نتایج این پژوهش كامالً همسو مي باشد. در 

( فقط چهار مولفه اخالقي حفظ 2102پژوهش عزیزي )

، سوابق و اطالعات خصوص دانشجویان، رعایت شأن و اسرار

احترام به همكاران، برخوراري استادان از دانش و تخصص 

كافي و رعایت شأن دانشجو در حد قابل قبولي ارزیابي 

باشد و در سایر  اند كه با نتایج این تحقیق هسو مي شده

هاي اخالقي نمره پائین تر از حد متوسط بدست آمده  مولفه

( گویه كمک به 2100در پژوهش شریفیان )است. 

هاي  دانشجویان ضعیف و محرمانه نگه داشتن ناتوانایي

از میانگین پائین برخوردار است كه همسو با  "یادگیري آنان

هاي پژوهش وینستین )به نقل از  باشد. یافته این تحقیق مي

( در برخي از موارد چون، روابط 2226ویلسون و كامرون، 

اي هیأت علمي با دانشجویان، عالقه، توانایي دوستانه اعض

برقراري ارتباط با دانشجویان، صبر و بردباري و كمک به 

باشد. در پژوهش  دانشجویان ضعیف با این تحقیق همسو مي

 بودن فعال"( باالترین نمره  مربوط به گزینه 2122مشتاقي )

در آموزش  "درسي محتواي تولید در دانشجویان نقش

الكترونیكي دانشگاه خواجه نصیر مي باشد، كه با نتایج به 

وجود آزادي عمل براي  "دست آمده از این تحقیق در مولفه

به ناهمسو است.  "دانشجویان در انتخاب محتواي آموزشي

ها و   طور كلي براي هر چه بیشتر رعایت كردن شایستگي

ه  نوع از آموزش اي توسط اعضاي هیات این الزامات حرفه

 :شودميپیشنهاداتي به شرن زیر ارائه 

 
تدوین استانداردهایي براي ارتقاء بخشیدن به  -2

 كیفیت تدریس در دوره هاي مجازي 

هاي آموزشي  تشویق استادان به شركت در دوره -9

 مربوطه

مسئولین نسبت به برگزاري كارگاه هاي نوین و  -1

اي اي بر هاي حرفه استاندارد در مورد شایستگي

تمامي اعضاي هیأت علمي به طور مستمر اهتمام 

 ورزند.

افزایش تعامل و همكاري میان استادان در  -0

هاي مختلف نظري وعملي رعایت  حوزه

 اي هاي حرفه شایستگي
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