
 

 ها در دوران کرونادانشگاه یعلمئتیهای اعضای اخالق حرفه

 1پریسا سادات بهبهانی نیا

   

 چکیده
 ها منجر شد،انسان یهدر تعامالت روزمر یاساس راتییبه تغ تنهانهکرونا  یجهان یریگهمه

 شدهانجاممرور مطالعات کرد.  یاساس راتییدستخوش تغ زیکالن را ن یروابط اجتماع بلکه

گسترده در سراسر جهان دارد  یشناخترواندرباره شیوع این بیماری نشان از وجود پیامدهای 

قرار داده است. در این  ریتأثو سالمت روانی را در سطح فردی، بین فردی و اجتماعی تحت 

کرونا و  یماریب طیدر شراهستند.  یزگیانگیبمیان دانشجویان نیز مستعد آسیب روحی و 

 یبرا زهیانگ جادیو ا دیاسات یرفتار کالم تیاهم ،یمجاز هایاستمرار آموزش باوجود

 یهاآموزشدر این وضعیت فراهم ساختن شرایطی برای بهبود  .ابدییم شیافزا انیدانشجو

 مجازی و نیز تقویت ارتباط اساتید و دانشجویان بسیار مهم است.

 

 ، کروناای، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، آموزش مجازی: اخالق حرفههاکلیدواژه
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 مقدمه
 1۹۹ تعداد 1۳۹۹ ماهنیفرورد هشتم تا که است یافته شیوع جهان در چنان کرونا ویروس

 ماهنیفرورد ۵ تاریخویروس کرونا تا  براثر ،1یونسکو گزارش طبق .اندشدهآن مبتال  به کشور

 طعمقا و حسطو تمام در آموزشی یهاسامانه یطورکلبه و مدارس ،جهان کشور 1۶۵ در 1۳۹۹

 ع اینشیو با جهان دانشجویان و آموزان دانش درصد ۸۷ اساس، این بر .است شده تعطیل

-بازمانده حضوری درس هایکالس و دانشگاه و مدرسه واقعی طمحی به دسترسی از ویروس،

 خود یادگیری -یاددهی هاینظام در لاختال این که اندشده موفق کشورها برخی ،رونیازا .اند

 (.1۳۹۹ بازرگان و بازرگان،کنند ) جبران لدیجیتا هایفناوری از حاصل تسهیالت قیاز طر را

 منجر شد، هاانسان یهدر تعامالت روزمر یاساس راتییبه تغ تنهانهکرونا  یجهان یریگهمه

 گذشته، یهکرد. در چند ده یاساس راتییدستخوش تغ زیکالن را ن یروابط اجتماع بلکه

 تعامالتی بر شبکه، برا یمبتن یبزارهااکنفرانس و  ویدیو رینظ نینو یاستفاده از ابزارها

 دهایدوبازدید. نکرده بود دایپ یمعمول شده بود اما رواج عموم یعلم یهایو همکار یاجتماع

 ،یفرهنگ سفر هانویلیمعمول بود و م یامر یو فرامل یمل ،یبا اهداف مختلف در سطح محل

از ابتال به  ینگران و کرونا یریگهمه شد.میو با اهداف متفاوت در سطح جهان انجام  یعلم

کرده است و  حدودم بر شبکه یمبتن میرمستقیرا به تعامالت غ یو علم یآن ارتباطات انسان

؛ حالت قبل برگردد به عامالت و ارتباطاتتاز  یاست پس از غلبه بر بحران، بخش اعظم دیبع

از ارتباط  یدیجد نوع و گسترش یریگشکلکرونا،  وعیش راتیتأث نیترمهماز  یکی ن،یبنابرا

 یریگهمهبتوان گفت  دیشا .تحت شبکه بوده است ینخبگان یهجامع ژهیوبهمردم و  انیدر م

 یاریبس ریتأث واقعی یمعن مک لوهان، به یموردادعا یجهان یهدهکد یریگشکلکرونا در 

(. آموزش نیز در دوران کرونا دستخوش تغییرات زیادی شده و 1۳۹۹ مطلبی،است )داشته 

 ها بسیار متفاوت از قبل است.دانشگاه یعلمئتیهنقش اعضای 

 

                                                           
 

 

1 UNESCO 
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 ایاخالق حرفه
 یبررسقابل سطح دو در که اخالق است سطوح شناخت ها،سازمان در اخالق تحقق گام اولین

 که اخالق شغلی .2دارد.  اشاره سازمان در اخالقی مسؤولیت به ای کهحرفه اخالق .1. است

 فرد هم سازمان، در اخالق ترویج در بنابراین؛ دارد سازمان در افراد اخالقی وظایف به تأکید

 نقش اساسی اخالق ترویج در سازمانی عوامل و هاجنبه یههم و هم سازمان و است مهم

 ساختار با متناسب اخالقی کدهای دارای سازمانی یهمجموع (. هر1۳۹0 دارند )قراملکی،

 و است اینظامی حرفه نیز عالی آموزش دارد. نام ایحرفه اخالق که خود است یاحرفه

 دارندعهده بر را دانشجویان تربیت و تعلیممسؤولیت  که افرادی عنوانبه هادانشگاه استادان

 آموزشی باشند. رعایت اخالق پایبند آن به و داشته معلمی آگاهی یاحرفهاخالق  اصول از باید

 تعهد افزایش موجب و است دانشگاه یادگیری در-یاددهی فرایند سالمت یکنندهنیتضم

(. 1۳۹4 سالجقه و صفری،شود )یم دانشجویان نیازهای به مدرسان نسبت پاسخگویی

 (.1۳۸۹ آراسته و همکاران،کند )می معرفی چهار بعد عالی آموزش در اخالق برای محققان

 مسائل مربوط به و دارد محور مشتری رویکردی مدیریت: در اخالق .1 :از اندعبارت ابعاد این

 بررسی معنای به پژوهش: در اخالق .2شود. می گیریتصمیم فرآیند در طبیعی هایتنش و

 است. برای عملی و نظری هایپژوهش در اخالقی اصول و رعایت قواعد شرایط و امکان

 - اخالق و انسانی هایآزمودنی شود:می گرفته نظر در اساسی یهحوز دو پژوهش در اخالق

 ایهر جامعه یآینده کار نیروی دانشجویان دانشجویی: اخالق .۳و اخالق  پژوهشگر انسان

 تا آورد فراهم هاآن برای را اولی اخالقی دست تجربیات بتواند باید دانشگاه بنابراین هستند،

 در اخالقی اصول از مراد تدریس: در اخالق .4کنند.  تجربه کسب اخالقی مسائل ینهیدرزم

 دانشگاهی تحلیل تدریس و طراحی در که آلایده و کلی هایدستورالعمل از عبارت است اینجا

 انجمن اخالقی اصول به توانیم شده اصول تدوین این یازجمله گیرد. قرار موردتوجه باید

 ،دانشجویان در برابر مسؤولیت از: اندعبارت که کرد اشاره تدریس برای روانشناسان آمریکا

 ،رازداری ،آزادی عمومی بیان ،اخالقی و استانداردهای قانونی ،تدریس در کفایت و توانایی

 انسانی مشارکت تحقیق با ،هاتکنیک ارزیابی ،ایحرفه ارتباطات ،مشتری سعادتو  آسایش

 ارکان نیترمهم از علمی هیئت اعضای (.1۳۹4 نقل از سالجقه و صفری، ، به1۹۹1)ماتوز،

 یهارشته در علمی تخصص بر عالوه هادانشگاه در تدریس امر بقای و هستند هادانشگاه

 بستگی آموزشی مؤسسات در اساتید و شخصی یاحرفه رفتار نحوه به دانشگاه، هر موردنظر
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باشند  اخالقی حسنات به عامل دانش، بر عالوه یاحرفه اخالق القای برای ستیبایم و دارد

 اخالق ضرورت رعایت (.1۳۹۸ به نقل از میرعرب رضی، ،1۳۹2همکاران  و بوذرجمهری)

 )فرزانه، مضاعف است دانشجویان روی بر شگرف یرگذاریتأث خاطر به علمی هیئت ایحرفه

 و عام طوربه ایحرفه اخالق گفت باید درمجموع (.1۳۹۸ نقل از میرعرب رضی، ، به1۳۹۳

 خاص منزلتی دانشجویان و علمی هیئت اعضای بین در خاص طوربه ای آموزشحرفه اخالق

 یاحرفه اخالق کدهای عنوان با ییهانامهنییآ جهان، سطح در هادانشگاه بسیاری از در دارد.

 است. شده درج احترامقابل اخالقی هایارزش از بسیاری هابیانیه این در که شده است تدوین

 درس کالس در اخالقی محیطی پرورش به منجر آموزش، در یاحرفه اخالق به رشد توجه

 (.1۳۹۸ نقل از میرعرب رضی، ، به2012 )فرمهینی، خواهد شد

 آموزش و کرونا
ویروس کرونا در جهان، بشر را بـا سـیل عظیمی از اطالعات  یحال حاضر شیوع گسترده در

دستیابی به ی، سازمان سالمت جهان یهاگزارشصحیح و غلط روبرو کرده است. بنـا بـه 

نظیر  اطالعاتی .است زیبرانگچالشسـونامی اطالعات  نیباوجودا موقعبهاطالعات معتبر و 

دارنـد و  برخطدر ارتباطـات  یتوجهقابلتأثیر  های پژوهشرگذار یا یافتهاخبار، اظهارات تأثی

 نخوشبختانه امـروزه مدیریت مواجهه با ای .بر رفتار و احساسات افراد تأثیر بگذارند توانندیم

و مشـارکت  یمندعالقهکشف و بررسی  منظوربه یقبیل اطالعات در سـازمان سـالمت جهـان

جهـانی  و ارتباطات وجود دارد COVID-2019ت مداومی که پیرامون عمـومی بـا موضـوعا

 یاهفتهکینظارت  جنتـای ،نمونه طوربه. شـودرصـد می ،به زبان انگلیسـی اسـت بیشترکه 

 یهارسانه ارتباطات درصد ۹۸موضـوع نشـان داد که حدود  ناجتماعی در ای یهاشبکهبر 

 مختاری حصاری و همکاران،است )ویروس بوده  ناجتماعی پیرامون ایمنـی در مقابل ای

گذاشته است. مرور مطالعات  ریتأثاحساسات منفی و ترس شدید بر زندگی افراد (. 1۳۹۹

گسترده در سراسر  یشناخترواننشان از وجود پیامدهای  ویروسشیوع این  یدرباره شدهانجام

قرار داده  ریتأثجهان دارد و سالمت روانی را در سطح فردی، بین فردی و اجتماعی تحت 

. اثر روانی ظهور و گسترش سریع بیماری باعث تغییر شرایط زندگی افراد شده و اثرات است

ر و رفتا افتهیمیتعمروانی مخربی مانند اضطراب، افسردگی و ترس ایجاد نموده است. ترس 

حمایتی و گسترش  یهاستمیسشدن  رنگکمو با  داکردهیپبیش واکنشی ناشی از ترس، شیوع 

روانی  راتیتأث. قرنطینه نیز اندشده رتریپذبیآسروحی و روانی  ازنظرانزوای اجتماعی، افراد 
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(. در این 1۳۹۹ فراهتی،است )سردرگمی، خستگی روحی و خشم ایجاد کرده  ازجملهزیادی 

 هستند. یزگیانگیبدانشجویان نیز مستعد آسیب روحی و  ،میان

های آموزشی . فعالیتشوددیده میدر حال حاضر اختالل و توقف در کار نهادهای آموزشی 

در سراسر کشور نقش مهمی در ایجاد تحرک در اجتماع و  آموزدانشها دانشجو و میلیون

 ایمانی جاجرمی،است )ش بازمانده مهم از گرد یپویایی جامعه داشت که اکنون این چرخه

 اهمیت از سازمان هر راهبردی یهاهیسرما از یکی عنوانبه دانش مدیریت اگرچه (.1۳۹۹

 فراهم و معمول هایروش ناکارآمدی دلیل به کرونا بحران در مدیریت است، برخوردار یاژهیو

است.  بیشتری توجه مستلزم نوآورانه، و راهکارهای خالق یارائه برای بیشتر فرصت شدن

 شود. لحاظ نیز باید هاچالش و هاناکامی بلکه موفق، تجارب تنهانه زمینه، در این است بدیهی

از  نشدهینیبشیپ شرایط در عالی و آموزش وپرورشآموزش ینهیدرزم جامع ریزیبرنامه

 یهاآموزشها به در دوران کرونا دانشگاه (.1۳۹۹ حیدری،است )اقدامات مهم این دوره 

رسد نظر میبه  و هایی به همراه داردها و جذابیتمجازی روی آوردند. آموزش مجازی ضعف

های هر دو رویکرد آموزش )سنتی و الکترونیکی( یک که یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت

آموزشی باشد.  ردرویکرد مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به موا

شود که در کنار افزایش منظور یادگیری، موجب میهای مختلف بهفرصت یارائههمچنین 

افراد  یزیرا همه؛ مناسبی توجه شود طوربههای فردی فراگیران نیز تفاوتجذابیت آموزش، به 

ضروری  های مختلف برای آموزشهمین دلیل استفاده از روشگیرند و به به یک شیوه یاد نمی

 ازیموردن یهامهارتمختلف  نظرانصاحبپژوهشگران و  (.1۳۹۹شکرباغانی، رسد )به نظر می

. این انددادهآموزش و یادگیری مجازی را مدنظر قرار  یهاطیمحو وظایف مدرسان در 

 یهایژگیوایجاد فضای صمیمی، بین یادگیرندگان با توجه به  .1ز:ا اندعبارت هامهارت

تا با اطمینان  کندیم. چنین فضایی به یادگیرندگان کمک هاآنفرهنگی، اجتماعی و شغلی 

آغاز گری و مشارکت در بحث. برخی از  .2.بیشتر با یکدیگر به تعامل و بحث بپردازند

و  دهندیممهارت مدرس مجازی در طراحی و آغاز بحث را مورد تأکید قرار  پژوهشگران

طرح مسائل جالب و برانگیزاننده دانشجویان را به بحث ترغیب کند و معتقدند مدرس باید با 

چارچوب درس به دانشجویان.  یارائه .۳. خود نیز در مراحل مختلف در بحث شرکت نماید

و  هاچارچوب یمدرس مجازی، مهارت در ارائه ازیموردن یهامهارتیکی دیگر از وظایف و 

پیش سازمان  یبیان اهداف آموزش هر درس، ارائهمفاهیم اساسی محتوا، تسلط به محتوا و 
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 دیباارزشیابی مداوم از فرایند یادگیری. مدرس . 4. روشن و دقیق است یهامثالدهنده، ذکر 

مستمر و فرایندی دانش و مهارت دانشجویان را مورد ارزشیابی  صورتبهمحیط مجازی  در

یادگیری متنوع. یکی  یهاتیفعالطراحی . ۵. بازخورد نماید هاآنقرار دهد و در صورت لزوم به 

یادگیری  یهاتیفعالبرای مدرس در محیط مجازی، طراحی  ازیموردن یهامهارتدیگر از 

، باید به هاتیفعالدانشجویان است. او پس از بررسی  افتهیانجام یهاتیفعالمتنوع و بررسی 

و پشتیبانی فنی از دانشجویان.  افزارهانرمو  ابزارهاسلط بر . ت۶ کند.دانشجویان بازخورد ارائه 

در محیط یادگیری مجازی نظیر  مورداستفاده یافزارهانرممدرس مجازی باید به ابزارها و 

تسلط  یاچندرسانهمحتوای  یتهیه یافزارهانرموب و  یابزارهامدیریت یادگیری،  یسامانه

ترغیب دانشجویان به تحلیل و . ۷. داشته باشد و در صورت لزوم دانشجویان را پشتیبانی کند

های و شیوه هاچارچوبتفکر منطقی. دانشجویان مجازی برای تحلیل مطالب و منابع متعدد به 

عینی و ضمنی دانشجویان را به این سمت  صورتبهفکری منطقی نیاز دارند که مدرس باید 

علمی به این  هیئتدر صورت تجهیز اعضای  (.1۳۹۵ ولی تبار و معینی کیا،) دینماهدایت 

های علمی و تقویت توانایی مؤثرآموزش مجازی را فرصتی برای یادگیری  توانیمها مهارت

ها برای اعضای کسب این مهارت درواقعو روحی دانشجویان در این دوران مهم دانست و 

 تربیت و شامل آموزش دانشگاه اساسی کارکرد و رسالت هیئت علمی از ضروریات است.

 یتوسعه و برای رشد مساعد یزمینه نمودن فراهم و جامعه ازیموردن متخصص انسانی نیروی

 به در دستیابی تأثیرگذار عامل نیترمهم یمثابهبه علمی هیئت اعضای و است کشور پایدار

 ها، مسئولیتمهارت بینش، توسعه در اساتید و معلمان .شوندیم محسوب مهم هدف این

 جو بر روی اساسی تأثیر و دارند خطیری مسئولیت دانشجویان اخالقی یتوسعه و شخصی

رفتاری  تغییرات باعث مشخص طوربه اساتید اخالق دارند. دانشگاه محیط کل اخالقی

 تأثیرگذار در از موارد تحصیل، از رضایت است. مؤثر آنان اخالق بهبود در و شده دانشجویان

مطالعه  شرایط آموزشی، یبرنامه از دانشجویان ادراک شامل که است تربیت و تعلیم جریان

 توانندمی روش دو به معلمان(. 1۳۹۸ میرعرب رضی،است ) معلم راهنمایی و رفتار همچنین و

-انگیزه است. بیرونی انگیزش و درونی انگیزش ایجاد دو مورد شامل: نیا .کنند انگیزه ایجاد

 منفی نمرات حذف و خوب یهنمر اعطای یلهیوسبه توانمی طورمعمولبه را بیرونی های

 یادگیری از خوب احساس و خاطر رضایت به توانمی درونی، انگیزش در خصوص .کرد ایجاد

 نامی،شود )می ایجاد یادگیری برای یادگیری و معلم کالمی رفتار با بیشتر که کرد اشاره
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های مجازی، اهمیت رفتار کالمی استمرار آموزش باوجود(. در شرایط بیماری کرونا و 1۳۹۹

 آموزشمهم دیگر آن است که  ینکته .ابدییماساتید و ایجاد انگیزه برای دانشجویان افزایش 

 فیتکی و کارایی در مهم نقشی خدمات، ارائۀ و پژوهش آموزش، یگانهسه محوریت با عالی

 بازتولید و رعایت تولید، آن، از ترمهم بلکه موارد این کنار در اما دارد انسانی هایسرمایه

 هادانشگاه اجتماعی مسئولیت عنوان تحت که است فرهنگی -اجتماعی و اخالقی موضوعات

 علفمن دیگر دانشگاه اجتماعی، مسئولیت با (.1۳۹۹ اشتری مهرجردی،است ) یافته عمومیت

به  که ایمسئله .گذاردمی خود را به اشتراک یتوانمند نوع هر لبانهطداو صورتو به نیست

 نیازهای از دو بیشتر هادانشگاه و نبوده چندان ممکن تاکنون ما هایدانشگاه بین طور معمول

ط رواب بحرانی، طشرای این در کنند.می اقدام خود ملی یشدهتیتثب هایمأموریت به محلی،

اما بخش  (1۳۹۹ سفیری،سازد ) را محقق دانشگاهی یهاشدن ما تواندیم دانشگاهی بین

خدمات  یعلمی است. ارائهئتیهاعضای  یاز اجرای این مسئولیت اجتماعی بر عهده زیادی

 و با دانشجویان، رضایت دانشجویان مؤثر، رعایت حقوق دانشجویان، ارتباط تیفیباکآموزشی 

-اجتماعی دانشگاه تیمسئولهای شاخص ازجمله ریپذبیآسدر نظر گرفتن شرایط دانشجوی 

اعضای  یها بر عهدهاعظمی از این شاخص بخشتحقق( که 1۳۹۹ اشتری مهرجردی،هاست )

بیشترین ارتباط در دوران کرونا که دانشجویان  ویژه صورتبه . این موضوععلمی استئتیه

اهمیت  ها یا سایر کارکنان دانشگاه دارند،و نه با همکالسی علمیئتیهبا اعضای را در آموزش 

 دارد.

 یریگجهینت
سبب  ،خبر تبدیل شده است نیترمهمکه در دنیا به  Covid-19بیماری  عامل شیوع ویروس

آموزش را نیز دستخوش تغییرات زیادی نموده است. در  دانشجویان شده و یتغییر روحیه

آموزش ممکن است در ذهن دانشجویان اهمیت خود را در  هرچند ،امروز یزدهدنیای کرونا

باشد، اما  دادهازدست هاآنهای ها و اضطرابتی اخبار کرونایی و ترساطالعا باراضافهکنار 

شود. در این شرایط فراهم ساختن شرایطی  هاآن یسبب ایجاد انگیزه و بهبود روحیه تواندیم

مجازی و نیز تقویت ارتباط اساتید و دانشجویان بسیار مهم است. در  یهاآموزشبرای بهبود 

ها به ایفای مسئولیت اجتماعی خود سبب شده است که توجه بیشتر دانشگاه ،این وضعیت

 مشخص طوربه برخط آموزش فرصت دانشجویان احساس امید و نشاط بیشتری پیدا کنند.

 ابتکار و خالقیت بروز لدنبا به همواره که نمود خواهد فراهم استادانی برای را نوآوری امکان
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 استادانی تدریس روش بهبود و حاصال فرصت، این دیگر مزایای از .اندبوده درس کالس در

 .نمایندمی فادهاست مختلف هایکالس در واحد تدریسی هشیو یک از هاستلسا که است

-کالس کردن اداره به ل چهره به چهرهمعمو یهشیو از گذر در استادان توانایی میزان سنجش

 که است دانشجویان بازخورد ریقط از شیوه این پیامدهای از دیگر یکی چندنفره برخط های

 گرددیبرم استادانی به الییط فرصت این دیگر بعد .سازدیم میسر را بهبود وح اصال امکان

 هراس در الکترونیکی آموزش بستر در کار کردن از همواره و هستند دچار هراس از فناوری که

 کالس از جدید نوعی یهتجرب کردن فراهم ضمن امکان این از فادهاست دیگر، یاز سو .هستند

 از خارج در همکار استادان از هادانشگاه مندیبهره برای را زمال مقدمات دانشجویان، برای

(. در آموزش مجازی 1۳۹۹ اصغری،) دینمامی تقویت بالعکس و برخط آموزش یشیو به ایران

نموده و مشکالت علمی خود را برطرف  وگوگفتدانشجویان باید مانند قبل بتوانند با استاد 

-برگزاری آزمون قیاز طرزمان بیشتری به آموزش اختصاص دهند و  زندینا گرکنند. لذا اساتید 

تحلیلی و  سؤاالتهای مستمر و کوتاه دانشجویان را تشویق به مطالعه کنند. استفاده از 

فقط با مراجعه به کتاب آن را نه اینکه  و که برای پاسخ به آن دانشجو باید فکر کند یسؤاالت

های مجازی پرسش و پاسخ بیشتر در کالس سبب نشاط پاسخ دهد، ضروری است. در آموزش

 در آموزش شده و دانشجویان را تشویق به مطالعه خواهد نمود.
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