
 

 های دانشگاهی در دوران شیوع کروناشناسایی کدهای اخالقی مجازی شدن فعالیت

 تهران( دانشگاه مدیریت ی)موردمطالعه: دانشکده

 2*اصغر پورعزتعلی و 1بانوئیبهاره ماه

 چکیده
دانشگاه ، 1399از اوایل اسفند  های حضوریبا شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی کالس

های فناوری اطالعات خود با همکاری مرکز یادگیری کارگیری زیرساختتهران با به

رسانی به دانشجویان را از های آموزشی، پژوهشی و خدمتفعالیت ،الکترونیکی دانشگاه تهران

صورت جلسات دفاع از طرح پژوهشی و دفاع از رساله به و هاسر گرفت. برگزاری کالس

-دهد، چالشعین اینکه پاسخگویی سریع دانشگاه در شرایط فاجعه را نشان می الکترونیکی، در

شناسایی  ،هدف این مقاله های اخالقی را برای دانشجویان دانشگاه تهران به وجود آورده است.

های دانشگاهی در دوران شیوع کرونا از منظر کدهای اخالقی مربوط به مجازی شدن فعالیت

نفر از دانشجویان  ۴3 ازابتدا با مصاحبه  ،در این پژوهش ری است.های حضودانشجویان دوره

-های حضوری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، کدهای اخالقی فعالیتدوره

های مجازی دانشگاه برای دانشجویان در دوران شیوع کرونا با استفاده از تکنیک تحلیل تِم 

به کدهای اخالقی دانشگاه مجازی  ،کنیک تحلیل تمشناسایی شدند. سپس با استفاده از ت

در سه  .کد اخالقی شناسایی شدند ۲۵ ،شدهانجامهای بر اساس نتایج مصاحبه آمد. دست

 کد 9 مدارکد و مسئولین اخالق ۴مدار کد، دانشجوی اخالق 1۲ مداراستاد اخالق یهحوز

اخالق دانشگاهی را در شرایط  یتارهاای از رفبندی گردید. نتایج این پژوهش ابعاد تازهدسته
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کند تا با مشی گذران دانشگاه کمک میو به خط دهدشیوع بحران یا بروز فاجعه نشان می

 بهتر در این امور گام بردارند.ریزی هر چههای اخالقی برای برنامهتر چالششناخت دقیق

مدیریت دانشگاه  یدانشگاه اخالق مدار، روش پژوهش کیفی، دانشکده کلمات کلیدی:

 تهران، تحلیل تِم

 

 مقدمه
برای  .در عصر حاضر، اخالق جایگاه مهمی در تمامی مراحل زندگی بشر پیدا کرده است

رسیدن به رفتارهای خوب در زندگی نیاز به آموزش این مفهوم است. اخالق در آموزش اهمیت 

توان از اهمیت یرا آموزش فرایندی اساسی در زندگی بشر است بنابراین نمیزیادی دارد، ز

آسانی به آخرین توان بهآموزش غافل شد. با کمک فناوری می یموضوع اخالق در مقوله

همچنین رفتارهای اخالقی با کمک منشور  (.۲01۵، 1)گلکنیافت های تمام علوم دستیافته

ها و اصول تواند به ابزاری مفید برای حفظ ارزشر اخالقی میاخالقی بهبود خواهد یافت. منشو

آموزش عالی  ینهیدرزمای تبدیل شود، وضعیت را با معضالت اخالقی قدیمی اخالق حرفه

یک دانشگاه  یسازمانفرهنگهای جدید مقابله کند اما تأثیر کدها به بهبود بخشد و با چالش

مزایای چگونگی ورود (. ۲016، 2)مویسنکو و همکارانهای ملی بستگی دارد خاص و ویژگی

در کارهای دانشگاهی، ثابت شده است. در  هاآنبه تحقق  شکل دادنمالحظات اخالقی و 

، 3)لچر و براندر عنوان یک فرایند مطرح شده استها، بحث اخالق بهبسیاری از پژوهش

به تئوری  با توجهای است و اخالق در دانشگاه مفهومی بسیار گسترده عالوهبه(. ۲019

نفعان در سازمانی ترین ذیشود. مهمفراگیری را در محیط علمی شامل می یعرصه ،نفعانذی

های آموختگان، سازمان، دانشجویان، کارکنان، دانشیعلمئتیهبه نام دانشگاه شامل اعضای 

کننده با دانشگاه، محیط بیرونی آن یعنی جامعه و نگرش آحاد جامعه به اخالق و تأثیر همکاری
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از طرفی (. ۲017و قاسمی،  بانوئی)محقر، ماهگیرد اخالق بر اقتصاد و تولید ملی را در برمی

-دانشگاه ژهیوبهو  هاسازمانکشوری اسالمی باید به کرامات اخالقی در  یمنزلهبهکشور ایران 

ها خبرساز شده ها در سطح دانشگاهاخالقیخاص بسیاری از بی طوربههای خود توجه کند. 

 ۵8نفر در  398، تقلب علمی 139۵نیچر در سال  یاعالم گزارش مجله بااست. برای مثال 

نفری که در مقاالت  398اعالم شد. از  (Nature) 1معتبر نیچر یمقاله علمی توسط مجله

نفر از وزارت بهداشت، درمان  30نفر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  ۲۲نویسنده بودند، 

نقش داشتند  مسئول یعنوان نویسندهنفر از دانشگاه آزاد اسالمی به 6و آموزش پزشکی و 

، رسوایی اخالقی دیگری ۲017همچنین در سال  (.61783۲، خبر 10/10/139۵، 2)خبر آنالین

 ۲6 ،اعالم شد. در گزارش اعالم شده 3از طرف پژوهشگران ایرانی از طرف انتشارات الزیور

 هاهشدند. این مقال 4گیرینویسندگان ایرانی از سوی الزویر به دلیل تقلب علمی بازپس یمقاله

از گروهی از محققان در ایران است  ،اندمنتشرشدهپذیرفته و  ۲017تا  ۲01۴های که بین سال

عنوان مقاله به ۲۴که نام یک محقق فیزیک از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد تهران در 

 (.33۲66: خبر ۵/10/1396، 1396، 5بان علم ایراننویسنده درج شده است )خبرگزاری دیده

ده توسط مؤسساتی در ش یدهسازمانصورت ویژه بهنامه و مقاالت نیز بهموضوع فروش پایان

کانون توجه خبرنگاران قرار گرفته است و مسئولین را به  پارهااطراف میدان انقالب تهران 

نیز، تخلف  1398در سال  (.61783۲، خبر 10/10/139۵)خبر آنالین،  پاسخگویی واداشت

آموزش نویسی با استعالم از سازمان سنجش نامهمقاله و پایان ینهیدرزمدانشجو  ۲000علمی 

برای وزارت علوم محرز شده است. در این اقدام، از  ،ریزیپژوهش و برنامه یکشور و مؤسسه

های محل در اختیار دانشگاه هاآنطریق کد ملی استعالم دانشجویان انجام شد و اسامی 

های نامهپایان یتهیه ینهیدرزمتخلفات علمی دانشجویان بیشتر  .تحصیلشان قرار گرفت

 
 

 

 در پایگاه Scopus بر اساس رتبهبندی سال 2020 که در آن 30891 مجلهی نمایه شده در 1

scimagojr بر اساس شاخص   H index H index ، نیچر بااندشده یبندرتبه   رتبه اول را  1152معادل  
.بین مجالت جهان کسب کرده است: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?order=h&ord=desc 

2 https://www.khabaronline.ir/news/617832 . 
3 Elsevier 
4 Retract 
5 https://www.isw.ir/33266. 
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 ،بوده است. بر اساس این گزارش ISIمقاطع مختلف تحصیالت تکمیلی و همچنین مقاالت 

های دولتی زیر نظر نفر مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی و بقیه مربوط به دانشگاه 1300تعداد 

، ۵/11/1398، 1)خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است 

عنوان نماد آموزش عالی کشور، در سومین رو دانشگاه تهران بهازاین (.836۴3761خبر 

طراحی و تدوین کرده است، سومین  1۴00تا  1396های راهبردی خود که برای سال یبرنامه

راهبردی  ی)برنامه پذیری اجتماعی انتخاب نمودهدف کالن خود را ارتقای اخالق و مسئولیت

عالوه بر رعایت اخالق در آموزش حضوری با توجه به بحران  (.۲7 ،1396دانشگاه تهران، 

آموزش مجازی و معضالت اخالقی آن نیز بروز یافته است. در این رابطه  ،کرونا یآمدهپیش

دکتر نیلی احمدآبادی با بیان اینکه اکنون چالش اصلی آموزش مجازی،  1399خرداد  ۲6در 

دیدگاه  یبه مواد آموزشی است، درباره نداشتن نداشتن زیرساخت، مجوزها و نیز دسترسی

مراکز آموزش عالی اعالم  یتقریباً همه"ها نسبت به شرایط جدید چنین اظهار کرد: دانشگاه

دهد که دو سوم این جمعیت کردند ویروس کرونا یادگیری و یاددهی را تحت تأثیر قرار می

ها درصد دانشگاه 6۴ها، دیدگاه همکاریاند. همچنین از آموزش از راه دور را جایگزین کرده

های بین دانشگاهی تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است. بر اساس اعالم کردند که همکاری

درصد مراکز آموزش عالی معتقدند  8۵ها، بیشترین نگرش منفی در آسیا وجود دارد، زیرا بررسی

هایی که آموزش به چالش توجه با .2"خواهد داشت هانامثبتمنفی زیادی بر  ریتأثکرونا 

نفعان دانشگاهی نمودهای اخالق در میان ذی ،مجازی در دوران شیوع کرونا ایجاد کرده است

 یهایی دربارهبررسی ،آمدهبه شرایط بحرانی پیش توجه ای به خود گرفته است و جا دارد باتازه

 یدانشکده ،روگیرد. ازاین ها صورترفتارهای اخالقی در موقعیت جدید مجازی شدن دانشگاه

یک سازمان یا نهاد دولتی نیازمند داشتن کدهای اخالقی  یمنزلهبهمدیریت دانشگاه تهران 

لذا  .خود در دوران عادی و هم در شرایط بحرانی است یعلمئتیهبرای کارکنان و اعضای 

های نفعان اصلی فعالیتذی. 1. ها بوده استپرسشاین  به این پژوهش به دنبال پاسخگویی

های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شامل چه دانشگاه در دوران مجازی شدن فعالیت

 
 

 

1 https://www.irna.ir/news/83643761/. 
2 https://snn.ir/fa/news/855390/. 
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های در فعالیت شدهییشناسانفعان چه مالحظات اخالقی برای ذی. ۲هایی است؟گروه

مدیریت  یهای دانشکدهآموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه در دوران مجازی شدن فعالیت

 شگاه تهران موردنظر است؟دان

 ادبیات پژوهش
)پورعزت، زارعی  بسیاری از مدیران و پژوهشگران است یسنجش اخالق سازمانی، دغدغه

وجود کدهای اخالقی و تعریف مفاهیم اخالقی در هر  (.۲019، 1بانوئی،متین، یزدانی و ماه

دهند کدام فرایندها، تصمیمات و اعمال و  صیکند تا تشخبخش و سازمان به افراد کمک می

کدهای اخالقی  (.۲019و یزدانی،  بانوئی، پورعزت، زارعی متین)ماهها اخالقی هستند ویژگی

عالوه، مذاهب، هایی است که توسط افراد همان جامعه به اشتراک گذاشته شده است. بهارزش

 (.۲01۴، 2)اسپینوسا پیک و بارانیکاوو دهندمیهای اخالقی خاصی را به جامعه پیشنهاد ارزش

ها و رفتارهایی نظیر ارزیابی، انتخاب، عملکرد و توجه به اقدامات طورکلی، اخالق بر نگرشبه

و  )گوبل، ریوتر، پیبرنیکپذیری متمرکز است مطلوب مرتبط با حقوق بشر و مسئولیت

های رعایت اخالق در عرصه ازپیش با نیاز به تأمل ومدرن بیش یجامعه (.۲01۲، 3سیتجمن

-بین ایده ی( رابطه1989دنهارت ) .شوداجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اداری و غیره تعریف می

در  ،های بوروکراتیک و دموکراتیک با پیشنهادی که اخالق اداری باید توسعه داده شودلآ

دالیل متنوعی برای  ،از طرفی (.19 ،۲019)کوپر، تر اخالق سیاسی را بیان کرد چارچوب بزرگ

های تعارضات و مسائل اخالقی وجود دارد که عمدتاً مربوط به تعصبات ایدئولوژیک، نگرش

های گرایی مذهبی، منافع فردی، منافع اقتصادی، منافع سیاسی و ارزشدیکتاتورگرا، اصول

اخالقی متضاد مثل ناسازگاری در دسترسی نامحدود به اطالعات و حریم خصوصی است 

دانشگاه و در  ازجملهاخالقی در هر سازمانی  یهاارزش (.۲016، 4وسن، ترنلی و گیب)فرگ

ای به معنی های اخالقی و حرفهمسئولیت آموزشبین اعضای دانشگاهی باید لحاظ گردد. 
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ای، های حرفهآموزشی است که اساتید و دانشجویان نخبه را بالقوه با چارچوب ارزش یبرنامه

ای و رفتار اخالقی که همراه با بهترین منافع رای انجام قضاوت حرفهاخالقی و نگرشی ب

 یپیروی از اصول اولیه (.۲009، 1)یونگ و آنیستهکند فراهم می ،ای استعمومی و حرفه

، این بدان معناست که استاد مجبور است کار نخستای در بین اساتید الزم است. اخالق حرفه

، استاد دومخود را حتی با حقوق کم انجام دهد و همیشه به نتایج باالی دانشگاهی تمرکز کند. 

باید پژوهش علمی انجام دهد تا دانشمند خوبی شود و این فعالیت را با تدریس مطابق با 

، استاد باید در جهت سومکند. الگوی دانشگاه هومبولت وحدت آموزش و تحقیقات ترکیب 

های ای خود، برای یادگیری در طول زندگی تالش کند و به مهارتهای حرفهبهبود فعالیت

 (.۲016)مویسنکو و همکاران، کامپیوتر نیز دست یابد 

وجو )کنجکاوی( و توانایی دانشجویان خود و ترویج پرس یاساتید اخالقی از طریق توسعه

اساتید اخالقی یک محیط امن، با رفتار  .کنندها توجه میجویان به آندانش انیدر مخالقیت 

به اینکه  توجه با (.۲019، 2شاپیرا لیشچینکی)کنند عادالنه و منصفانه با هر دانشجو ایجاد می

های پیچیده نیز برای اینکه اخالقی باشند به نظر ها وجدان دارند پس سیستمدانیم انسانمی

رسیدن به اخالق علمی،  رونیازا (.۲019، 3)کی، ازب، کالرکرسد باید وجدان داشته باشند می

دانشگاه اخالقی و آموزش مجازی اخالق مدار با وجود وجدان اخالقی، کدهای اخالقی و 

 آموزش آن بهبود خواهد یافت.

 شناسیروش
های دانشگاه به دلیل فعالیتمنظور یافتن کدهای اخالق دانشگاه در دوران مجازی شدن به

است  ادیداده بنهای روش نظریه که از تحلیل تِم که یکی از گامشیوع ویروس کرونا، ازآنجایی

شناسی کیفی ابزارهای قدرتمندی برای پژوهش در استفاده شد، از نوع کیفی است. روش

آماری پژوهش شامل  یجامعه (.۲000، 4)گومسُن کندوکار فراهم میموضوعات مدیریت و کسب

 
 

 

1Young & Annisette 
2 Shapira–Lishchinsky 
3 Key, Azab & Clark 
4 Gummesson 
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مدیریت دانشگاه تهران  یشاغل در دانشکده نمسئوالدانشجویان، اساتید دانشگاه، کارکنان و 

گیری از روش های دانشگاه هستند. برای نمونهشیوع کرونا و مجازی شدن فعالیتدر دوران 

گیری ادامه دارد. برای نمونه ،گلوله برفی استفاده شد. در این روش تا رسیدن به اشباع نظری

ها و برای اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تحلیل داده ،مصاحبه ۴0این پژوهش با انجام 

و تحلیل موضوعی  وتحلیل محتوای کیفیحلیل تم استفاده شد. تجزیهکدگذاری از تکنیک ت

های مختلف عنوان رویکردهای پژوهش کیفی معموالً توسط محققان در رشته)تم( به

برای سنجش روایی پروتکل مصاحبه  .(۲019، 1)ایسمرادی و نلگروگیرد مورداستفاده قرار می

پژوهش داشتند،  یفعالیت در حوزه یسابقهنفر از پژوهشگران دانشگاه تهران که  ۴از 

 نظرسنجی شد و پایایی آن با استفاده از روش توافق درون موضوعی انجام شد.

 نتایج
از  نفر ۴نفر از دانشجویان و  36های مجازی که با آمده از مصاحبهدستبه کدهای به توجه با

اصلی  یمقوله 3 ،هاساس یافتهبر ا و مدیریت دانشگاه تهران انجام گرفت یاساتید دانشکده

های دانشگاه در دوران مجازی شدن فعالیت یبرای کدهای اخالق دانشگاهی خاص دوره

اساتید،  یهای اصلی شامل کدهای اخالقی ویژهمقوله به دست آمد. شیوع ویروس کرونا

کدهای اخالقی دانشجویان و کدهای اخالقی کارکنان و مدیران دانشگاه به دست آمدند. 

نوشته شده، مربوط به تعداد تکرار آن کد در  کدهای بازهایی که در مقابل هر یک از شماره

کرونا  ی( کدهای اخالقی مربوط به اساتیدی که در دوره1هاست. در جدول )میان مصاحبه

 ارائه شده است. ،کنندجازی تدریس میم طوربه

  

 
 

 

1 Aismorad & Snelgrove 
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 کدهای اخالقی برای اساتید دانشگاه )1جدول 

 های فرعیمقوله کدهای باز )تعداد تکرار(

ارتباط مسئولین و اساتید دانشگاه از طریق مجازی )ایمیل، واتساپ، تلگرام، تلفن و...( برای 
(/ پاسخگویی به 1دادن )خصورت کامل پاسو به باحوصله(/ 1پاسخگویی افزایش یابد )

ها و ها، تماسموقع استاد به رایانامهپاسخگویی به (/1بدخلقی و خستگی ) دورازبهها تلفن
 (6ها )پیامک

 پاسخگویی

کاهش میزان (/ 1درک دانشجویان درگیر کرونا و یا ساکن روستا و مشکالت اینترنتی )
درک نکردن فضای منزل دانشجو  ( /۲انتقال مفاهیم و یادگیری در بستر آموزش مجازی )

توجهی و اهمیت ندادن به شرایط روحی و بی /(1و توقع جوابگویی فوری توسط دانشجو )
 -کالت و شرایط گوناگون )از قبیل مشکالت اقتصادی روانی دانشجویان به دلیل مش

سرعت تایپ و اینترنت در پاسخگویی مجازی دانشجویان  لحاظ کردن(/ 1( )...اینترنتی و
برخورد منفعل نداشتن با (/ 1( / درک اساتید از مشکل قطعی اینترنت دانشجویان )۴)

نظرگرفتن مشکالت مالی اضافه به دانشجو و در یتحمیل نکردن هزینه (/1دانشجویان )
 (/ قطع شدن ناگهانی صدای استاد و دانشجویان1ها )آن

توجهی به مورد کالس و بیطوالنی کردن بی /( ۴محدودیت و مشکل در سرعت اینترنت )
 (1توجهی به خستگی دانشجویان )بی (/1کالس بعدی دانشجویان )

 درک دانشجویان

( / مالحظه دانشجویان مبتال به کرونا ۲لیف )گیری اساتید نسبت به انجام تککاهش سخت
(/ 1استاد ) صحبت کردن(/ بلند و واضح 1( / انتظارات باال نداشتن اساتید )1) ترمطولدر 

/ دادن زمان استراحت در مدت  (1اختصاص ندادن ) ترمانیپا یتمام نمره را به نمره
های دانشجویان و فرستادن های پرینت فایل(/ درنظرگرفتن استاد برای هزینه1تدریس )

جذاب کردن (/ 1( / تغییر سبک آموزش متناسب با شرایط حاضر )1آن به منزل اساتید )
عیف در درنظرگرفتن اینترنت ض /( 1به شرایط روحی افراد ناشی از کرونا ) توجه کالس با
موقع سر (/ به1( / خمیازه نکشیدن استاد هنگام تدریس )1های خود از دانشجو )درخواست

 (1وقت دانشجو ) یبه کالس از طرف استاد و مالحظه دادن انیپاکالس آمدن و 

 یتغییر شیوه
تدریس متناسب 

 با شرایط

های ن فعالیت( / امکا۲شود )درپی که باعث کندی روال درس میپی نکردن حضوروغیاب
 های مجازیگروهی در کالس

شکاک نبودن  (/1فشار درسی زیاد به دانشجو وارد نکردن )(/ 1ارتباط راحت با دانشجو )
 (1(/ تهمت تقلب نزدن استاد )1استاد )

 اعتماد به دانشجو

شدند( ها آنالین نمیها تا هفتهپذیری و وجدانِ کاریِ )بعضیمسئولیت(/ 1گذشت اساتید )
 (۲در صورت مشکل در سامانه از طریق سایر ابزارهای مجازی )(/ تشکیل کالس 1)

 ازخودگذشتگی

( / رفتار دوستانه اساتید برای دلگرمی و ۲کندی سامانه ) به خاطرحوصلگی اساتید بی
ن )برای و( / فوت نکردن استاد در میکروف1آرامش و یادگیری بهتر و کارآمدتر دانشجو )

 خلقیخوش
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( / ۲(/ خوش برخوردی اساتید و درک مشکالت قطعی سامانه و اینترنت )1امتحان صدا( )
 (1) نهدوری از لحن صحبت آمرا( / 1) رعایت ادب و احترام

 های فرعیمقوله کدهای باز )تعداد تکرار(

( / کد دانشجویی افراد توسط اساتید محفوظ بماند ۵اجباری نبودن اتصال صدا یا تصویر )
ن برای حفظ حریم و(/ دقت در وصل میکروف1(/ حفظ حریم بین استاد و دانشجو )1)

ها و اطالعات برای افزایش حریم فایل( / استفاده از نماینده در انتقال ۲خصوصی )
( / دوری استاد از اهل 1( / دوری از پرسش کجا هستید آیا در خانه هستید )1خصوصی )

دوراز (/ به دلیل پخش صدا مکانی ساکت و به1کجا هستی و نظر نژادپرستانه دادن )
باری نکردن (/ اج1ها )( / دقت اساتید قبل از بارگذاری فایل1وآمد انتخاب کردن )رفت

( / 1رفتن حریم خصوصی دانشجویان آقا و خانم ) بین دوربین در کالس از روشن کردن
(/ اساتید 1(/ به حاشیه نکشاندن کالس درس )1فقط در مورد مسائل درسی صحبت کنند )

رفتن حریم (/ ازبین1خواستار وصل کردن دوربین نباشند ) بارهکیبهاز دانشجویان خانم 
 (1زاری کالس در منزل )وجود صدای بچه و دیگر صداها( )خصوصی در برگ

حفظ حریم 
 خصوصی

موقع تمام (/ دیر نکردن در شروع کالس و به1در صورت تأخیر، اساتید اطالع قبلی دهند )
های سیستم دانشجویان و اساتید روزرسانی(/ قبل از به1رسانی مناسب )(/ اطالع1کردن )

(/ در صورت غیبت دانشجو در امتحان قبل از نمره دادن از 1)را از این موضوع آگاه کنند. 
 با صبر و حوصله راهنمایی کردن(/ 1مشکل اینترنتی و قطع بودن سامانه مطمئن شدن )

تواند کالس را تشکیل دهد قبلش اطالع دهد تا دانشجویان وقتی استاد روزی نمی /(1)
الب الزم در زمان مناسب و در ارسال مط/  (1) ساعتی را در چک کردن سامانه نباشند

اطالع قبلی در درخواست از اتصال با دوربین برای دانشجویان خانم  /(1سامانه مناسب )
(/ 1دقیق اساتید در مورد تکالیف و سایر وظایف دانشجویان ) نکردن رسانی( / اطالع1)
 (۲در دسترسی به استاد ) نداشتن استاد، کاهش دسترسی به استاد یا موفقیت نکردن دایپ

 رسانیاطالع

(/ آشنا شدن اساتید با فضای آموزش 1استاد دیر آمدن را به مشکل در سیستم ربط ندهد. )
( / خودداری از 1با سامانه را استاد با سیستم بهانه نکند. ) نکردن ( یا کار3مجازی )

 ی(/ اساتید از تدریس سلب مسئولیت نکرده و به ارائه1یکنواخت شدن کالس )
 (1دانشجویان بسنده نکنند. )

 جو نبودنبهانه

 (1عدالتی در ارزیابی دانشجویان از هم )افزایش بی
عدالتی در بین دانشجویان کاهش حس بی برای جلوگیری از تقلب دانشجویان سودجو و

 (1باز، حضوری یا تحلیلی استفاده شود. ) وهکوشا از امتحانات شفاهی، جز
درنظرگرفتن مالحظاتی برای پیشگیری از تقلب )برای احساس عدالت توسط دانشجو( 

 (1ارزشیابی و حضوروغیاب دانشجویان ) ی(/ عدالت در شیوه1)

 رعایت عدالت
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گذاشتن نبه اشتراک  /(1) الزم با دانشجویان برای پاسخ به سؤاالتشان نداشتن ارتباط
روز/ اختصاص زمان مشخص در به اشتراک گذاشتن مطالب و تکالیف در هر زمان از شبانه

دشواری تعامل استاد و دانشجو  /(1کار و خانواده( ) نداشتن تکالیف و مطالب کالس )تعادل
(1) 

برقراری ارتباط 
 ا دانشجومؤثر ب

 های فرعیمقوله کدهای باز )تعداد تکرار(

توضیح سریع درس توسط استاد و ندیدن چت باکس که دانشجو این قسمت را متوجه 
های سایت در (/ مشکالتی چون قطعی صدای استاد و باگ1کنند. )نشدم را تایپ می

سوادی در بحران بی(/ 1شود. )هنگام تدریس آنالین باعث ضعف در فهم دانشجویان می
خودداری از سپردن تمامی زمان کالس در  /(1اثر کاهش یادگیری دانشجویان مجازی )

بر شرایط و ارتباط  نداشتن مدیریت نامناسب و تسلط/  (1ها به دانشجویان )قالب ارائه
طرفه توسط استاد و تعامل (/ خودداری از برگزاری کالس یک1مناسب با فراگیران )نا

( / دوربین استاد وصل باشد زیرا به یادگیری و تمرکز ۲مناسب در حین تدریس با دانشجو )
( /به دلیل مجازی بودن یادگیری برای دانشجویان دشوار شده و 1کند. )دانشجو کمک می

(/ تالش استاد برای تفهیم 1در صورت درخواست دانشجویان، توضیح مطلبی تکرار شود. )
( /روشن بودن دوربین استاد برای باالبردن ۵کالس مجازی ) کردن مطالب/ اشراف به

مجازی موجب  یاساتید در چگونگی استفاده از سامانه نداشتن ( / آگاهی۲کیفیت آموزش )
(/ 1) وقت کافی برای یادگیری دانشجویان گذاشتن( / ۲شود )ضعف کیفیت یادگیری می

، تیفیباکلب ساخت اسالیدهای تر مطصبر و تالش اساتید برای انتقال هرچه باکیفیت
ها مربوط ها یا سخنرانی یا فیلم، آماده کردن انواع انیمیشنتیفیباکهای ساخت اینفوگرافی

کردن تدریس  محتوا محورکیفیت محتوای تدریس/ ( / 3ها )به درس و استفاده از آن
 (1) جای دانشجو یا استاد محور کردنبه

توجه به کیفیت 
 آموزش

های آموزش یهای مربوط به کدهای اخالقی دانشجویان باید در طول دورهته( یاف۲جدول )

 دهد.انشگاه رعایت کنند را نشان میمجازی د
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 کدهای اخالقی برای دانشجویان دانشگاه (۲جدول 

 های فرعیمقوله کدهای باز )تعداد تکرار(

(/ پاسخگویی کامل برای رفع مشکالت 1۲اپ و ایمیل )ها، واتسپاسخگویی به تلفن
مجازی نیاز به حضور برای  طوربهپاسخگویی کامل و دانشجویان )دانشگاه مجازی شده 

(/ پاسخگویی به زمان تشکیل ۴دوراز عصبانیت )(/ پاسخگویی به7سؤال نباشد( ) کی
(/ صبوری در ۵(/ پاسخگو بودن مسئولین انتخاب واحد )1استاد ) نداشتن ها و حضورکالس

(/ پاسخگویی با صبر و 3(/ پاسخگو نبودن مسئولین آموزش )1) انیدانشجوپاسخگویی به 
نکردن به  یمحلیب(/ 3موقع )وقت و بهدانشجویان دراسرع (/ پاسخگویی به ایمیل7حوصله )

 یکارمند در مراجعه نداشتن (/ حضور1) گرید(/ ارجاع ندادن کارها به همکاران 1دانشجو )
 (1دانشجو )حضوری 

 پاسخگویی

(/ همکاری 1آموزش )(/ ناهماهنگی کارکنان 1آموزش )ضعیف شدن عملکرد کارکنان 
 بهبود عملکرد (1کارها )ام کارکنان برای تسریع انج

 (1کارکنان )ها و مشکالت دانشجویان توسط به صحبت ندادن اهمیت
 احترام (1های دانشجویان )گوش ندادن به سؤاالت و درخواست

 های فرعیمقوله کدهای باز )تعداد تکرار(

شود، اما زنند و دانشجو منتظر میگویند خودشان زنگ میبدقولی نکردن مسئولین که می
و رسیدگی به  پاسخ دادنصبور بودن در پاسخ تلفنی و کامل  /(1) زنند.زنگ نمی هاآن

 /(1) نیمسئولو دلسوزی و درک متقابل دانشجو و  دادن تیاهم /(۲مشکالت دانشجویان )
رعایت ادب و  /(۵ادبانه و عصبانی نشدن از سؤاالت دانشجویان )دوری از رفتار تند و بی

 (۴برخوردی ) و خوشمهربانی  /(۲قائل بودنِ تشخص برای دانشجو و وقتِ او ) /(1احترام )
 (1ها )نبود تعامل درست با مسئولین دانشکده

 یقولخوش

سخت بودن  /(1) شود.نمایش داده می برد،زمان نبودن صدا با تصویری که روی مشکل هم
 یمجازبهبود سامانه آموزش  /(1) تیساضعف در سرورهای  /(1سامانه )نوشتن روی برد 

(1/) 
امتحان، چند دقیقه قبل از شروع  ی(/ فعال نبودن گزینه1دانشگاه ) یدسترسی به کتابخانه

پیگیری  نداشتن (/ امکان3) تارنما(/ افزایش کیفیت سامانه یا 1زاست )آزمون استرس
در  شدهارائه(/ کم بودن دروس 1الکترونیکی( ) طوربهو  رایانامههای مجازی )با درخواست

ن در انتخاب توجهی به نیاز دانشجویا(/ بی1ترم )ترم/ کاهش حق انتخاب دروس در یک 
 (1استاد )استاد/ کم بودن تعداد 

رفع مشکالت 
 سامانه

شبانه  یبازپرداخت بخشی از شهریه ،حضوری یهاکالسبه دلیل حضوری برگزار نشدن 
(1) 

 یریپذتیمسئول
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 وکارشناسان آموزش شامل  یمسئولین دانشگاه برای( مربوط به کدهای اخالقی 3جدول )

 ، است.کنندمی یزیربرنامهسایر مدیرانی که برای دروس دانشجویان و تدریس اساتید 

 کدهای اخالقی برای مسئولین دانشگاه (3جدول 

 های فرعیمقوله کدهای باز )تعداد تکرار(

 (1استاد )احترام دانشجو به 
 (1بدانند )دانشجویان حد خود را 
 (1خود )حفظ احترام و ارزش 

 (1استاد )احترام متقابل دانشجو و 

 احترام

 (1دسترسی نیست( )ن وصل نشده )امکان وگوید میکروفمی دروغبهدانشجو 
 .(1کند )فرار از کالس یا پاسخ شفاهی در کالس می یدانشجو اینترنت را بهانه

 صداقت

برخی از صداهای محیط کمی این  شدن دهیشنصدا توسط دانشجو و یا استاد و  باز کردنبا 
 .(۲شود )حریم خصوصی مختل می

 (1دانشجو )حفظ حریم بین استاد و 
 (1شلوغ )وآمد و ها در اتاقی مجزا از خانواده و رفتبرگزاری کالس

 (1گذاشتن ) نمایهدانشجویان عکس متناسب با قوانین دانشگاه در 
 (1اش )رفتن حریم خصوصیسکوت نکردن دانشجو در صورت ازبین

حفظ حریم 
 خصوصی

 (1استاد )رو نشدن مستقیم با جدی نگرفتن کالس مجازی به دلیل روبه
 (1استاد )به کالس هم دانشجو و هم  نداشتن قطعی صدای استاد و احاطه

 مشارکت آگاهانه

حضوری، سعی در حل مشکل دانشجویان تا حد امکان  یمجبور نکردن دانشجو به مراجعه
 کالس موقعبهتعهد به تشکیل (/۲(/ در دسترس بودن کارشناسان )3) یرحضوریغ صورتبه

 (۲و وجدانِ کاری الزم ) یریپذتیمسئول

کار در فضای مجازی برای اساتید و دانشجویان  یهامهارتپرداختن دانشگاه به آموزش 
اساتید در استفاده از کامپیوتر و وارد نبودن  /(1شود )خودکار ضبط  صورتبه هاکالس(/ ۴)

 (3در این امر ) ناآشنااداره کالس مجازی به اساتید  یآموزش نحوه /(1تارنما )

آموزش تدریس 
در فضای مجازی 

 به اساتید

آن برای دانشجویان سخت  یدهندهات مربوط به درس و اساتید ارائهآوردن اطالع به دست
 (1) ییپاسخگو(/ راهنمایی کامل در حین 1مشکالت )(/ راهنمایی برای رفع 1است )شده 

در دسترس نبودن آموزش به  جهیدرنتبرگزاری انتخاب واحد در روزهای تعطیل رسمی و 
کارکنان به تعویق  یکارکم(/به دلیل مشکالت دانشگاه و 1دانشگاه )در  نداشتن دلیل حضور

 (1) انیدانشجوانداختن تاریخ دفاع و امور مربوط به 

 یرساناطالع

بهداشتی توسط کارکنان در مراجعات  یهاپروتکلوسواس و رعایت غیر تعریف شده 
 (1ها )(/ اجازه ندادن به حرف زدن حتی با ماسک و رعایت پروتکل1) یحضور

 از وسواسدوری 
در رعایت 
 بهداشت
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 گیرینتیجه
های اخالقی با که دانشجویان، اساتید و مسئولین چه مقوله دهدیمنتایج این پژوهش نشان 

نفع کدهای اخالقی سه ذی ی( خالصه۴چه تعاریفی را باید بیشتر رعایت کنند. در جدول )

بر اساس  اصلی دانشگاه در دوران مجازی شدن آموزش و پژوهش مشخص شده است.

ی چون پاسخگویی، درک های پژوهش، کدهای اخالقی برای اساتید شامل مفاهیمیافته

دانشجویان، تغییر شیوه تدریس متناسب با شرایط، اعتماد به دانشجو، حفظ حریم خصوصی، 

جو نبودن، رعایت عدالت و برقراری ارتباط مؤثر با خلقی، بهانهتوجه به کیفیت آموزش، خوش

ساتید به شود که پاسخگویی اها، مشخص میبه تکرار تعداد گویه توجه دانشجویان است. با

دانشجویان بیشتر از همه مؤکد بوده است. کدهای اخالقی برای دانشجویان دانشگاه شامل 

احترام به استاد، صداقت، حفظ حریم خصوصی و جدی گرفتن کالس است. همچنین کدهای 

خلقی، اخالقی برای کارکنان و مدیران )مسئولین( دانشگاه است که شامل پاسخگویی، خوش

پذیری، ت سامانه آموزش، بهبود ضعف عملکردی، احترام، مسئولیتمشکال برطرف کردن

رسانی و وسواس نداشتن است. در این آموزش تدریس در فضای مجازی به اساتید، اطالع

 میان هم پاسخگویی مسئولین بیش از همه مدنظر بوده است.

 هاکدهای اخالقی دانشگاه در دوران مجازی شدن آموزش (۴جدول 

 های فرعیمقوله لیهای اصمقوله

 
 
 
 
 

 کدهای اخالقی اساتید

 پاسخگویی

 درک دانشجویان

 تدریس متناسب با شرایط یتغییر شیوه

 اعتماد به دانشجو

 حفظ حریم خصوصی

 رسانیاطالع

 خلقیخوش

 توجه به کیفیت آموزش

 یازخودگذشتگ

 جو نبودنبهانه

 رعایت عدالت

 مؤثر با دانشجوبرقراری ارتباط 

 
 کدهای اخالقی دانشجویان

 احترام

 صداقت



 کرونا شیوع دوران در دانشگاهی های¬فعالیت شدن مجازی اخالقی کدهای شناسایی     ۵13
 

 حفظ حریم خصوصی

 مشارکت آگاهانه

 
 
 

 کدهای اخالقی مسئولین

 پاسخگویی

 خلقیخوش

 رفع مشکالت سامانه

 بهبود عملکرد

 احترام

 پذیریمسئولیت

 آموزش تدریس در فضای مجازی به اساتید

 رسانیاطالع

 از وسواس در رعایت بهداشتدوری 

های پژوهش از دانشگاه تهران انجام شده است و داده یاین پژوهش در سطح یک دانشکده

اند و میزان اهمیت و وضعیت عملکردی کدهای اخالقی بررسی و آزمون نوع تک مقطعی بوده

تی های آشود در پژوهشهای این پژوهش پیشنهاد میبه محدودیت توجه نشده است. با

ها بررسی و تحلیل گردد. همچنین با اولویت و وضعیت عملکردی هر یک از این گویه

نفع اصلی دانشگاه که در این مقاله شناسایی شده های اخالقی به سه ذیهای دورهآموزش

پرداخته شود و نتایج اثربخشی  هاآنبه ارزیابی میزان ارتقای رفتارهای اخالقی در بین  ،است

 زمان بررسی گردد.آموزش در طول 
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