
 

 اخالقی اساتید در آموزش مجازی یهاستهیبا

 1مریم السادات نوابی قمصری

 چکیده
ای اساتید در آموزش تحلیلی در ارتباط با اخالق حرفه -حاضر پژوهشی توصیفی یمقاله

ناگزیر باعث  ،آن در امر آموزش یهاتیقابلمجازی است. روند رو به رشد فناوری اطالعات و 
شده نظام آموزشی تا حد زیادی نسبت به نوع سنتی آن تغییر کند و صورت جدیدی به خود 

شود، د که آموزش الکترونیکی و یا مجازی خوانده مییجدگیرد. این صورت از آموزش 
 یترین مؤلفهکند اساتید به آن توجه کنند. اساسیای اقتضا میهایی دارد که اخالق حرفهمؤلفه

عالوه دانش فناوری خود است. به یروزرسانبههای فناوری و آشنایی اساتید با مهارت ،اخالقی
داقت، توجه به شرایط دانشجویان در آموزش مجازی، های اخالقی همچون صدر کنار منش

دانشجویان و توجه  یمباحثه جهتها در جریان فرایند یادگیری، تشکیل جلساتی هدایت آن
های اخالقی اساتید در آموزش مجازی است. در بایسته ازجملهها گروهی آن یهاتیفعالبه 

های اخالقی اساتید در آموزش مجازی جهت ها و کنشتحلیلی، منش یاین نوشتار با مطالعه
 شود.بهبود فرایند آن بررسی می
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 مقدمه
شدن  شکستهدرهمزندگی بشری و  یامروزه با ظهور فناوری اطالعات و ارتباط در عرصه

های جدیدی از ارتباط در روابط انسانی پدیدار گشته که با نوع ، جلوهمرزهای زمان و مکان
نوظهور چنان در تمام ابعاد زندگی بشر رسوخ یافته  یسنتی آن بسیار متفاوت است. این پدیده

تعلیم  یکه ناخواسته او را ملزم به یادگیری قوانین خود کرده و او را تابع آن ساخته است. حوزه
سترهایی است که فناوری و اطالعات توانسته در آن جایگاه خاصی بیابد و ب ازجملهو تربیت 

های تعلیم و تربیت از تا حد زیادی نظام سنتی آن را متحول سازد. امروزه در تمام نظام
 کهچنانهای آن تا آموزش عالی، حضور فناوری اطالعات بسیار ضروری است ترین پایهپایین

وری الزم را داشته و بهره ییکارا تواندینمربیت در عصر حاضر گویا بدون آن نظام تعلیم و ت
حضوری( که آموزشگر با عنوان معلم و یا استاد، محور ) یسنت اصطالحبهدر آموزش  باشد.

 هایاز راه آموزشگرانآموزش است، فناوری اطالعات در انتقال محتوا سهم به سزایی داشته و 
های متنوعی که این جویند. قابلیتمحتوا مدد می یهای آن در ارائهگوناگونی از قابلیت

ایجاد بستری جدید در  یو یاددهی با خود به همراه داشت، زمینه آموزشدر  جدید یپدیده
های این های گوناگون آن گردید. ابزارها و روشآموزش به نام آموزش الکترونیکی با صورت

در  چندسالهی که آموزشگر با سابقه یاگونهبهگیری متمایز از آموزش سنتی است نوع از یاد
که  ییکشورهاتواند به فضای آن وارد شود. در و بدون آگاهی نمی یسادگبهآموزش سنتی 

 یهاروشاین نوع از آموزش را در کنار گونه سنتی آن دارند، آشنایی و رعایت اصول و  یسابقه
رسد؛ پیش از ورود به محیط آموزش الکترونیکی امری طبیعی به نظر میآموزش الکترونیکی 

سنتی بوده و تنها در شرایط بحران  یهای آموزشی که تکیه بر شیوهبرای نظام کهیدرحال
را برای نظام آموزشی،  یانشدهینیبشیپهای شود، چالشآموزش الکترونیکی مطرح می

هایی است که امروزه یکی از همان بحران 19ید وان کومتعلمان و معلمان به همراه دارد. بحر
 روبرو کرده نشدهینیبشیپهای ایران را با چالش ازجملههای آموزشی جهان بسیاری از نظام

های چگونگی و چالش طرفکیازهای جسمی، روحی و مالی معلمان و متعلمان بحران است.
های مشابه این رویداد و رویداد نشدهینیبشیپهای آموزش الکترونیکی از طرف دیگر از بحران

اندرکاران امر ای از جانب دستاست. در چنین شرایط بحرانی التزام به رعایت اخالق حرفه
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( معتقد است بنیاد اخالقی امروز فضای آموزش 2020) 1رسد. زیمتضروری به نظر می آموزش
آن نظام اخالقی است که ، نجایامنظور از اخالق محبت در  .است 2اخالق محبت مجازی

اول به خداوند و سپس به مخلوقات  یاصول و مبانی آن برخاسته از محبت انسان در درجه
الزم از  یوربهرهمیان استاد و دانشجو، سالمت و  یاخالق محبت در رابطه یاست. نتیجه

قش در نظام آموزش عالی، دانشجویان و اساتید دو قطب اصلی آموزش، ن امر آموزش است.
دانشجویان فعاالن این عرصه آموزشی  اگرچهبسیار مهمی در فرایند آموزش مجازی دارند و 

 نداشتن اما هدایت و نظارت این فرایند بر عهده اساتید است. به همین دلیل، آگاهی باشندمی
 حساببهبحران مهمی  تواندیم ییتنهابهای خود در این نوع آموزش اساتید از اخالق حرفه

و  نامصاحبو آموزش را با چالش بزرگی روبرو کند. اساتیدی که در آموزش حضوری آمده 
موفق هستند اگر مقتضیات آموزش مجازی را ندانسته و بدون آشنایی وارد این حوزه شوند 

های اخالق اساسی این نوشتار مؤلفه یمسئلهوری خوبی از فعالیت خود نخواهند داشت. بهره
های رفتاری اساتید های اخالقی و کنشزش مجازی است؛ یعنی منشای اساتید در آموحرفه

 ینهیدرزم وری آموزش مجازی را به دنبال دارد.و بهره ییکاراای از که ضمانت بخش گسترده
 شدهنوشتهمقاالت زیادی  خصوصبهاخالق فضای مجازی و اخالق آموزش مجازی، کتاب و 

اند. کتاب خاصی آن را بررسی کرده ییا از جنبه به این موضوع پرداخته و یطورکلبهکه یا 

هایی است که با رویکردی کتاب ازجمله، چاپ مرکز ملی فضای مجازی "حقیقت مجازی"
 ازجملههای آن را مطرح کرده است. جامع، قوانین فضای مجازی، مزایای این فضا و آسیب

اخالق آموزش " یبه مقاله توانیممقاالتی که به مبحث آموزش در فضای مجازی پرداخته 

پور و عذرا شالباف اشاره کرد که در آن به موضوع اخالق آموزش احمد علی ینوشته "مجازی
دولت، اولیاء و...( ) یرونیباساتید، کارکنان و...( و محیط ) یداخلمجازی در مواجهه با محیط 

                                                           
 

 

1 Zimmett 
 صورتبهریشه در مسیحیت دارد. خدای عهد جدید خدای محبت است و این محبت را  اساساً "محبت اخالق "اصطالح   2

( 4، 8، رومیانبشر )کردن او جهت کفاره گناهان (، قربانی 11، 4یوحنا، خود )پسر یگانه  عنوانبه فرستادن عیسی مسیح
 نجایااما منظور از اخالق محبت در ؛ (6، 5، رومیاناست )محبت را ازلی گردانیده  القدسروحتوسط  تاًینهاارزانی داشته و 

یابد. در مفهوم م جایگاه خاصی میاسال ازجملهدر عرفان هر دینی  خصوصبهاین اخالق  اساساًبه این مفهوم نیست و 
اخالق محبت آن نظام اخالقی است که اصول، مبانی، مسائل و احکام خویش را بر مبنای رفیع عشق  عرفانی مقصود از

این معنا از محبت  شود.و منجر به خدمت و اطاعت بنده به خدا می (9 ،1391حجازی، است )و محبت الهی بنیان نهاده 
 از آن است نمودار شود. یانمونهآموز ط انسانی که رابطه معلم و دانشتواند در روابتر میدر سطوح پایین
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و  هافرصت، هاتیمحدودمجازی، مزایا و  آموزش" یپرداخته شده است. همچنین مقاله
است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مزایا و  توجهقابلدر این راستا  "هاچالش
آموزش مجازی ارائه داده است. به نظر  یاز آینده یاندازچشمآموزش مجازی،  یهاتیمحدود

موضوع آموزش  یطورکلبهفارسی که در موضوع آموزش مجازی نگارش شده  یدر چند مقاله
 یهاشاخصهای که استاد متصدی آن بوده و دارای حرفه عنوانبهو آموزش  شدهقیحقتمجازی 

نبوده است. البته مقاالت زیادی به زبان انگلیسی راجع به  موردتوجه ،استاخالقی خاص خود 
موضوعاتی مانند ارزشیابی در آموزش مجازی، پیشگیری از تقلب در آموزش مجازی و اخالق 

قرار گرفته است اما  مورداستفادهکه تا حد امکان در این نوشتار  شدهتهنوشدر آموزش مجازی 
جای خالی آن در میان موضوعات مربوط به آموزش مجازی در این رابطه  موضوعی که به نظر

های اساتید در این نوع آموزش در مقایسه با بررسی و تحلیل فعالیت ،شودیماحساس 
های رفتاری خاصی طور که در آموزش سنتی کدها در آموزش سنتی است. همانهای آنکنش

، کندو الزم است هر استادی در منصب آموزش آن را مطالعه و رعایت  شدهفیتعربرای اساتید 
کدهای رفتاری خاص برای اساتید است که تا آموزش مجازی نیز مشتمل بر یک سری 

های . این کدها در حقیقت تبیین فعالیتاستای متمایز از کدهای رفتاری آموزش سنتی اندازه
 ،ایباشند. با رویکرد به اصل اخالق حرفهاساتید در آموزش مجازی در ارتباط با دانشجو می

 کهنیا خصوصبههر استاد است.  ها وظیفه اخالقیآگاهی نسبت به این کدها و رعایت آن
اساتید به کدهای اخالقی  توجه نکردنرا به همراه دارد که  ییهابیآسفضای مجازی با خود 

در این نوشتار  یموردبررس یمسئلهشود. می هابیآسشدن آن  دوچنداندر آموزش باعث 
ن، مطابق با فضای های رفتاری اساتید در آموزش مجازی، در ارتباط با دانشجویاتحلیل مؤلفه

، ارائه کدهای اخالقی آموزش جهت بهبود روند آموزش موردنظرآموزش مجازی است و هدف 
 یآموزش سنتی که استاد با شیوه برخالفآموزش مجازی،  ازآنجاکه. استدر فضای مجازی 

نی سازد، مبتنی بر فعالیت و یادگیری دانشجویان بوده و به بیاسخنرانی دانش خود را منتقل می
 دارندعهدهراهنما و ناظر بر این فرایند نقش مهمی را به  عنوانبهاساتید  .است دانشجو محور

 توانندیمای خود به نظر که با آگاهی و رعایت اصول مربوط به آن و تعهد بر اخالق حرفه
 بیش از آموزش حضوری به بهبود کیفیت آموزشی کمک نمایند.

 ای در تعلیم و تربیتاخالق حرفه 

محققان  موردتوجهها و مسائل مربوط به آن از گذشته تا امروز بحث از اخالق، مبانی، مؤلفه
بوده بلکه بسیاری از  موردتوجهخاص  طوربه تنهانهعلم اخالق  یاین حوزه بوده است. مطالعه
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ای از اخالق شاخه ،ایاند. اخالق حرفهعلوم متناسب با موضوع علمی خود به آن توجه کرده
ای منظور از اخالق حرفه .داردکاربردی است که بحث از اخالق را در بسیاری از علوم مجاز می

کند و در حقیقت قوانین اخالقی آن دسته از مسائل اخالقی است که با مشاغل ارتباط پیدا می
. از این نوع نماید. اخالق پزشکی، اخالق تجارت، اخالق پژوهش و..آن حرفه را بررسی می

ملزم به دانستن  ،مسئول امر تعلیم و تربیت عنوانبهای، آموزشگر است. بنا بر اخالق حرفه
ها احساس تعهد و باید نسبت به رعایت آن استخود  یهای اخالقی مربوط به حرفهمؤلفه

 های منشی و کنشیبایسته یای معلمان و اساتید به دو دستههای اخالق حرفهکند. مؤلفه
های اخالقی است که الزم است آن دسته از شایستگی ،شوند. منظور از منشتقسیم می
های منشی وری الزم از عملکرد او حاصل شود. از مؤلفهها بوده تا بهرهآن دارایآموزشگر 

توان به نیت خالص، صداقت، احترام و ... اشاره کرد. این اصول اگرچه اخالق معلمی می
به جهت مفهوم، در هر  اما کنندها نیز مصداق پیدا میدر دیگر حرفههستند و  شمولجهان

های کنشی اخالق معلمی های منشی، مؤلفهحرفه معنای خاص خود را دارند. عالوه بر بایسته
های اخالقی کنش ازجملهباشند. های منشی او مینیز وجود دارد که در حقیقت ناشی از بایسته

پذیری و ... اشاره ریزی، ایجاد فضای بحث و گفتگو، نقدبرنامه توان بهمعلمان و اساتید می
های که این شش مؤلفه در حقیقت بایسته شدهاشارهمعلمی به شش مؤلفه  یکرد. برای حرفه

شغلی، مهارت، توانایی،  یمتصدیان امر تعلیم و تربیت است. دانش تخصصی، تجربه
فرامرز ) یی است که آموزشگر باید واجد آن باشدهاو مرام یا تعهد اخالقی بایسته یشیاندژرف

ای در تمام های اخالقی مذکور اصول کلی اخالق حرفه(. البته مؤلفه44-35 ،1395قراملکی، 
توان مواردی همچون تخصص، تعلق، تداوم، تحول، ها می. به این مؤلفهباشندیمها حوزه

های اخالقی (. عالوه بر مؤلفه76-74 ،1395عنابستانی، ) توکل و تکامل را نیز اضافه کرد
های اخالقی خاص خود را دارد که آن را از دیگر کلی که به آن اشاره گردید هر حرفه بایسته

کند متصدیان ای اقتضا میسازد. اخالق حرفهها متمایز میبخشی از آن حداقلمشاغل و یا 
های اخالقی به بایسته نواده و...امر تعلیم و تربیت در هر سازمانی اعم از مدرسه، دانشگاه، خا

های از بایسته .شان توجه کافی مبذول دارندو مفید بودن عملکرد مؤثرخود جهت  یحرفه
توان به گفتار استوار، اقتدار همراه با صمیمیت، صراحت، کنشی و منشی اخالق معلمی می

 یتعلیم و تربیت حوزه ی(. حوزه93 ،1395فرامرز قراملکی، ) اشاره کرد ...حفظ استقالل و
و تا  شدهشروعابتدایی  یای است که بخشی از آن به آموزش رسمی که از دورهبسیار گسترده

ای معلم به دو دسته تقسیم های اخالق حرفهاختصاص دارد. مؤلفه ،یابدآموزش عالی ادامه می
علق دارد. خاص ت یها و بخشی به دورهدوره یشود که بخشی از آن مربوط به همهمی



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  –سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار     166

ایجاد فضای الزم جهت پرسش و پاسخ، ارزیابی، استفاده از امکانات الزم جهت  مثالعنوانبه
اخالقی عام معلمان در آموزش است اما هر مقطع آموزشی  یهاستهیبایادگیری و... از 

و  وپرورشآموزشدر  هامؤلفهاین  خصوصبههای اخالقی معلمی خاص خود را دارد که مؤلفه
تردید شرایط تحصیلی در مقاطع خاص و ش عالی بسیار از یکدیگر متمایز هستند. بیآموز

ها طلبد و حتی آموزش در این دورهمتناسب با رشد ذهنی متعلمان نوع خاصی از آموزش را می
 های اخالقیاین دو فضا بایسته مسلماًتواند انجام شود که به دو صورت حضوری و مجازی می

توان های اخالقی مشترک در آموزش مجازی و حضوری میدارد. از مؤلفه عام و خاص خود را
ریزی دقیق، تحقیق کالسی به احترام به متعلم با رعایت اصل مساوات، مشاوره و ارزیابی، برنامه

های آموزشی مهم در هر نظام آموزشی است که آموزش مؤسسه ازجملهدانشگاه  و ...اشاره کرد.
که آموزش حضوری اصول  گونههمانگردد. ی و مجازی انجام میدر آن به دو صورت حضور

خاص خود را دارد، آموزش مجازی نیز از این اصل مستثنی نیست و اساتید نقش مهمی در 
مدیران کالس مجازی، شایسته  عنوانبهها ضمانت اجرایی آن به بهترین صورت دارند. آن

 یخوببهته باشند تا امر تعلیم و تربیت و تعهد داش یخودآگاهای است نسبت به اخالق حرفه
های اخالقی آموزش مجازی را با عنوان کدهای مؤلفه 1انجام شود. انجمن آموزش ملی آمریکا

مهم  یاستاد به دو مقوله یاحرفهاخالقی آموزش مجازی تدوین کرده که در ارتباط با اخالق 
برخورد استاد با دانشجو است و  یکند. ارتباط با دانشجو که ناظر بر نحوهکنشی اشاره می

، دو کد اخالقی استاد استهمکاری میان اساتید  دستورالعملارتباط با اساتید که در حقیقت 
 ی(. اخالق آموزش مجازی در زمره15 ،1390کیانی و همکاران، ) در آموزش مجازی هستند

ای است که از الگوهای رفتاری و ارتباط مبتنی بر رعایت حقوق دیگران و اخالق حرفه
(. با 45 ،1387 ،علی پور و شالباف) کندهای اخالقی در قبال محیط کار حکایت میمسئولیت

های این بیان تمام کسانی که به نحوی با آموزش مجازی ارتباط دارند الزم است به شایستگی
ری خود توجه داشته باشند و در این میان دانشجویان و اساتید نقش خاصی بر اخالقی و رفتا

خاص از آموزش حضوری متمایز  طوربهآموزش مجازی را  آنچه. الزم به ذکر است دارندعهده
اخالق آموزشی  یهامؤلفهسازد آن است که دانشجویان و اساتید عالوه بر آگاهی نسبت به می

آموزش  یز آشنا باشند. آشنایی با اصول اخالق فناوری برای حوزهباید با اخالق فناوری نی
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شود. در استرالیا وری آموزش میبهرهکاهش  است که فقدان آن باعث توجهقابل یااندازهبه
دانشجویان الزامی است و هدف آن معرفی  یگذراندن یک دوره اخالق فناوری برای همه

 طالعات و فناوری استرالیا برای دانشجویان استاستانداردهای رفتاری و کدهای اخالقی ا

چنانچه اساتید در آموزش مجازی خود را ملزم به رعایت اخالق  .(232 ،2005 ،1گولد و کلدول)
های اساسی مواجه ای نکنند، در مقایسه با آموزش حضوری این نوع آموزش با چالشحرفه

موزش و به حاشیه رفتن تربیت محوریت یافتن آ ،چالش آموزش مجازی نیترمهمگردد. می
از اساتید بیانگر آن  شدهانجام یهاینظرسنجدر این زمینه و  شدهانجامهای است. پژوهش

شود دانشجویان نتوانند از دانشجو و استاد باعث می یاست که فقدان ارتباط چهره به چهره
علیم و تربیت داشته بخش مهمی از نظام ت عنوانبهاخالقی و تربیتی را  یریرپذیتأثاساتید 

(. البته به همان اندازه که امکان تعامل میان استاد و دانشجو در 42 ،1385)شهریاری،  باشند
 کند.فضای مجازی توسعه یابد، تربیت جایگاه خود را پیدا می

 های اخالقی اساتید در آموزش مجازیبایسته
 ،خود اسالم دارد. خداوند در اولین سوره یاندازهبهای بحث از اخالق معلمی در اسالم سابقه

اولین معلم معرفی کرده، سپس این وظیفه را به پیامبرانش سپرده و در  عنوانبهوحی خود را 
ضمن آیات، از صفات این معلمان بزرگ سخن گفته است. با الهام از آیات قرآن و روایات در 

ها منیه ترین آنید یکی از معروفدر این باب تألیف گردید که شا هاییکتابهای بعد زمان
ها، بر صفات اخالقی معلم و متعلم در این نوشته دیتأکشهید ثانی باشد.  یالمریدین نوشته

دهد. به دلیل اهمیت بعد اخالقی در آموزش بعضی اهمیت نقش اخالقی آموزش را نشان می
 یاساس اخالقی برنامه معتقدند آموزش به جهت بعد اخالقی ارتباط معلم و متعلم و به دلیل

یک فعالیت اخالقی است؛ زیرا یک کالس نظم اخالقی به همراه نتایج خاص  ،آموزشی آن
 ریناپذاجتنابهای اخالقی در آموزش بنابراین توجه به مؤلفه؛ (11 ،1996خود را دارد. )اسمیت، 

های س تمام بایستهاست و تمام آموزشگران در هر جایگاهی باید به آن توجه کنند. به نظر در رأ
معلم و یا استاد، رعایت قوانین اخالقی آموزشی را بر خود ملزم کند،  کهآناخالقی و پیش از 

به چگونگی رابطه خود با  اثربخشباید نیت خود را برای خداوند خالص گرداند و برای تربیتی 
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باشد که طرف  متعلم توجه داشته و در جهت بهبود آن تالش کند. او باید متوجه این موضوع
 یمقابل او انسانی است با خصوصیات خاص خود و حضور او در فضای آموزش جهت ارتقا

خود با  یالزم است اساتید به نوع رابطه جهتنیازا. استشخصیت اخالقی و علمی او 
از دو نوع ارتباط  "من و تو"در کتاب  1دانشجویان و بهبود آن توجه داشته باشند. مارتین بوبر

من و آن،  یرابطه برخالفمن و تو  یتو. رابطه -آن و رابطه من -گوید. ارتباط منسخن می
کلیت وجود هر دو طرف  کهیطوربهای مستقیم و درست در مواجهه با کلیت وجود است رابطه

. در این نوع مکاشفه عین واقعیت حضور دارد، بدون گرددیمرابطه، برای دیگری مکشوف 
ای صورت گیرد. در این نوع رابطه هیچ کیفیت و د و یا به واسطهکه متوجه هدفی باشآن

چه حیات واقعی و ارتباط واقعی در رابطه من و تو بوبر اگر یمحتوایی متصور نیست. به عقیده
 و تعریف گردد یبندطبقهنهفته است؛ اما هر تویی باید در جهان به آن تبدیل شود تا بتواند 

الحاقی خود به کتاب من و تو که چهل سال بعد  یهاادداشتی(. بوبر در 66-56 ،1380)بوبر، 
من و تو تلقی  یمورد خاصی از رابطه عنوانبهرا  آموزدانشنویسد ارتباط میان معلم و می
آموز خود را نه (. او معتقد است در آغاز رابطه، آموزگار باید دانش9 ،1996اسمیت، کند )می
است که معلم  ریپذامکانو این امر زمانی  ابدیدرکل  صورتبهتعدادها بلکه جمع اس عنوانبه

باید  تنهانهمعلم  یدوقطب یهمکار بپذیرد. در این رابطه عنوانبهاو را  یدوقطبدر یک موقعیت 
و تأثیرات کنشی  قرارگرفتهبتواند در قطب خود مستقر بماند بلکه باید بتواند در قطب دیگر نیز 

آموز بیابد. به اعتقاد بوبر در من و تو را در دانش یعالوه معلم باید رابطهنجد. بهخود را بس
تواند صورت آموز، آموزش واقعی میمتقابلی میان معلم و دانش یصورت وجود چنین رابطه

ای اساتید در آموزش مجازی که موضوع این (. اخالق حرفه182-180 ،1380)بوبر،  گیرد
های ر اصول مشترک میان آموزش حضوری و مجازی و نیز بایستهنوشتار است مشتمل ب

از میان  شده که به نظر یبندمیتقسهای گوناگون مخصوص خود است. این اصول به صورت
صداقت، وفای به عهد، احترام و انصاف  یاخالقی به چهار خصیصه یهامؤلفهها، تقسیم آن

آموزش حضوری و مجازی  "قانون طالیی" نوانعبهاست. این چهار مؤلفه که از آن  توجهقابل
متفاوت آمده  یهایبندمیتقسهای دیگر را که در ( تمام مؤلفه403 ،2001، 2گیرهارت) ادشدهی
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در رابطه میان استاد و دانشجو امر واضحی  خصوصبه. اهمیت صداقت در آموزش بردارددر 
بقره، خداوند کسانی را که از فطرت اخالقیشان در ارتباط با خود  یسوره 177 یاست. در آیه

توان صادق دانسته است. از رویکرد این آیه به مفهوم صداقت می ،کنندو دیگران پیروی می
آن در رفتار  یجلوه نیترمهمکه  ردیگیبرممتوجه شد که آن محدوده وسیعی از صفات را در 

استاد قادر به  کهیدرصورتو گفتار با ملکات نفسانی است. استاد، هماهنگی رفتار با گفتار 
آورد برخاسته از ملکات نفسانی او به زبان می آنچههماهنگی میان کالم و رفتارش نبوده و 

 البالغهنهج 92واقع شود. حضرت علی )ع( در حکمت  مؤثر تواندینمنباشد در امر تربیت 
سر زبان باشد و ارزشمندترین دانش را دانشی که در داند که بر ترین علم را علمی میارزشبی

ویژگی دیگر قانون طالیی  عنوانبه. وفای به عهد کندیماعضا و جوارح آشکار باشد معرفی 
رسد، مستلزم جدیت کامل استاد در اخالق استادی که گاهی انجامش به نظر بسیار سخت می

 دهددر قرآن ابتدا به خود نسبت میصفاتی است که خداوند  ازجمله مؤلفهرفتار است. این 
 داندخواهد به عهد خود وفا کرده و آن را ویژگی خردمندان میمی مؤمنان( و سپس از 80، )بقره
ال دین لمن ال عهد  "فرمایند:ص( نیز در لزوم وفای به عهد میاکرم )(. پیامبر 20، )رعد

 ینسبت به مسئولیت نشانه نداشتن تعبیر، تعهد نی؛ بنابرا(198 ،69، ج 1404مجلسی، )"له
سرپرستی تعلیم و تربیت دانشجویان شده باید  دارعهدهاستادی که  دینی انسان است.بی
دلیل مهمی برای نقض رفتار خود داشته باشد.  کهنیاگونه که عهد کرده رفتار نماید مگر آن

 یطورکلبهها و تار، باورحکایت از تواضع استاد در برابر رف ،سومین مؤلفه عنوانبهاحترام 
های فردی دانشجو دارد و برخورد منصفانه در امر آموزش استاد را ملزم به غلبه بر ویژگی
. در تعالیم بزرگان انصاف و اعتراف به اهمیت افکار صحیح دیگران کندیمهای خود خواسته

قتضی برخورد . همچنین انصاف م(128 ،تاشهید ثانی، بی) از برکات علم دانسته شده است
های مؤلفه 1کیچنر ابی پایانی از دستاوردهای اوست.در ارزی خصوصبهمناسب با دانشجو 

های بنیان عنوانبهذاتی، نیکوکاری و صداقت دانسته و آن را اخالقی اساتید را استقالل، خوش
طاف (. استقالل، متضمن انع405 ،1985، 2بران و کراگر) کندای اساتید ذکر میحرفه اخالق

دانشجویان  یهادهیادر انتخاب محتوا و ارزشیابی و نظایر آن است و استاد با رعایت این اصل، 
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دارد که اگر رعایت نگردد ممکن است به دانشجو  یامحدودهاستقالل  اگرچه. شماردیمرا جایز 
و  استآسیب رساند و او از قبول مسئولیت طفره رود. استقالل نیازمند آمادگی ذهنی دانشجو 

دهد. با به رسمیت شناختن هایی به او حق انتخاب میاستاد با تشخیص این آمادگی در زمینه
آوری اطالعات از ایجاد بستری برای او جهت جمع خصوصبهحق استقالل برای دانشجو و 

آموزش  کهنیاشود و استاد عالوه بر یادگیری تبدیل می -منابع مفید، آموزش به یاددهی
در  خصوصبهای استاد آموزد. لزوم رعایت چنین اصلی در اخالق حرفهنشجو میاز دا ،دهدمی

از سه نوع مدل ارتباطی میان معلم و  1شود. آلن تاماحساس می آموزش مجازی بیشتر

آموزش "و آن را  کردهاشارهگوید که در سومین مدل به این نوع رابطه سخن می آموزدانش

(. در این الگو دانش در اختیار استاد نیست بلکه 8 ،1996اسمیت، نامد )می 2"طرح مسئله
استاد و دانشجو است. استاد و دانشجو در این نوع رابطه همکار تحقیقی هم  یموضوع، اندیشه

ها دوباره به های آندهد و با یافتهشوند. استاد موضوع را به دانشجویان ارائه میمحسوب می
اشاره  هانقش یتساوبهکند. این مدل و آن را بررسی می بازگشتهدانش اولیه و مالحظات خود 

دو مدل دیگر که  برخالفو ریشه در استقالل دانشجو دارد. آلن تام معتقد است در این مدل 
 عنوانبهدهد و آموزان یاد میهای مفید را به دانشنیکوکار، دانش و مهارت عنوانبهمعلم 

(. 1996اسمیت، است )آموز دانش یموزش بر عهدهآید، مسئولیت آمی حساببهکنشگر فعال 
استاد با رعایت اصل استقالل در حقیقت، فضای آموزش متقابل میان خود و دانشجویان و 

های اخالقی استاد است که ذاتی از دیگر مؤلفهخوش آورد.دانشجویان با یکدیگر را فراهم می
ذاتی آن است که خوش "کند:تعریف می گونهنیاکند. او خوش ذاتی را کیتچر به آن اشاره می

کافی به محتوا وفادار باشد و میان عقاید  یاندازهبهاستاد هیچ آسیبی به دانشجو نرساند، 
(. با رعایت اصل نیکوکاری، 405 ،1985براون و کراگر، ) "شود شخصی و واقعیت تمایز قائل 

رت ورزیده، دانش محتوا را به های الزم برای تحقیق دانشجویان مباداستاد به ایجاد فرصت
سازد. رشد علمی و شخصیتی دانشجویان را فراهم می یزمینه گونهنیانحو نیکو ارائه داده و 

آورد. در این می آموزدانشاین نوع خصلت را آلن تام در اولین الگوی ارتباطی میان معلم و 
های الزم به د و مهارتدانش مفی یکنندهمنتقلفرد نیکوکار  عنوانبهنوع رابطه معلم 
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شگر زآمو عنوانبهمعلم  ،(. در حقیقت در این مدل از رابطه6 ،1996اسمیت، ) آموز استدانش
این مفهوم از  ،استیادگیری  -الگوی آموزش مجازی یاددهی ازآنجاکهمعرفی شده است. 

یابد. الزم به ذکر است مفهوم نیکوکاری در نیکوکاری بیشتر در آموزش حضوری مصداق می
است.  مورداشارهم آن در آموزش تنها مفهو نجایاتعلیم و تربیت بسیار گسترده است و در 

از منظر کیچنر، به  ای استاد،مذکور در اخالق حرفه یچهارمین خصیصه عنوانبهصداقت 
های شود استاد در زمانآن در اخالق آموزش باعث می یی وفاداری است و بارزترین جلوهمعنا

براون ) بوده و از دانشجو در شرایط مختلف حمایت کند دسترسقابلغیر کالس برای دانشجو 
دانشجویان به لحاظ استعداد، توانایی و ... با یکدیگر  ازآنجاکه(. البته 406 ،1985و کراگر، 
 شرایط برحسبستند، شایسته است استاد زمان دسترسی خود را برای دانشجویان متفاوت ه

همچنین  ناپذیر از صداقت است.عدالت بخشی جدایی ،عادالنه تقسیم کند. با این بیان هاآن
که از جانب  یسؤاالتدانشجویان تمایز قائل شود.  سؤاالتکند استاد میان عدالت اقتضا می

 سؤاالتارزشی با یکدیگر متفاوت هستند و تشخیص  د به لحاظ بارگردندانشجویان مطرح می
 مؤثرتواند در رشد علمی و شخصیتی دانشجو می بساچهدیگر توسط استاد  سؤاالتراهبردی از 

توان گفت )من و تو، من و آن( می کندکه بوبر مطرح می یارابطهباشد. با رویکرد به دو نوع 
 استاد دانشجویی بپرسد: کهنیاشود مانند من و تو ناشی می یدانشجویان یا از رابطه سؤاالت

نوع اول  سؤاالت ازآنجاکه(. 10 ،1996)اسمیت،  کنید؟ و یا از رابطه من و آنشما چه فکر می
باعث شناخت وجودی استاد و دانشجو از یکدیگر شده و در تقویت امر آموزش مؤثر است، 

ای او به شمار از وظایف اخالق حرفه سؤاالت گونهنیاتوجه و پاسخگویی مفید اساتید به 
کند. او آید. مفهوم دیگر از عدالت آموزشی آن چیزی است که آلن تام به آن اشاره میمی

را دومین الگوی ارتباطی میان آن دو دانسته و آن را  آموزدانشعادالنه میان معلم و  یرابطه
استعداد  برحسبمدل متمرکز بر تکالیف مناسب او این  ینامد. به گفتهبرابری اخالقی می

از جانب  یراخالقیغرفتاری  یهانمونهو احترام به متعلمان است. او معتقد است اکثر  هاآن
به دیگری است و یا  طرفکیمعلمان یا به دلیل تشویش ارتباط دو طرف و وابسته بودن 

شوند. برابری ارتباط میدیگر بیبه یک کامالً – آموزدانشمعلم و  -یدو طرف رابطه کهنیا
به نظر  (.7 ،1996اسمیت، باشد )دو طرف متقابل  یکند رابطهاخالقی و عدالت ایجاب می

های بنیادین اخالقی است که غفلت از ای استاد از مؤلفهاخالق حرفه عنوانبهاصول مذکور 
 اگرچهی آلن تام ناقض امر آموزش به معنای واقعی آن است. در الگوهای ارتباط هرکدام
در جایگاه خود ضروری است اما تمرکز بر یک مدل و توجه نکردن به الگوهای دیگر  هرکدام

توان اصل بردباری های اخالقی مذکور میگردد. به مؤلفهاز آموزش می نداشتن وریباعث بهره
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هایی از بردباری استاد را که از اضافه کرد. جلوه ،استآموزش بسیار مهم  یرا که در حرفه
در خوب گوش کردن به کالم  توانیممشترک آموزش حضوری و مجازی است  یهامؤلفه

ها مشاهده کرد. گوش کردن خوب های ملیتی و اعتقادی آندانشجویان و احترام به تفاوت
ی به تشویق، اصرار آنکهیبنیازمند بردباری استاد است به این معنا که او سخن دانشجویان را 

شنود. همچنین برای عقاید و افکار دانشجویان بدون در می ،داشته باشد ییگوهیکنانقد و یا 
ها احترام قائل است. احترام، دلسوزی به همراه دارد و این های فردی آننظر گرفتن ویژگی
ار شود استاد تمام تالش خود را در جهت ارتقای شخصیت دانشجویان به کدلسوزی باعث می

گیرد. عالوه بر کدهای اخالقی مشترک در آموزش حضوری و آموزش مجازی که بیشتر ناظر 
های اخالقی های اخالقی اساتید است و در بندهای باال به آن اشاره گردید، مؤلفهبر منش

سازد. آگاهی از این خاصی وجود دارد که آموزش حضوری را از آموزش مجازی متمایز می
های اخالقی هستند موجب کیفیت عالی آموزش ها که بیشتر ناظر بر کنشآنها و رعایت مؤلفه

اولین هدف و مسئله در آموزش مجازی حفظ درستی و سالمت دوره است. برای  خواهد بود.
وری الزم تا آموزش از کیفیت باال و بهره شدهانجامزیادی  هایپژوهشرسیدن به این هدف 

به آموزش مجازی یک فرایند ساده نیست. بر بسیاری از  برخوردار باشد. تبدیل آموزش سنتی
تا آموزش مجازی به نحو  افتیدستها باید ها باید غلبه کرد و به بعضی از مهارتچالش

برای اساتید  ترین کد اخالقی آموزش مجازیاساسی ،مطلوب انجام گیرد. برای همین منظور
ز محیط آموزش مجازی است. مرام اخالقی بهینه ا یآشنایی با فناوری اطالعات جهت استفاده

استاد برای رعایت حقوق دانشجویان و ادای حق مطلب تا حد امکان خود را به  کندیماقتضا 
چالش  نداشتن، فناوری دانشآموزش مجازی مجهز کند.  ازیموردنهای ها و قابلیتمهارت

فضای آموزش را به استاد وری الزم از بزرگی را در آموزش مجازی ایجاد کرده و امکان بهره
، در آموزش حضوری بدون دانش فناوری ماهرتوان گفت هر استاد دهد. به همین دلیل مینمی

نداشتن دسترسی  ،معضالت دیگر آموزش مجازی ازجملهدر آموزش مجازی موفق نیست. 
دانشجویان به کتابخانه است. بدون دسترسی به کتابخانه بسیاری از دانشجویان با معضل 

منابع الکترونیکی به لحاظ حجم  نخست کهنیا خصوصبهشوند حقیق و مطالعه روبرو میت
دانشجویان به منابع الکترونیکی به  یهمه دومای شوند و توانند جایگزین منابع کتابخانهنمی

 یمؤلفه مسئله(. این 208 ،2020، زیمت) جهت هزینه و فقدان توانایی مالی دسترسی ندارند
که ممکن است باید شرایطی را برای  آنجاگذارد. او تا استاد می یری را بر عهدهاخالقی دیگ

آموزش مجازی  ازآنجاکهفراهم کند.  ازشانیموردندسترسی دانشجویان به منابع اطالعاتی 
رسد، مبتنی بر فعالیت دانشجو بوده و دسترسی دانشجویان به منابع الکترونیکی الزم به نظر می
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ممکن است بعضی از دانشجویان به جهت  عالوهبهاساتید باید به این امر توجه داشته باشند. 
نتوانند از فرایند آموزش بهره ببرند و همگام  یآسانبهموقعیت مکانی و امکانات مالی نامناسب 

تن ها و یافای استاد مستلزم توجه به این تفاوتبا دیگر دانشجویان پیشرفت کنند. اخالق حرفه
های اخالقی اساتید در آموزش . از دیگر بایستهاستهای ناشی از آن در جبران آسیب حلراه

 سؤاالتجهت پاسخگویی به  شدهنییتعاختصاص دادن زمانی فراتر از زمان  ،مجازی
دانشجویان از امکان ارتباط مستمر  ازآنجاکهدانشجویان در قالب پاسخ متنی و شفاهی است. 

کمک  هاآنهستند، اختصاص زمانی عالوه بر زمان آموزشی به رشد علمی  بهرهبا استاد بی
 دیتأکسازد کند. ویژگی دیگر آموزش مجازی که آن را از آموزش حضوری متمایز میزیادی می

(. در آموزش حضوری 233 ،2005گولد و کلدول، ) استجای فعالیت فردی بر فعالیت گروهی به
در کالس واقعی و تمرکز بر دانش محتوا، محور، آموزش فردی به دلیل حضور استاد و دانشجو 

های گروهی دانشجویان، به یادگیری بر انجام فعالیت دیتأکاما در آموزش مجازی با ؛ است
. در این روش دانشجویان به استها های آنگروهی توجه شده و استاد تسهیلگر بستر فعالیت

های دانشجویی گیرد. گروههر گروه را بر عهده میو استاد نظارت  شدهمیتقسهای مختلف گروه
شوند و به این درگیر می های یکدیگرها و یافتهشرکت فعال داشته و با ایده برخطدر مباحث 

های گیرد. فعالیتطریق فرایند یادگیری به شکل مطلوب البته تحت راهنمایی استاد انجام می
وزش مجازی باعث شده برخی آن را معیار بخش جداناپذیر آم عنوانبهگروهی دانشجویان 

 ،2007)گرسجین و سرک،  ارزشیابی دانشجو قرار داده و آن را جایگزین ارزشیابی سنتی بدانند
های گروهی معیار ارزشیابی در آموزش (. البته این سخن به این معنا نیست که تنها فعالیت14

ها انجام های گروهی آنبا فعالیت انیدانشجواز ارزیابی  یتوجهقابلمجازی است؛ بلکه بخش 
آموزش محتوا، یادگیری با  یجابهآموزش مجازی دانشجو محور بوده و  ازآنجاکهشود. می

های گوناگون جهت شایسته است اساتید زمینه ،شودهای خود دانشجو انجام میفعالیت
ای که تجربه دانشجویان را فراهم بسازند. واضح است یهای یادگیری و کسب تجربهفعالیت

از آموزشی است که در فرایند سخنرانی  ترباارزشکند بسیار دانشجو با فعالیت خود کسب می
 "نویسد:در نقد آموزش سنتی می 1شود. کوپردر کالس حضوری از استاد به دانشجو منتقل می

های آمیز نیست. تشویق دانشجویان به تدوین ایدهروش سخنرانی در کالس همیشه موفقیت
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های مشابه دیگر ممکن خودشان و بیرون کشیدن نتایج از شواهد تجربی و شرکت در فعالیت
(. در حقیقت فضای مجازی این فرصت 260 ،2011، 1هاوسر و همکاران) "باشد  مؤثرتراست 

چند  2آموزش استاد، در یادگیری فعالیت داشته باشد. کلب یجابهدهد تا را به دانشجو می
ها بیانگر مزیت آموزش از آن هرکدامکند که ی حاصل از تجربه ذکر میویژگی برای یادگیر

یادگیری فرایند است.  -1(: 260، 2011هاوسر و همکاران، است )حضوری به آموزش مجازی 
 -4های متفاوت است. یادگیری نیازمند تحلیل دیدگاه -3یادگیری حاصل تجربه است.  -2

یادگیری خلق دانش است.  -5است.  یادگیری متضمن تعامل میان شخص با محیط
آورند و استاد دانشجویان با گذراندن فرایند یادگیری در آموزش مجازی تجربیاتی به دست می

بر یادگیری در آموزش مجازی دلیل  دیتأک نی؛ بنابرااین فرایند است یکنندهلیتکمتنها 
های اخالقی بایستهیکی از  .استموجهی بر مزیت این نوع آموزش بر آموزش حضوری سنتی 

که علم و دانش  یابندهخدا بیامرزد  ":دیفرمایماساتید ایجاد فضای مباحثه است. امام باقر )ع( 
را حیات بخشد و آن را زنده گرداند. عرض کردند کیفیت احیای علم چیست؟ فرمود: از طریق 

ترالیا هدایت (. در آموزش مجازی اس103 ،تاشهید ثانی، بی) " یعلممذاکره و گفتگوهای 
های سنتی این مورد دانشجویان برای شرکت در مباحث گروهی دانشجویی است که در کالس

 با(. بحث و گفتگو میان دانشجویان 233 ،2005)گولد و کلدول،  خوردیمکمتر به چشم 
کند. در این روش ها از موضوع کمک زیادی میآن لیوتحلهیتجزو نظارت استاد به  ییراهنما

کالم را در دست گیرد، دانشجویان  یاستاد با سخنرانی یا پرسش و پاسخ رشته کهنیا یجابه
ها پرداخته و از اند به مباحثه، تحلیل و نقد یافتهبا تجاربی که طی فرایند یادگیری کسب کرده

جلسات مجازی برای مباحثه  ،های خاصیگیرند. در همین راستا در زماناستاد راهنمایی می
 ازجملهکتبی و یا شفاهی در بحث شرکت دارند.  صورتبهاعضا  یشود که همهیبرگزار م
کالس  برخالفدر آن است.  موردبحثنامشخص بودن موضوع ، کالس مجازی هایشاخصه

تدریس  شدهنییتع شیپاستاد با رویکرد به محتوای از  بیشترحضوری که محتوا مشخص و 
موضوع از  ،ها و تجارب دانشجویانداشتن یافتهکند، در آموزش مجازی به دلیل محوریت می

های دانشجویان دارد. آموزشی بستگی به آموخته ینیست و موضوع هر جلسه شدهنییتعپیش 
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های دانشجویان و آگاهی کند با نظارت بر فعالیتای استاد در این مورد ایجاب میاخالق حرفه
 نظر داشته باشد.مباحثات و تبادلو احاطه بر موضوعات، آمادگی الزم را جهت شرکت در 

 ها اخالقی اساتید در آموزش مجازی است.ها و کنشاز منش هایینمونه ،1جدول 

 ای اساتید در آموزش مجازیهای منشی و کنشی اخالق حرفه( بایسته1جدول  

 کنشی یهاستهیبا منشی یهاستهیبا

 صداقت -
 وفای به عهد -
 دانشجویاناحترام به باورها و استقالل  -
 رفتار عادالنه -
 انصاف -
 بردباری -
 ذاتیخوش -
 نیکوکاری -

 بهبود ارتباط با دانشجو جهتتالش در  -
 آشنایی با دانش فناوری -
فراهم نمودن شرایط جهت دسترسی دانشجویان به منابع  -

 الکترونیکی
اختصاص دادن زمان معین برای پاسخگویی به سؤاالت  -

 انیدانشجو
 های فردی و موقعیتی دانشجویانتفاوتتوجه به  -
 آموزش یجابهتوجه به فرایند یادگیری  -
 سازی جهت فعالیت گروهی دانشجویانزمینه -
 هاارزیابی بر اساس فعالیت -
 ایجاد بستر مناسب جهت مباحثات دانشجویان -
 های فردی و گروهینظارت بر فعالیت -

دهد ای استاد در آموزش مجازی نشان میرفههای اخالق حها و کنشنگاهی گذرا به منش
های منشی و کنشی اخالقی در آموزش مجازی باعث به هر یک از این مؤلفهنداشتن توجه 

شود امر تعلیم و یادگیری با بحران بزرگی مواجه شود. به همین دلیل ضرورت دارد همه می
های آموزش با قوانین و مؤلفههای آموزشی تمهیداتی را جهت آگاهی اساتید و دانشجویان نظام

مجازی فراهم سازند تا در شرایط بحران که مجبور به استفاده از این نوع آموزش هستند دچار 
 مشکل نشوند.

 گیرینتیجه
در عصر حاضر نیاز هر  خصوصبهای اساتید که آگاهی از آن از مباحث مربوط به اخالق حرفه

شرایط فضای آموزش  ازآنجاکه. استهای مربوط به آموزش مجازی نظام آموزشی است، مؤلفه
به نظر امری  ،مجازی، امکانات و شرایط دانشجویان بسیار متفاوت از آموزش حضوری است

متمایز از آموزش حضوری باشد.  یتوجهقابلهای مربوط به آن تا حد بدیهی است که مؤلفه
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های آموزش مجازی و ساتید از شاخصها خصوصبهدر نتیجه آگاهی متصدیان امر آموزش 
مهمی در روند تکاملی این نوع آموزش  ریتأثتواند ها میتعهد اخالقی نسبت به رعایت آن

های آموزش مجازی است. ای استاد مقتضی جدیت در حفظ مؤلفهداشته باشد. اخالق حرفه
های شوند. منشیهای آموزشی تقسیم مهای اخالقی و کنشمنش یدسته دوها به این مؤلفه

های اخالقی آموزش اخالقی همچون صداقت، احترام و بردباری در حقیقت همان بایسته
شایسته است در  اگرچهها تا حد زیادی خاص آموزش مجازی است؛ حضوری هستند اما کنش

های آموزش مجازی که در راستای آموزش . بایستهرندیقرار گ موردتوجهکالس حضوری نیز 
اما ؛ دهدموزش را به یادگیری مبدل ساخته و دانشجو را محور فعالیت قرار میفعال است، آ

است. هدایت دانشجویان  توجهقابلو  باارزشنقش اساتید در فرایند یادگیری بسیار  وجودنیباا
های گروهی، تدبیر آوری اطالعات، ایجاد بستر گفتگو و مباحثه، نظارت بر فعالیتجهت جمع

ختن تعامل دانشجویان با یکدیگر، قرار دادن منابع الکترونیکی در اختیار الزم جهت فراهم سا
تسهیل و هدایت فرایند یادگیری بر عهده استاد است. این امر ضرورت  یطورکلبهدانشجویان و 

 .دهدیمآموزش مجازی را جهت بهبود روند آموزش نشان  اخالقهای آگاهی اساتید از مؤلفه

 منابع
: تهرانی بوبر مارتین(. )نوشته (. من و تو1380) عطاردی، الهام )مترجم(.ابوتراب، سهراب و  .1

 .فرزان

فصلنامه جوادی آملی،  اهللتیآهای (. اخالق محبت در آراء و اندیشه1391حجازی، محمدرضا ) .2
 .132-95، (1) 5، أسراء

-159 ،(6) 1، اطالعات حکمت و معرفت(. اخالق فناوری و اطالعات، 1385شهریاری، حمید ) .3
160. 

مرکز : اصفهان (.حجتی محمدباقرترجمه سید ) آداب تعلیم و تعلم در اسالمتا(، شهید ثانی، )بی .4
 .قائمیه یاانهیراتحقیقات 

 .دانشگاه تهرانتهران: ، ایاخالق حرفه(. 1389صبحی قراملکی، ناصر ) .5

 1) 3، و فناوری اخالق در علوم .اخالق آموزش مجازی(. 1387) شالباف، عذرا و علی پور، احمد .6
 .50-43، (2و 

 .اها، تهران: یاحرفهاخالق (. 1395سعیدی کیا، مهدی ) و عنابستانی، ملیحه .7

، ای در مدرسهاخالق حرفه(. 1395، برخورداری، زینب و موحدی، فائزه )قراملکی، احد فرامرز .8
 .شهید مهدوی تهران:

 قرآن .9
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تهران: (. ویلیام گلن و هنری مرتن)نوشته  کتاب مقدس(. 1383فاضل خان، همدانی )مترجم(. )  .10
 اساطیر.

(. 1390) آزادی، اردشیر؛ صفرچراتی، انوشه و بزمی، شبنمزاد؛ عباسی، محمود؛ شیخکیانی، مهر .11
 .36-11، (8) 3، تاریخ پزشکی، های اخالقی در آموزش پزشکیبایسته

 69، ج األئمه األطهر علیهم السالمبحاراألنوار: الجامعه لدرر األخبار (. 1404) محمدباقرمجلسی،  .12
 .دار إحیا التراث العربی، بیروت: 75و 
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