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 شناسایی ابعاد اخلاق در فناوری آموزشی
 

  گلزار شیری ، *دکتر سید رسول عمادی
 رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،یدانشکده علوم انسان ،یتیگروه علوم ترب

 (70/52/72، تاریخ پذیرش:72/50/72تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

نخ   ۀنشییی  ونآندییاد  هون یی ویی دم یپتانسیی فناوییاآمونشی   یی ن
 دهناستنآل ن س امونا نیسائفناخلاق ناواآمونشی    ،نیه  طن واخت 

آن یانو هی ن ی نن ی نناسیت  نیطالع نآناستفادهنا ناواآموندمنشیی  ون
 ههست نآناساس ناواآموندمنیهاکزنشی    ،نش واد ن انع ایفناخلیاق نآن

-معادتنشن،ن امنیهم ندمنههتنحفظنآنو  دتنادننن  ن هدا یت نیی 

هیاونسیوت ن یانن انضیع ننایام تابنعلمنآناواآمونهم  د.نم دنپه
اخلاق ندمنه ایعن شهون اعثناهم تناخلاقندمندهی ناخ یهن یدهناسیت.ن

اهم یتناخلیاقندمناویاآمونشی   ی ن یدهنآننی هبا همل نیسائل نک ن
وعیامد نآناطیطلاحاانانجمینن،ناسیتدل ل ن هنلزآمنانجامنادننپژآه ن

عو انندکنهوب نضهآمونهناخلاقن  ونشیهدکان  نعلتن وجاندننآاژاوّاآم
نو ه ناست.نونشی    نقا فاوّاآم

ن
ن
ن

ن
المللیی نیتشییکفنا نین  ییاننآنچویی ننویک ییدونو سییننانجمیینن  ن

شی   ی نوناوّیاآماو،نام ون همس نن  ناخلاقندمنکوود اننحها عمف
هاوناونک ن اددنی مدو ه نقهامن  هدنادینناسیتنکی نیهلفی یسئل است.ن

 خ   ن واساد ننشدهنآن یهاونمسی دنن ی شی    ن  ناخلاقندمناواآمو

هاوناساسیی ندمنادییننحیی  هنولییاونخیی   نی ضیی عاانیهییمنآنیهلفیی 
ک ندمنشخهدننوعهدی ناویاآمونشی   ی ن ی ناستنآنا شنجاد ننشدهانجام

 دهناست،نذهیننین یرنمان ی نیسیئل نط مهدونپهداخت  نثناخلاقن  
دمنه اییعناییهآ وننهدوناخلاقنیعط فندا ت ناستنآنسهال ناستنکی 

و اندنیطهحنآنپاسخنشنندمنههتنحیفنیشیکفنهایعی نییدمنناییهآ نی 
سیا دنماهگشان ا د.ندمکنیفاه منعلم نا همل ناخلاقنین رنمانقادمنی 

نهاونیواسبن  ناطلاعاانیف دنآنس دیودون هاونهانآنا زاما نطهدرنمآو
ن
ن

 چکیده
،نپژآه نحاضهنمآندا ا.ن ا دنیهثه و اندندمن هب دناضاوناخلاق ندمنح  هناواآمونشی    د نا عادناخلاقندمناواآمونشی    نی  واسازمینه: 

ناست.ن دهانجامدمنههتن واساد نا عادناخلاقندمناواآمونشی    ن

نۀو دم ین  الادستنیدامکنآناسوادن ایفنوشیامنهایع منمات.ندمن خ نک ف ،نمآونونل فنینت ان  نکانپژآه نحاضهنشی خت ن  د.نروش:

(نهدامود)ن ه  ن  ن ل وکمنلاا ونصنانددانشج نا ننفهن02نآ(نوسه مام)ن ه  ن  ن علمناا هنواعضانا ننفهن91 نآنشی   نواواآمندمناخلاق
نآنکد ذاموناستفادهن د.ندمن خ نکم ننو ودی  ل نا آونل فند وجزون ها  دنآنساختامیودنا زامنیصاحب نن م نن. دندنانتخاب

ی ن ا دن  دن ونشی    اوّاآمد نک نداماونم ت نهادانشگاههایع نشیامون ایفنومای ناعضاونه اانعلم نآندانشج داننونص لاانوکم ل ن
نن91نواخ   نوه  نم ن نمآون انک  نآ ناعضاونه اانعلم ن  ن   ه نا  نن10نفه نا  نا زامن دندننتخاباونص لاانوکم ل ننانددانشج نفه .

ن.ن دناستفادهندینداهنش ی ننآن  هآهنوکنTنش ی ننا نها،دادهنونل فن هاوپژآهشگهنساخت ن  د.ننپهسشوای پژآه ن

داماوننهاشنا ننههکدامونکهدنک ن وددست ن عدن5دمنقالبننو ان یوناخلاقندمناواآمونشی    نمانهایهلف ک نندهد ینتادجننشانننها:یافته

نهاونیتفاآو نقهامندامند.اعضاونه اانعلم نآندانشج داننونص لاانوکم ل ندمنموب نا ناهونیتعددناستنآناهیهلف 

ناهادودو،ند  واساونهایهلف ندمیجم عنتادجنحاطفنا نادننون  رننگیری:نتیجه نا عادناهدو،نشی    ، اونآن و  ی دهندمنپوجن عدن ایف،

دانشج دانننا ناهعلم ن عدنشی    ندمنموب ناآلنآن عدناهادودوندمنموب نپوجمنآناعضاونه اانا ناهآنناستنهاشنونهایهلف سا یان نآن دهن
ن عدناهدوندمنموب ناآلنآن عدناهادودوندمنموب نپوجمنقهامندامد.

ن

 اخلاقهاوناخلاق،ناواآمونشی    ،نیهلف : گاندواژیکل
 
ن

 
 

 
ن

 sremadi2001@yahoo.comن دسودۀنیسئ ل:ننشان نالکتهآن ک :ن

 

mailto:sremadi2001@yahoo.com
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-دمنحی  هناوندمنههاننی ه دحفنیسائفنیهوبنن انآضع تناخلاقنحها 

هان انو ه ن  نم دنپه تابنهاونیعهات نآناهتماع ندمنیسائفنآنسا یان
یهاونسیوت ناخلیاق ندمنه اییعنکوی ن نعلمنآناویاآمونآنضیع نناام

 الیخصنیهاکزنشی    نقدمن هدا یت نآن یهاونحیفنیسیائفنادیننحی  هن
انساننیتخصصن) رنن هآونانسان نولفن(.9دهدن)ماهکامهاونلا منمانامائ ن

ندی اهها هاودی مآکدهاوناخلیاق (نآن)ن اخلاق هاو استسو(نآناحها 
شآمدنکی نسیببناایزاد ن یی ستمنیطل   ن  نآه دن(نسکدهاونماتامو)

  دنسا یانن ی  دنآنی هبن یاطم واننآنکاه ن س امونا نا تباهاان
اعضاونشنن  نادننش اه نآنه  مودون هسودنکی ندمن یهادنننوکوکآن

دهدنآه دنماهوماهانآن ینشانننیطالعاانکوود.ن  نا  ننچگ ن ن اددنعمف
  نحفننآنکمکآنامو اونعملکهدنیطل بن کدهاوناخلاق نعلاآهن هن هب د

و اندنیوجهن ی ناایزاد نمضیادتنیشیتهدانن یو،ناحها یعضلااناخلاقن
ون یهاونام  ی ا  نعملکیهدناعتمیادقا فیمکنناسیتنا یزامننهاشن  د،ن
ناخلاقن(.0کوودن)اهاهمننکوودهنااما وهادستگاهون هاونسا یاننآناحها 
،نادینندآنآاژهندمناطیفن ی ندیکنمدشی ناسیت«نخُلُیر»آن«نخُلر»همعن

 هدد.نخَلرن  نیعو نه ئتنآن کفنآنط مو ناستنک نانسیانن ی ن  ا ی
  ودنآنخُلرن  نیعو نق انآنسجادانآنطفااندمآن ناستنکی ن یان یچشمن

آننوفکیهنآنویییفنانجیامن نآن دشسان    د،نکامهانمان یچشمندلندددهن
(.نهمچو نناخلاقناستمهامندکنن عنماتامنخاصندل فن هنشنناستن3دهدن)

ک نادننماتامنمدش ندمآن نآن اطو ندمنعمرنهاننآنمآحناهدندامدنکی نشنن
(.ن4استن)نایودنآنین منومای نیسائفناخلاق نانسان تن یمدش نماناخلاقن
 انوب  نننهاسا یانک ن ا ودن یوناط فناخلاق نهاام وکدهاوناخلاق ن

وناخلییاق نکییدهاننمادویید. ی ناخلییاق نخیی دنمانوع یی ننیشییهییانخنشن
و سیننسیا یانن ی ننطادم یدهونیکت بنهادست مالعمفونا نایجم ع 

نهاام ووانا نطهدرنعمفن  نشنندمنماستاونناستکام هاننآنیددهاننخ دن
دمناواآمونن(.نوعهد ناخلاق3)ندودنماوناخلاق نسا یاننعمفناستاندامدهاآن

شی    ن  نیطالع ندانعمفناخلاق ن هاونوسه فنداد  هون هب دنعملکهدن
ا نطهدرنخلرنکهدن،ناستفادهنآنیددهدتناهادودهانآنیوا عنیواسبناواآمون

 دهناستنک نهدددوهدننوعهد نانجمینناویاآمونآند وعهن  د ی فت ن
وناآماوّی نالمللین  (.نانجمینن5اسیتن)دمنادننی  ل نناموباطاانشی    

وعهیدن هآهن)ن3شی    نشیهدکا،نکدهاوناخلاقندمناواآمونشی    نماندمن
نچود،نکونآن هاونههند ود(نطب    ناهد،نوعهدن  نهایع نآنوعهدن  نحها 

ۀنشیی  ونآنوی دم یوناوّیاآم(.نپتانسی فن6اسیتن)  اننکیهدهننیهلف  دهن
 ن ن سی امونا نیسیائفناخلیاقآل(ن7استن)ن ده واخت خ   نداد  هون  

(ن9آنن7اسیتن)ح  هنشی  و،نیه ی طن ی نیطالعی نآناسیتفادهنا ناویاآمون
 ن ستههناواآموندمنانت الندان نآنداد  هونآنعدمننایاماندیاندایواهاخ

کوتییهلنوعایییفناموباطییاانآناطلاعییااندمنسییاحتناوییاآمونا نسیی ون
مآن ییانشنندمنعهطیی نشییی  و،نسییببندمو ل دکوویید اننآنیهسسییاانمآ

گانن  نشننآنههداننش ادناموباطاانالکتهآن ک ندستهس نسهدعنآنشساننهم
هاون  نیا  نن یهاونم یدنآناایزاد نیسیائفنآن هآ ن ی و نطهفکدا 

آدژهن ستهونس ءاستفادهنآناغهاضنس ده دان نآنانتصیابنغ هاخلاق ن  
هاوناخلاق نآنانسان نا نیددهاننااقدناخلاقنن ک نآنعدمنپادبودون  نام و

(.ن8اسیتن)ۀناخلاقِنشیی  ون ی نی یاننشآمدهنو دم یددگهنس ،نیباحث نمان

ینتی اوننهیجیا  غددج تال ،نسیهقتندیانایهآون:ن کافنچ نیباحث ن
 ۀوی دم ی ت یسیئ لو سننددگیهان،نعیدمنپیذدهونند ده و لشی    ن

،ننا ها هونتدما کپ(.نن ضنقان نن0-7ااهادن)وناواآمان نو سننهات اعال
هیاون(.نهوادت1نب دنن)هسناو،ندمندستآنوضادنیوااع،نعدمناعتمادنحها 

نندشنلیا(.نن ضناطلاعیاانخص طی ن92)ن خص طسادبهو،نن ضنحهدمن
ن(،90هیا،ناهدیب،ن)عیدالت ونآن ی نیا ها هنیالک تنیعوی و،نن ضن(،99)

اازامهاونشی   ی نا نکشی مهاون  گانی ناازامهانآنسیختنهمنآامدکهدن
ن سیتهون(،93نشیدهن)  و همهاهن ان امناههوگ نیوف نآنپ ایدهاونپ  

خصی صنادوتهنیتنآنآهی دنیسیائفنهیاوناطلاعیاو ن  ودمدج ن یبک 
هاونیغادهن ان ئ نناههوگ ننا هنوسه فندستهس ن  نطفن ن-اهتماع 

اخلاق نآنانتشامنط منقب حنآنهدددن  دننیاه تنههائم نک نیمکنناستن
هاونونهدکنآنوش درن  نآناطلاعاانک نپ امنهاعکسها،نلم انآاقعن  د،
ا ناویاآمونو سینننس ءاسیتفاده(نآنهمچو نن94)نهد  دمن هی هوادتنمان

نواوّیاآماواآماننشی    نآننبی دنیطالعیاانوجه ی ندمنحی  هناخلیاقنآن
 (.95) شی   

ندمناموباطک نناآکلاهایادانشگاهنآم   نادالتندمنن دهانجامنتادجنپژآه ن
هاونشی   ی ن ی دنسی ن تی قعونشی    ندمنطهاح نآناوّاآم انکام هدن

ونهایهلفی نعو ان  اون هونآناعتمادنمانض عنوو ع،نوضادنیوااعنحها ی 
اخلیاقندمناویاآمون»عوی انن(.ندمنپژآهشی ن یان1اندن)کهدهاخلاقنیعها ن

د دونآنوخل نآناستفادۀنغ هیجا نا ناواآمونن«اازامکام هدننهمآنناطلاعاا
دهناستن هانا امهشن هاخلاق ناستنک ن  نغا نی امدنناازامنهماطلاعاانآن

یهلفیی نن39 عییدنآنن5عویی انناخلییاقندانشییج د ،نن ییان پژآهشییندمن(.96)
شی   یی ،نیلاحاییاانناخلییاقنانییدنا : ییدهنکیی نا عییادنشننعباماد  واسا

 عیدنطیداقتن؛نایهدونماتامنپژآهش ،نطداقتنپژآهش ،نماتامناهتماع ،
پژآهش نداماون  شتهدننآناخلاقنشی    نداماونکمتهدنن امنعیایل ن یهن

اونیهلف ناخلیاقنحهای ن37ن  ن پژآهشندمن(.97استن)ند ج دانشاخلاقن
ون دندنک ن وددست ک ندمنس ن عد؛نیعو و،ناهدونآنسا یان ،نن دها امه

ن(.نپژآهشیی ،98 ا ییودن) ییید نهایهلفیی ون دییهنهییانداماشنا ننههکییدام
ونعدالتنین مو،ناخلاقنحمادتنین مو،ناخلاقناکهو،ناخلیاقنهایهلف 

ی   ی ،ناخلیاقنامو یاءنسیا یان ،ناخلیاقنآ  فی نااددهنینی م،ناخلیاقنش
اونهاوناخلیاقنحهای یهلفی نعو ان ی ین مو،ناخلاقنح  قنین مونمان

(.ندمنپژآهش نددگهنکل اانآنوامدخچ ناخلاقن91)ناستیددهانن  اننکهدهن
اواآموناطلاعاا،نش ادوندستهس ،نیالک یتنیعوی و،نحیهدمنخص طی ،ن

هاوناخلاقناویاآموندنخان ادهنیهلف ایو تناطلاعاا،ناعتبامناطلاعاانآننها
نمدحیهن،ویعوی نت یالک(.نپژآهش نددگهنکدهاون02 دهن) ان دمنادهانن

نبدیاهنیتفاآا،ونهااههوگن  ناحتهامنوو ع،ن،وهدپذ دستهسن، خص ط
(.ن09استن)ون  اننکهدهناچودمسان کدهاوناخلاق ندمنو سع ننعو ان  مان

کهایتنانسان،ننف نضهمناهدونآناحتهامن  ن)نوهایهلف دمنپژآهش نددگهن
اهتماع ،نپهه زنا ن مهاهنکهدننآنماتیامنینتاطانی ننسیبتن ی نخطی طن

ندمطییدد(.نین ییرن00انییدن)کهدهوناخلییاق ن  ییاننکییدها (نما زشیا هییام
د ن  نادننسیهالناسیتنکی نا عیادناخلیاقندمناویاآمونشی   ی ن  پاسخ

اویاآموننوناخلاقندمهایهلف چ ست؟نآناهدافنپژآه ن ایف،ن واساد ن
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 ودوندتاآل اعضاونه اانعلم نآننا ناهنهایهلف  ودوندتاآل شی    ،ن
 .استدانشج دانننا ناهنهایهلف 

ن

 روش
هیدفنآنیاه یتننا لنیا پژآه نحاضه،نا نمآونشی ختی ناکتشیاا نآن

ننکام هدو.
نییدامکنآناسیوادن یایفندمن خی ناآلننوشییامنهایع دمن خ نک ف ،ن

 یایفن دمن خی ندآمن نآنشی   ینوواآماندمناخلاقنۀو دم ین  الادست
ومییای ناعضییاونه ییاانعلمیی نآندانشییج داننونصیی لاانوکم لیی ن

ن ی نو ه ن ای ن ا دنآل ن ونشی    اوّاآمد نک نداماونم ت نهادانشگاه
نواخ   نوه  نم ن نمآون ان،وشیامنهایع ند ا هغهاان ن احن  ستهد 

نوا، سین   علندمس،ینت وه ن،د طباطبانعلای نوهادانشگاه)نخ   نپوجن،
نا ننفیهن91یی ن ا یدنکی نا نی یاننشنهیانن(نواسدش ادنهمالند سنآنهدیلا

نانددانشیج نا ننفیهن02نآ(نوسه یمام)ن ه  ین ی ن علمیناا هنواعضا
ههیتن همسی نن. یدندنانتخیاب(نهداموید)ن ه  ین  ن ل وکمنلاا ونص
یضم ن(نآنیصاحب نن م نینت ان)ونآنونل فناکتا خان ها،نا نمآونیهلف 

ن(ونآنکد یذامو ویدی  ل نا نسیهالااآونل فندی وجزون یهااختامیودن)س
ناستفادهن د.

اعضیاونه یاانعلمی نآنندمن خ نکم ،نهایع نشییامون یایفنومیای 
وناوّیاآمد نکی نداماونم یت نهادانشیگاهندانشج داننونص لاانوکم ل 

نهایعی ند ا یهغهاان نی احن  ستهد ن  نو ه ن ای ن ا دنآل ن شی    
نعلایی نوهادانشیگاه)نخ   نپوجن،نواخ   نوه  نم ن نآومن ان،وشیام

ن ی (نواسدش ادنهمالند سنآنهدیلانوا، سن   علنیدمس،نت وه ن،د طباطبا
نفهنا ناعضاونه اانعلم نن91نم ن ن ایفن. دندنانتخابن وصادان ه  

  ن   هنونص لاانوکم ل ننانددانشج نفهنا نن10  ن   هن)سه مامو(نآن
ندد هدن  وهن،سهالن67نا نیهکبنواپهسشوای ن خ دنناندم.نوصادا ن  د

ن ل خ»نوان«ادد ن ل خ»نا نوادمه پوجن  طندمنمانهایهلف نو ودموب نک 
نا ننای پهس نوط منآند ینت اند مآان هاون.قهامدادن ا دام نی مدن«کم
نیه  ط نین  اننآنکام واساننناهنو سنن اکتشاان عایلنف ونلنردطه

ن یهاون.دد هدنیناسب نکهآنباخنوشلفانردطهنا نپهسشوای ند ادپانآن هشآمد
ناننیهافنآنن انگ یینوها اخص ن ایف،ن ف و طنشیامنا نها،دادهنونل ف

نو یهانآن  هآهینویکنTنش یی ننا ن اسیتوباطنشییامن خی ندمنآنام یع
ن یهاو.ن یدناسیتفادهندیندیاهنش یی ننا ناخلاق،نوهایهلف نو ودتداآل 
ن. هدددناستفادهن00ن دهادآنSPSSنماازانهمنا نیناسباانف ونل
 

 یافته ها
اخلاقندمناواآمونشی    ن واساد ن دننیهلف ن05نهمعاًدمنادننپژآه ،ن

ن نادن ننهایهلف ک  نن5دم ن وددست  عد نادن ن هددد. ننهایهلف و  عدنن5دم
ن نع ایفناهادودو، نشی    ، ن عدن و  یاهدو، ن هاتود. نسا یان نقهام اونآ

ن عدنع ایفناهادودونیهلف ن3 ایفننشی    ن،ن عدیهلف ن1اهدون ایفن ،
ن نیهلف ن5 ایف ن عد ن و  ی، ن ایف ننیهلف ن0او ن ایف نسا یان  ن عد ن6آ
 .نک ندمنهدآلن دهنشیدهناستنانددادهمانوشک فننیهلف 

ن

 یآموزشی فناور در اخلاقی در هامؤلفهابعاد و : 1 جدول
 مؤلفه ابعاد

هاوناهدو،نین مو،نمعادتناحتهامنآنوکهدم،نیش ما،نو ه ن  نخلاق ت،نو ه ن  نوفاآانطدم،نمآح  نپژآه دا تنناخلاص،نسع ناهدو
 دامونآنهماهوگ نآایانتونهدپذت یسئ ل

ند نآناعتبامنینت انآنیوا عاازاو اندا تننطلاح تنآنوخصص،ننشی    

نسا ونآن  ی نکهدنمدنآناط ل،ناههوگهاوناههوگ ،ناقتصادو،ندستهس ،نوع  ننق ان ن،ناستانداو ه ن  نوفاآانع ایفناهادودو

ن  دننمآ   عمل او ن  دننینت انآنهدددنآنناو و  ی

نپذدهوو،نحمادتنآنهمکامو،نیالک تناکهونآنمقا تسا ش اهو،نهدپذانعطافایو ت،ننسا یان 

 
ناستفادهنا نش ی نناهددینن نی انگ ننموب هایهلف ون ودموب  ا آناآل دتنن،

ن نهاموب  نهدآل ندم ننشان ناهددیننن دهدادهده نش ی ن ننتادج نطبر است.
نهایهلف  نک  نشی    ،ننا ناهد  ن ایف نوهو ب ن   نعلم  نه اا اعضاو

ن و  ی نآ ناهم تننا ناهاو ن  شتهدن نداماو نسا یان  ناهدو، دانشج دان،
ن.  دند

ن
ن

 استفاده از آزمون فریدمن های اخلاقی در فناوری آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی بابندی مؤلفه: اولویت9جدول
های مؤلفه

 اصلی

میانگین 

 رتبه

میانگین  های فرعیمؤلفه هاآماره اولویت

 رتبه

 هاآماره اولویت

ن40/7خ ندآ=ن9ن79/3 شی    
ن4دمه نش ادو=ن

ن995سطحنیعوادامو=ن%ن

ن18/0خ ندآ=ن9ن23/3 دا تننطلاح ت
ن0دمه نش ادو=
ن005/2سطحنیعوادامو=

ن

ن0ن09/0 یوا عناعتبامنینت انآ

ن3ن76/9 د اازاو ان

ن

ن06/3خ ندآ=ن9ن68/9 عمل او ن  دننینت ان0ن09/3 واو   ی
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ن9دمه نش ادو=ن0ن30/9   دننمآ   هدددونآن
ن%279سطحنیعوادامو=

ن

ن08/09خ ندآ=ن9ن55/6نو ه ن  نخلاق تن3ن80/0ناهدو
ن8دمه نش ادو=
ن226/2سطحنیعوادامو=

ن

ن0ن74/5ن  نپژآه نین مومآح

ن3ن31/5نمعادتناحتهامنآنوکهدم

ن4ن17/4ندامونآایانتونهدپذت یسئ ل

ن4ن17/4نوناهدوهاوفاآاو ه ن  ن

ن5ن87/4نطدمسع 

ن6ن58/4نیش ما

ن7ن37/4نهماهوگ 

ن8ن55/3ندا تنناخلاص

ن76/6دآ=ننخ ن9ن09/4نیالک تناکهون4ن74/0نسا یان 
ن5دمه نش ادو=
ن031/2سطحنیعوادامو=

ن

ن0ن79/3نوآنهمکامحمادتن

ن3ن69/3نوهدپذمقا ت

ن4ن31/3نوسا ش اه

ن5ن99/3نوهدپذانعطاف

ن6ن17/0نایو ت

ن52/96خ ندآ=ن9ن76/3نوسا اههوگن5ن53/0ناهادودو
ن4دمه نش ادو=ن
ن220/2سطحنیعوادامو=

ن

نن0ن55/3نق ان ن،ناستاندامدنآناط لنن  وعننن

ن3ن79/0ندستهس 

ن4ن69/0ن  ی نکهدن

ن5ن37/0نوناهدوهاوفاآاو ه ن  ن

ن

 دمنیفر آزمون از استفاده بادانشجویان  دگاهید ازی آموزشی فناور در اخلاقی هامؤلفهی بندتیاولو: 9 جدول
های مؤلفه

 اصلی

 میانگین

 رتبه

میانگین  های فرعیمؤلفه اهآماره اولویت

 رتبه

 هاآماره اولویت

ن31/04خ ندآ=نن9ن06/3 اهدو
ن4دمه نش ادو=ن

ن2229/2سطحنیعوادامو=
ن

ن54/67خ ندآ=ن9ن30/6 و ه ن  نخلاق ت
ن8دمه نش ادو=

ن2229/2سطحنیعوادامو=
ن

ن0ن58/5 معادتناحتهامنآنوکهدم

ن3ن45/5 هاوناهدوو ه ن  نوفاآا

ن4ن24/5 پژآه نین مومآح  ن

ن5ن20/5 یش ما

ن6ن84/4 طدمسع 

ن7ن60/4 هماهوگ 

ن8ن44/4 داموپذدهونآنایانتیسئ ل ت

ن1ن73/3 دا تنناخلاص

 48/03=نخ ندآن9ن93/4 یالک تناکهون0ن09/3نسا یان 

 5=دمه نش ادو

ن2229/2=سطحنیعوادامو
ن

ن0ن60/3 وسا ش اه

ن3ن56/3 وهدپذمقا ت

ن4ن42/3نوهدپذانعطاف

ن5ن97/3نایو ت

ن6ن90/3نحمادتنآنهمکامو

ن50/95=خ ندآن9ن97/0 دا تننطلاح تنآنوخصصن3ن32/0نشی    
ن0=دمه نش ادو

ن2229/2=سطحنیعوادامو
ن

ن0ن93/0 ینت انآنیوا عناعتبام

ن3ن72/9 د اازاو ان

ن9ن55/3 

ن5ن70/0 
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ن329/2خ ندآ=ن9ن53/9 مآ ن  دنهدددنآن  ن4ن23/3نواو   ی
ن9دمه نش ادو=
ن583/2سطحنیعوادامو=

ن

ن0ن47/9 عمل او ن  دننینت ا

ن31/00=خ ندآن9ن55/3 وسا اههوگن5ن09/3ناهادودو
ن4=ندمه نش ادو
ن2229/2=سطحنیعوادامو

ن0ن95/3 دستهس 

ن3ن83/3 وناههوگ نآناقتصادواهوفاآاو ه ن  ن

ن4ن75/0 آناط لناستاندامدنوع  ننق ان ن،

ن5ن70/0ن  ی نکهدن

 

 یعلم اتیه یاعضا دگاهید از یآموزش یفناور در اخلاق یهامؤلفه آماری توصیف: 9 جدول

 سطح

 معناداری

 درجه

 آزادی

 مقدار

 t آماره

 میانگین

 آماری

 انحراف

 استاندارد

 میانگین

شدههدهمشا  

 شاخص

 متغیر

2229/2** 98 26/32  3 00%  58/4  اخلاقندمناواآمو 

2229/2** 98 86/91  3 33%  54/4  اهدو 

ف 
یهل

ها
 

2229/2** 98 35/4  3 11%  دا تنناخلاص 4 

ف 
یهل

ها
 

2229/2** 98 00/1  3 61%  47/4 طدمسع    

2229/2** 98 62/90  3 58%  68/4  مآح  نپژآه نین مو 

2229/2** 98 15/06  3 07%  79/4  معادتناحتهامنآنوکهدم 

2229/2** 98 50/90  3 61%  47/4  یش ما 

2229/2** 98 43/09  3 37%  84/4  و ه ن  نخلاق ت 

2229/2** 98 67/95  3 44%  51/4 هاوناهدوو ه ن  نوفاآا   

2229/2** 98 78/09  3 34%  72/4 داموپذدهونآنایانتیسئ ل ت   

2229/2** 98 71/92  3 57%  44/4  هماهوگ  

2229/2** 98 74/06  3 07%  79/4  شی     

2229/2** 98 94/03  3 33%  75/4  دا تننطلاح تنآنوخصص 

ف 
یهل

ها
 

2229/2** 98 73/00  3 39%  64/4 اازاد و ان   

2229/2** 98 72/95  3 48%  73/4  اعتبامنینت انآنیوا ع 

2229/2** 98 71/98  3 34%  52/4 اهادودونع ایف   

2229/2** 98 03/8  3 66%  05/4 ادوهاوناههوگ ،ناقتصو ه ن  نوفاآا   

ف 
یهل

ها
 2229/2** 98 69/92  3 58%  40/4  دستهس  

2229/2** 98 85/97  3 49%  79/4  وع  ننق ان ن،ناستاندامدنآناط ل 

2229/2** 98 57/94  3 53%  78/4 سا واههوگ   

2229/2** 98 36/90  3 47%  34/4    ی نکهدن 

2229/2** 98 59/96  3 40%  51/4 او ی و    

2229/2** 98 34/1  3 76%  63/4  عمل او ن  دننینت ا 

هلف
ی

ها 
 

2229/2** 98 38/98  3 37%  56/4 مآ ن  دنهدددنآن     

2229/2** 98 37/00  3 01%  53/4  سا یان  

2229/2** 98 32/90  3 52%  43/4  ایو ت 

ف 
یهل

ها
 

2229/2** 98 00/92  3 60%  45/4 پذدهوانعطاف   

2229/2** 98 87/93  3 47%  52/4 سا وش اه   

2229/2** 98 19/94  3 45%  56/4  حمادتنآنهمکامو 

2229/2** 98 37/95  3 47%  68/4  یالک تناکهو 

2229/2** 98 84/96  3 42%  57/4 پذدهومقا ت   

 
نهدآلنtنتادجنش ی نن ن4)ندم نی ینشانن( ناواآموندهد  انگ نناخلاقندم

نعلم  نه اا ناعضاو نددد اه نا  نیع امن58/4نشی     ناننهاف ن00/2ن ا
استنآنادننوفاآاننوه(ن زمگ3)نوشیاماستنک نا نی انگ نننشیدهدست  

و انن فتنک ناطم واننی ن%11نیعوادامناست؛ن وا هادنن ان29/2ندمنسطح
ونشی    ن الاوهنا نا نددد اهناعضاونه اانعلم نی زانناخلاقندمناواآم

ن.است(ن3)حدنیت سنن
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 های اخلاق در فناوری آموزشی از دیدگاه دانشجویانتوصیف آماری مؤلفه: 9جدول 
 شاخص

 متغیر

میانگین 

 شدهمشاهده

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 آماری

مقدار 

 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 **2229/2 19 65/38 3 30/2 39/4 اخلاقندمناواآمونشی    

ف 
یهل

ها
 

 **2229/2 19 12/07 3 45/2 39/4 اهدو

ف 
یهل

ها
 

 **2229/2 19 30/8 3 18/2 85/3 دا تنناخلاص

 **2229/2 19 01/96 3 73/2 05/4 طدمسع 

 **2229/2 19 16/96 3 73/2 32/4 مآح  نپژآه نین مو

 **2229/2 19 58/07 3 59/2 47/4 معادتناحتهامنآنوکهدم

 **2229/2 19 14/95 3 77/2 01/4 ش مای

 **2229/2 19 25/06 3 51/2 62/4 و ه ن  نخلاق ت

 **2229/2 19 13/08 3 48/2 46/4 هاوناهدوو ه ن  نوفاآا

 **2229/2 19 38/03 3 50/2 08/4 پذدهونآایانتندامویسئ ل ت

 **2229/2 19 82/97 3 68/2 07/4 هماهوگ 

 **2229/2 19 06/36 3 37/2 49/4 شی    

ف 
یهل

ها
 

 **2229/2 19 24/01 3 41/2 52/4 دا تننطلاح تنآنوخصص

 **2229/2 19 34/02 3 58/2 03/4 اازاد و ان

 **2229/2 19 50/08 3 52/2 59/4 اعتبامنینت انآنیوا ع

 **2229/2 19 02/03 3 41/2 91/4 ع ایفناهادودو

ف 
یهل

نها

 **2229/2 19 33/91 3 56/2 94/4 اههوگ ،ناقتصادونهاوو ه ن  نوفاآا

 **2229/2 19 16/97 3 64/2 09/4 دستهس 

 **2229/2 19 01/97 3 64/2 96/4 وع  ننق ان ن،ناستاندامدنآناط ل

 **2229/2 19 81/98 3 79/2 42/4 سا واههوگ

 **2229/2 19 79/92 3 10/2 23/4   ی نکهدن

 **2229/2 19 35/09 3 %55 03/4 او و  ی

هلف
ی

ها 
 **2229/2 19 88/92 3 %17 92/4 عمل او ن  دننینت ا 

 **2229/2 19 29/08 3 %46 36/4   دننمآ   هدددنآن

 **2229/2 19 10/30 3 %49 40/4 سا یان 
ف 

یهل
ها

 
 **2229/2 19 00/03 3 %54 30/4 ایو ت

 **2229/2 19 19/05 3 %50 49/4 دهوپذانعطاف

 **2229/2 19 62/02 3 %66 40/4 وسا ش اه

 **2229/2 19 16/06 3 %41 31/4 حمادتنآنهمکامو

 **2229/2 19 08/00 3 %66 55/4 یالک تناکهو

 **2229/2 19 69/08 3 %48 45/4 دهوپذمقا ت

ن

نهدآلن)نtش ی نننتادجن ننشاننی 5دم ناواآمون( نی انگ نناخلاقندم دهد
شیدهندست  ن30/2 اناننهافنیع امنن39/4 نددد اهندانشج داننشی    نا

ن نی انگ ن نا  نک  ن3)نوشیاماست نسطحننوه زمگ( ندم نوفاآا نادن نآ است

و انن فتنک نا نددد اهناطم واننی ن%11یعوادامناست؛ن وا هادنن انن29/2
ن نحد نا  ن الاوه نشی     ناواآمو ندم ناخلاق نی زان ن)دانشج دان (ن3یت سن

 : هدندهاونا عادناخلاق ناواآمونشی    ن همس نی ی نیهلف اداندماست.ن

 ی ابعاد اخلاقی فناوری آموزشیهامؤلفه:  9جدول 
 شوندگانمصاحبهخلاصه از سخنان  هامؤلفه

نون عدناهدوهایهلف 

ن  نمسم تن ش هاونادوک نهایع ن  ناواآماننشی    ناعتبامنقائفن  ندنآنهادگاهنشنندا تنناخلاص نماد ننکوودنآنهانطادقان نکامنکوودنآن اههواسودن اددنشنهانما
هانآنهاونشی    نآنو ل داانشی    ناخلاصندا ت ن ا ود؛ندعو ن اددنومای نولاودآستدامنم ت نخ دن ا ود.ناواآمانن اددندمنانتخابنی اد،ناواآمو

ن نولاون هاونکسبنثهآان  نههندل فنآن  نههنطهدر.هانیت ه ناازاد نداد  هونآن هب دنعملکهدناها  هانن ا دننهاونشناعال ت

ناههوگنطدمسع  نمعادتنیسائفناخلاق ن یانو ل دااناواآمان ، نشی    نآ ناواآماننسا ون عض نماهبهد ناستنک  نلا م ندامد، نولاون دادو ن   نن ا  نآ ن  ده  ه
نطدمن  دهنآنشننماندمنخ دنو  دتنکوود.شی    نداماونسع 

هاوننگاه نکوجکاآنآنی  کااان ن  نپدددهددادهاون  نا  ننیوفعفننبا ودنآنمآونشی    ن اددنااهادونخلاق،نپهسشگهن ا ودنآننسبتن  ناوّاآمهانمآح  نپژآه نین مو
ندا ت ن ا د.ناطهافنخ د

هاونمق ب.ناواآماننشی    نیجا ن  نانتشامن ادع ،نغ بت،ناوهامنآنانت ادننا  نهاننسبتن  نسا یانندا تنناحتهامنآنوکهدمنهمکامان،نیشتهدان،نسا یاننمعادتناحتهامنآنوکهدم
 ت ن ا ودنآنیوااعناازامهاونشی    نآننشهناطلاعاانشی    نو ه نداهانآننهمهاونانسان ندمنساختنا لمهانآنکهایت اددن  نام ون؛نآآنااهادنن ستود
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نهاونشی    ندمنناهن گ هندعم ی نماندمنساختنآننشهناواآمو

نم ت نیش ما نیتخصصان ن ا ن ادد نشی     ن)مآاناواآمان نچ ن نیختل  ن هنای هاو نو ل د نشی    ، نینت او نانتخاب ندم نآ...( ن واسان نهایع  نآن واس ، ها
 م ناعضاون هآهن اددن اهمنیش مانکوود.اازامهاونشی    نیش ماندا ت ن ا ود.ندمندکنکامنو نهم

اونک نیخاطبانناعال تناواآماننشی    ن اددنیهامانخلرنینت انا ناطلاعاو نک ندمندن اونآاقع نکام هدندامدنما،ندا ت ن ا ودنیخص طاًندم ی وۀنحها نو ه ن  نخلاق ت
ن.هاونکامشاهان نآنخلاقان نماندا ت ن ا ودکوود.نحمادتنآنوش درناعال تی 

نآنس ستماازامهاونشی    ن)نهماواآماننشی    ن اددندمنح ننطهاح نهاوناهدوو ه ن  نوفاآا ن  نوفاآاها نام   ا  ، ناهادودناهها، هاوناهدونهمچ ننسننهاونشی    (،
ها،نعلادرنآنی زانندان نان،نام وهاونذهو نااهاد،نهوس تنیخاطب واخت ،ناعت اداانددو ،نن ا هاونیخاطبان،نو اناد هاونمآانیخاطبان،نآدژ  

ن واخت نانجامندهود.هاونمآانهاونشی    نمان انو ه ن  نآدژ  هاونخ دناعمالنکوود؛نآنام   ا  هانماندمناعال تاها  هاننو ه ندا ت ن ا ودنآنشن

پذدهونیسئ ل ت
نودامایانت

 دهنقب لنیسئ ل تنکوودنآناستفادهن ه و نا نیوا عنانسان نآنغ هانسان ندا ت نمهاونانجااواآماننشی    ن اددننسبتن  نو ل دااناواآمان نآنطهاح 
ن ا ود.

ناواآمونهماهوگ  نشی    ، نی ض ع ن  ن نهماهوگ  نکامو، ن هآه ندک ناعضاو ن  ن نهماهوگ  نعمف، نآ نناهد  ن  ن نمآوهماهوگ  نآ نی مداستفاده هاونهاو
ن یههناها  هان.هاوناواآمان ن انن ا هاونمآشی    ،نهماهوگ ناعال ت

نون عدنشی    هایهلف 

نآنت طلاحندا تن
نوخصص

ن واختنیهامانآنستم سن ا  ام  ناطلاعاا،نآنیوا عنتدهدیدنپهآژه،نتدهدیدن، شی   نواههان، شی   ن طهاحنهاو و  یندمندد ان شی   ناواآمان
ندا ت نیهامانها،شننا ناستفادهننن هنشی  ونآن شی   نهاوواواآمنا ناستفادهننن هن،هایهامانکهدنن او عملن،حفماهنامائ ن، شی   نوهایسئل 
ن. ا ود

نخ دنواعضانآن ا ودناعالنخ دنواعضانیهامانآندان ن داازاندمن شی   نوهاکام اهنآهان فتماننجاددان ان وخصصنۀو دم یندد ان شی   ناواآمانند اازاو ان
نکوودنش وان شی   نواواآمندمن اخلاقنیسائفن انما نهاود همانجادداننای ،اندپانآنی ال نن  تننهمچ ن،ن پژآهشنهاو تاعالنانجامن انن همچو.

ن. هدندن شی   نواواآمنۀو دم ینااهادن اخلاقنهاو ش اهن داازان اعثنالملل  ن نآن داخل

نآن شی   نی ادند و لندم.ن ا دنوه اد دنقا فنینت انکوود،نانتخابنمان ا دننها اها نوا ها نن انیتواسبنک ند ینت انکوودنولاوندد انشی     اواآماننیوا عنآنینت اناعتبام
ن.کوودناستفادهنویعتبهنیوا عنا ن شی   نوینت انانتخاب

ناهادودونون عدهایهلف 

نوهاوفاآان  نو ه 
نواقتصادنآن اههوگ

نندانآناستنیتفاآانواقتصادنت آضعنآنها تق ینها، ااههوگنتعددینااهادن  نوه اد دنانت النهاشننهدفنک ن ا ودندا ت نو ه ندد ان شی   ناواآمان
ن.نش ندنقائفنض وبعنواواآمنا ناستفادهنن حندمنش اهان نط ما  نآنکوودنلنا نخ دنهاو تاعالندمنمانوو ع

نواحها نکوودهدتو  نهاو تاعالنگهددنآنشی  ون  ن ها هن دستهسن، اموباطاونفدآسان  ن دستهسن ها ه،نوه اد دنوهااهطتندد ان شی   ناواآمانن دستهس
ن. ا ودندا ت نو ه نیختل نی اطعندمنیعل لنااهادنخاصن ا هاونن  نآنکوود؛نولاونام  سناستنواواآمن هن یبتونک 

نآناستاندامدنن، ق اننن  وع
ناط ل

نا زامهاند و لنا نقبفنامها، یعنآناستاندامدهانکهدننصیشخنیشتهک،نهاو تاعالندمنکامناط لن، شی   نهاوواواآمنا ناستفادهنن ق اننآناط لنن  وع
ننکاانا همل ن، شی   ناواآماننو هان المللن  نآن داخلناموباطاانی هماانآنن ق انناطلاعاا،نکهدننلته انوها اخصنآنام یعن، شی   نی ادنآ

ن.کوودناعمالنها تاعالندمنآنکهدهنو ه نشنن  ندد ان شی   ناواآماننک ناستن یهمنام  سن اخلاق

.ندهودنشی  ونیخاطباننن  ندمن  ند،نیشکفندچامنشننا ناستفادهندمنااهادنک ندانا نقبفنمانددهدنهاوواواآمنا ناستفادهناههوگندد ان شی   ناواآماننوسا اههوگ
نوهدپذمقا تن،وین منپژآه ن  مآحناههوگنتدو  نن همچو.ن خشودن وعالنمانشننآنکوودنوسا اههوگنمانیخاطباننآناواآماننن  ندمناخلاقنتدمعا

ن.  دنوسا اههوگنهان اها ندمن ودکامشاهنآنسالم

نیانهایع ن ان یتفاآونو اآمهانآناههوگنودامانک نگهددنوکش مهانا نآامد دهن شی   نوها هنای نآناازامهانهمنوینت انکوودن سعن شی   ناواآماننکهدنن   ی
ن.کوودن طهاحنخ دنهایع نوا ها نناساسن هنمانی مدناهن شی   نوالگ هانوینت انآنکوودن   ینمانهستود

ناو و  یون عدنهایهلف 

نوهامآونآنینت ان طهاحنآنهند  گناددن او عملنط ما  نماهانیهامانهان اها نک نکوودن طهاحنوط منمانوه اد دنوهان ینندد ان شی   ناواآمانن  دنن او عمل
ن. ا دنهان اها نمآ یههنفیسائنآنا ها نن  نو ه ن ان شی   

نوا ها ننو  نپاسخن ت اندنوان  دهنمآ نیسائفنیطا رندد ان ده طهاحنوالگ هانآناواآماننی مدپژآه نی ض عاان، شی   نداا و لنت کمنآنت ف کنوسا نمآ   نآنددهد
ن ا دنااهاد

ن سا یانن عدنوهایهلف 

نآن مودان  نهاواواآمنک ن طد هان ها هندمنااهادنا نیناااتنو هانولاون، وتهنتدایجا ااننا ه هندمنی اآمن شی   نآنوه اد دنهاو نینن طهاحنت ایو
نمسانود ینب شسنااهادنسلایت نسدودمنوها ه  نآندمآسنامائ ندمنک نیوا منند دن ا ود،ندا ت نت ایوندد ان، ک الکتهآننوه اد دنوهان ین.
ندادننقهامنآنانددانشج نآند اساونسخواننسمعناستهاقناطلاعاا،نامائ ننن هن ده کفنآن دهههتنو هان شی   نسا یانناشامنیثلاًننبا د،نتدیندآد

ند اساونآنانددانشج ن دستهسندد انکامنندانو هانک ن  د ینز نند یفناادینت ن دننلته ان اعثنعمدنه غنط م  نک ن وتهنتدانک وهاانومآن هنلته ا
ن.  دنکوتهلناطلاعاان  

نآنن ق اننن  وعندمن، شی   نهاودزوم هنای ندمندد ان شی   ناواآماننها،ت ی قعنآنهان اها نوهاوفاآان  نو ه ن ان شی   نوینت انانتخابنوهدپذانعطاف
ندد انهان اها نآنکامانن اهمن هخ مدندمن،وه اد دنآنشی  ونایهندمنهاواواآمنا ناستفادهن، شی   نوهات اعالنآنکامنن ق انن، شی   نواستاندامدها

ن. ا ودندا ت نمانلا منوهدپذانعطاف

نهمکامانن  ن شی   نواواآمنۀو دم ینی ه دنی هماانآنن ق انن مساناطلاعنوسا ش اه نن حندمن خصنههن دآ انآنیهاحفنآنکامنن ق اننکهدننیشخص.
ن. هآهنمهبهن  ن هآهنواعضانو سننن ق اننا ن وخطن مساناطلاعنآن  هآهنوهات اعال

ندان نآنیهامانکوودن سعندد ان شی   ناواآمان.ناستنلا مناعضاناموباطااناندههنف وسهنو هانیشتهکنکامنن یننجادداندمن هآهنواعضانتدحمانوهمکامنآنتدحما
ندمنهاشننا نآن هسانودنوامدنواحها نم دندمنخ دناندهمتانآنهمکامانن  .ن  ندیودن هههنهاشننا نآندهودنقهامنهمکاماننام اختندمنمانخ دنواحها 
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ن.کوودنتدحمان شی   نواواآمناخلاقنوهآ پ

نگهددنااهادنساختنادنینت ان  نخ دنت اعالندمنا هنآن  د؛نهه غنآنندشنلانوینت انتدما کپنو هان یانعنک ن سا ندنوا زامنکدندد ان شی   ناواآماننواکهنت یالک
نی ادندادننقهامنآنددهدنقالبندم...نآن شی   نواازامهانهمنینت ا،نا ناستفاده.نکوودنشننا نهاستفادن  ناقدامن عدنآن هات نمانشننیج  ندد انا تداناستنا  ن

ن.هد  نانجامنددنبانه وکثنحرنیج  نکسبن دآننندشنلان چاپ

نآنداا و ل.ن هدد ینماهبهدهانآنینص لاانت ف کن داازان  نیوجهنک ن مقا تن ا ود،ندا ت ندآستان نمقا تنخ دنداا و لندمندد ان شی   ناواآماننوهدپذمقا ت
ن. هددکش مهاننآنه ایعنهدسانداا و لن انمقا تقا فنک ن ا دنوحدندمنام ونآنت ف کنا ناهندد ان شی   ناواآماننوها طهاح

 

 بحث
 عیدنایهدو،نشی   ی ،نن5دمنادننپژآه ،ناخلاقندمناواآمونشی    ندمن

اعضیاونه یااننا نایهون یدنآن ودی  ل و،ناهادودونآنسا یان ناو   ی
 عدناهدوندمناآل دتنقیهامندامد،ندانشج دانننا ناهآنعلم ،ن عدنشی    ن

ون ودم و سی عیدنن5دمننهایهلفی (ن97پژآه ن)ادنندمنحال ناستنک ندمن
همس ن  دهنآل ن عدننی مدناه ،ن انون  رنآنشی    دهنآندمنا عادناهدون

ن3دمننهایهلف هناآل دتنقهامندامد.ندمنپژآهش نددگنندوهند پاشی    ندمن
اهدونآنسا یان ن انپژآه نحاضهنهمس نندمنا عادون دهنآن ودم و س عدن

کی ندمناضیاونن دهان  وناان دما.ندمنپژآهش ن انعو انناخلاقن(3استن)
استفادهنا ناواآموناطلاعاا،نحهدمنآنعامتنآنکهایتنانسان ن اددنمعادتن

 یانپیژآه ننکیهدنکی ونخی ددام مهاهنکهدننددگیهانن ادیدننآنا  هددن
وندمنکتابنخ دن  نیسائفنمادیجندمناسودهدن (.ن00استن)همس ننی مدناه

وناخلیاقندمناوییاآمونهایهلفیی ونشی   یی نپهداختی نآناوّیاآمطهاحی نآن
قسمت،نوعهدن  ناهد،نوعهدنن3ونشیهدکان  ناوّاآمانجمنننا ناهشی    نمان

ایتندمن خ ناآلن  نیناان  نهایع نآنوعهدن  نحها نو س منکهدهناست.
ا نح  قنااهادندمندستهس ن  نی اد،نحفظندکپامچگ نآنحهدمنخص طی ،ن

ونهیاوفاآاو،نو هی ن ی ناوّیاآموناسیتفادهنا نسا اههوگادجادنایو ت،ن
کهدهنک ن انند ویکونآنهوس ت نیخاطبان،نمعادتنح  قنااهادننژادنق ی ،

،نس ءاسیتفادهنآنسی مپژآه نیانهمس د ندامد.نهمچو نندمن خ ندآمن
نمآ  ی ااهادنآن  اننح   ت،نم  هننگیهاتننآنمعادیتنعیدالت،ننکهدننا ن

ونهایهلف ،نادجادنق ان ننآنی هماانمانا نهات اعال  دن،نوخصص نکهدنن
اطل ناخلاقندمناواآمونشی    ن  اننکهدهنکی ن یانپیژآه نییان سی امن

(.ندمنپژآهش نیالک تنیعو و،نمعادتنحهدمنخص طی ،ن95استن)همس ن
وناخلاقنهایهلف آنعدمناهدبنمانا ننهااههوگ  نندستهس ،نوو ع،ناحتهام

ونهایهلفی ک نپژآه نیا،ن ان سی امونا ننداند یوناچودمسان دمنو سع ن
وناخلاق ناواآمونمانا ندددنهایهلف (.نپژآهش نددگهن09استن)شننهمس ن

 نقیهامندادهنکی نی ضی عاانحفیظنحیهدمنی مد همسوناحها وناوّاآمها
و،ناعتمادنآناطم واننمانا ناحها  ع،نوضادنخص ط ،نایکانندستهس ،نوو

ونپژآه نیانهمسی نهایهلف ک ن اننداند یوناخلاق نهایهلف نندوهیهم
ندمن(.0اسیتن)ونط ماننگهاتی ن ودی مدناهندست استنآل ندمنپژآه ن

اعضاونه اانعلم ،ن عدنشی   ی ننا ناهنهایهلف اآل دتننسهالپاسخن  ن
دانشیج دانننا نایهآننقهام هاتی موب نشخهندمنموب ناآلنآن عدناهادودوندمن

نوهیاپژآه  یاننشخهنکی  عدناهدوندمنموب ناآلنآن عدناهادودوندمنموب ن
(نک ن عدناهدونا نایت ا ن الیاد ن هخی مدامنهسیتودنهمسی د ندامد.نا ن98)

عیدمنهمکیامون هخی نا ن ی ننوی ان ییونپژآه نحاضه،نهاتدیندآد
شغل نکامون دیادننیامن یهد،ناعضاونه اانعلم نآندانشج دانن  ندل فنی

نسبتن  نی ضی عنپیژآه نآنن  ندهیصاحب  ننعدمنش اه نااهادنچوهم
نا امهنکهد.نهانای پهس عدمن ه شتنوعدادونا ن

هاونناهونآنوجه  نادننیطالع ،ن هاونامو اءن ش و پخلاط ن وان  ننط م  
 نآضع تنکم نآنک ف ناخلاقندمناهادودهاوناواآمونشی    نآن انو ه ن 

اهم تناخلاقندمن  نناواآماننشی    ،نی ض عاو نا نقب فنشی  وناخلاقن
،نوشیک فنهیاشناواآمونشی    ن  ناها  هاننا نهماننا تیداونونصی فن

هاون  شتهندمنی مدناخلاقناواآمونشی    ،نشیی  وند هماسم وامهانآن
  نکتیا  نوییلوناخلاق ن  نکیام هانناویاآمونشی   ی نآنهانکت عمل ن

یطالعیاانشوی ننعو ان ی وی انن یاخلاقندمناواآمونشی    نمان وۀندم ی

 .پ شوهادنکهد

 

 گیرینتیجه
هانهاد ن  ندنبالندامدنآنادفاونادننیسئ ل تپذدهاتننههنن ش ،نیسئ ل ت

هاوناخلاق ن س اموناسیت.ناویاآمونشی   ی نن یزنیستلزمنمعادتنهوب 
همی نهیاونشننناوناستنک ناط لاًنیاه تناخلاق ندامدنآناخلیاقندمحها 

آنناسیتآندیاد  هوننهاموناستنآنداماونا اددن س اموندم ی وۀندادده 
و انودنا نادننا اددندمنههتنیثبتناستفادهنکوودنک ناخلاقن یان نااهادنی 

ماندمنشنن واخت نآندمنعمیفنپ یادهنکووید.نپیهداختنن ی ناخلیاقناویاآمون
ن ی مدو هییهیاونههیاننهیاوناخ یهندمناغلیبنکشی مشی   ی ندمندهی 

قهام هات نآنیبان نآناط لناویاآمونشی   ی ندمنقلیبنکیدهاوناخلیاقن
نشیدهدسیت   دهناسیت.ننتیادجناونودآدنهاونحها اونآناستاندامدحها 

اعضیاوننا نایهوناخلاقندمناویاآمونشی   ی نهایهلف ون ودموب   انگهن
ه اانعلم نآندانشج داننونص لاانوکم ل ناستنک نا ننگیاهناعضیاون

و،ناهدو،نسا یان نآناو   ی ایف،نشی    ،ننهایهلف هو بن نوعلمه اان
 یایف،ننهایهلفی  نوهو بنل وکماهادودونآن هاوندانشج داننونص لاان

ناست.نونآناهادودون  دهاو   یاهدو،نسا یان ،نشی    ،ن
ن

 های اخلاقیملاحظه
وندامایانیت،ناطیفناخلیاق نی مداستفادهدمنادننپژآه ن انیعها نیوا عن

استنآنسیادهناطی لنن ده مهدهرنیعو ونیهلف ننشثامنینتهمنعلم ،نح
ناخلاقنعلم نهمچ ننما دامونآنمضادتنش اهان نمعادتن دهناست.

 

 سپاسگزاری
ا نومای ناساو دنآندانشج داننینتهمنآنومای نااهادونک نیاننل  آسند د

ن.  د یماندمناههاونادننپژآه نداموننم دندنوشکهنآنقدمدان ن
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 هنام واژه
 Morality .1نقاخلا

 Educational technology .2ناواآمونشی    

 Accountability .3نیسئ ل تنپذدهو

 Intellectual property .4نیالک تناکهو

 codes of ethics .5نکدهاوناخلاق 

 Collateralize .6ناههوگنسا و

 Localization .7ن  ی نسا و

 Protection .8نحمادت

 Behavioral cods .9نکدهاونماتامو

 Security .10نایو ت

 Informing .11نش اهنسا و

 Sincerely .12ناخلاص

 Consult .13نیش ما

 Sweat .14نسع نطدم

 Competitiveness .15نمقا تنپذدهو
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