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عدالتی  ساخت ابزار و سنجش بی گسترش اخالق در آموزش عالی از طریق

 الکترونیکی  آموزشدر 
 

 3ی، دکتر زهرا ارباب2، دکتر محمد آتشک*1مطلق پور عیدکتر فرهاد شف

 . رانیواحد محالت، محالت، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یآموزش ت یریگروه مد .1
 . رانیاشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، احد تهران جنوب، بآزاد اسالمی، وا دانشگاه .2

 . رانیواحد زاهدان، زاهدان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یبازرگان ت یریمد گروه .3
 ( 03/12/98، تاریخ پذیرش: 02/10/98تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 بهه ووعه ه بهووه و  بطور روافزونی رو1الکترونیکی  آموزشاگرچه امروزه  
های شغلی و شخصی ومایهل بیتهتری بهه اوامهه افراو به ولیل گرفتاری

 آمهوزشوحصیل به این شیوه وارند اما واق یت این اعهت ههه امکانها  
مطال ها   و الکترونیکی بطور برابر و عاوالنه بهرای همهه می هر نی هت

-بی ،2منجر به شکاف ویجیتالیالکترونیکی  آموزشبیانگر این اعت هه  
 .(3-1) شهده اعهت4مجهازی  آموزش عهالیو وض یف اخالق ور  3عدالتی

های برابر بهرای ایجاو امکانا  و فرصت  عبار  اعت از5عدالت آموزشی
بهر اعها    .(4)  اشتغال وارند  6های آموزشیهه به ف الیتومامی افراوی  

 اوالنه از هوجوو شرایط ع8آموزشیهای  ور محیط  ،7نظریه عدالت آموزشی

 

 

 

 
رفتارهای  ها را بد آنه ووانارزشمندی به وانتجویان میانتقال حس    یقطر

عهدالت آموزشهی بهه بهبهوو همچنهین  .  (5عالقمند هند )9آموزشیمدنی  
ههای مختلهف ور حوزه10های فهرویعملکرو فراگیران با ووجه به وفاو 

حهاهی از عملکهرو یه یف   (7)مطال ا   اما  .  (6)شوو  آموزشی منجر می
ههای فرصهت  و  اعهت  وهممین عهدالت آموزشهیور  یهد  جد  ههایفناوری
الکترونیکی  آموزش جهت اعتفاوه از فراگیرانو برابر برای همه 11عاوالنه

 ناعاوالنهووزیع وهد هه ا  مختلف نتان مینتایج وحقیق .(8) وجوو ندارو
،   13امکانها  نهرا افهزاری  ناعاوالنههووزیهع  ،    12امکانا  عخت افهزاری

 ررا  هههاجرای ی یف قوانین و مق،  14وانتجویانهای ناهم ان ووانایی

 

 

 چکیده

از  آموزشی شهده اعهتعدالتی جاو شکاف ویجیتالی و به وبع آن، بیرغم گ ترش و فواید فراوان، منجر به ای، علییکیالکترون  آموزشزمینه:  
 عدالتی ور آموزش الکترونیکی اعت.اینرو هدف وحقیق حایر، عاخت ابزار و عنجش بی

وانتهگاه آزاو واحهد الکترونیکهی وانتهجویان آماری وحقیق متتمل بهر هلیهه   جام ه  هه  اعتووصیفی از نوع پیمایتی    روش وحقیق  روش:
طور وصاوفی برای وحقیهق ه نفر  ب 302 شیوه نمونه گیری، طبقه ای متناعب با حجم بووه هه بر اعا  فرمول هوهران و داو  واعت  اعالمی  

از روایی محتهوایی برخهوروار  اعت ههالکترونیکی آموزش ور عدالتی پرعتنامه محقق عاخته اب او و مؤلفه های بی ابزار وحقیقانتخاب شدند.  
 و( نیانگیهم) یفیووصه آمهار از ههاواوه لیهوحل و هیوجز یبرا و  بدعت آمده اعت 94/0بر اعا  آلفای هرونباخ برابر  ار آنبووه و یریب اعتب

 .اعت شده  اعتفاوه( t آزمون و یعامل لیوحل) یاعتنباط
مناعب امکانا  عخت افزاری، ووزیع ناووزیع  شامل الکترونیکیآموزش ور  عدالتیبیابزار عنجش های وحقیق نتان واو، اب او  یافته  ها:یافته

، عهدا یپژوهته و یعلمه وخلفها  بها مروبطناهم ان وانتجویان، اجرای ی یف قوانین و مقررا   هاینامناعب امکانا  نرا افزاری، ووانایی
رونیکی مناعب ور ومامی کتها و عدا امکان ارزشیابی الهای آموزشی و ورعی الکترونیکی ور ومامی ورو  و رشتهامکان اجرای مناعب برنامه

الکترونیکهی ور جام هه آمهوزش ور عهدالتی و  میزان بیورصد از ورصد واریانس ابزار را وبیین می هند  82هه این اب او   اعت  هاورو  و رشته
 اعت. (3نظری ) میانگین، بیتتر از (57/3) مورو مطال ه

ی، ووعه ه پژوهته و یعلمهرعایت اخالق های وانتجویان، ی، اروقاء وواناییافزارووزیع عاوالنه امکانا  عخت و نرا    قیطر  از:  گیرینتیجه
 .ی یاری رعاندعال آموزش ور اخالق گ ترشووان به می ها،های آموزشی و ورعی ور ومامی رشتهامکان اجرا و ارزشیابی برنامه

 
 آموزشیعنجش  ،الکترونیکیآموزش  ،عدالتیبیآموزش عالی، ور    اخالق: واژگانلیدک
 

 shafiepour@iaumahallat.ac.irنوی ندۀ م ئول: نتانی الکترونیکی:  
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هزینههه وعترعههی اینترنههت، ، 15یپژوهتهه و یعلمهه وخلفهها  بهها مههروبط
عهدالتی عوامل بهیاز  پایین بوون عرعت اینترنت  محدوویت پهنای باند،

 .(16-9) الکترونیکی اعت  آموزشور 
ر الق وو اخه  ووع ه یاوگیری الکترونیکیایجاو و  ا ووجه به اینکه شرط  ب

ایهن ههدف    ،الکترونیکی اعهت  آموزشعدالتی ور  رفع بی،  آموزش عالی
  16الکترونیکهی آمهوزشعهدالتی ور بهی عاخت ابهزار و عهنجشوحقیق،  

 .اعت

 روش
آمهاری ایهن وحقیهق  روش وحقیق، ووصیفی از نوع پیمایتی بوو. جام ه

اه آزاو اعهالمی واحهد الکترونیکهی وانتهگوانتهجویان  متتمل بر هلیه  
ههه  اعتای طبقهوصاوفی شیوه نمونه گیری،  اعت ونفر(    1400  ووحد)

وحقیق انتخهاب ه عنوان نمونه نفر ب 302بر اعا  فرمول هوهران و داو  
یی ایهن روایی محتوا  .اعتپرعتنامه محقق عاخته    ،ابزار وحقیقشدند.  

پرعتنامه مبتنی بهر م هتندا  مربهوط بهه پیتهینه پهژوهش و نظهرا  
عازه همه عهؤاال  پرعتهنامه بها اعهتفاوه از یی  روا  اعت ومتخصصان  

 KMOوحلیل عاملی اهتتافی مورو بررعی قرار گرفت. ور این وحلیهل 

 م نهاوار بهوو. P<001/0و آزمون هرویت بارولهت ور عهط    82/0برابر  

( α=  93/0)  اعتبار این پرعتنامه به روش آلفای هرونباخ برابر بایریب  
 هها از آمهار ووصهیفیحلیهل واوهبهرای وجزیهه و و و بدعت آمهده اعهت

 .ه اعتاعتفاوه شد( t)وحلیل عاملی و آزمون   اعتنباطی)میانگین( و 
 

 یافته ها
 آمهوزشعدالتی ور  بی  های ابزار عنجشگویه: اب او و  عؤال اول وحقیق

 الکترونیکی هدامند؟

اعتخراج شهده مبتنهی بهر منهابع  هایگویها بررعی روایی عازه آزمون، ب
پهس از   از طریق وحلیل عاملی اهتتهافی بررعهی شهدند.نظری موجوو  

-گویههبووند و حهذف  4/0هه وارای بار عاملی همتر از  های  گویهحذف  
از ایهت نه ور هه بر روی چند عامل وارای بهار عهاملی بهاال بوونهد، های  

 .باقی ماند  گویه 30، و داو گویه 34مجموع  
از  رزش ویهژه بهاالورمروبه اول وارای ا  عاملیشش عاملی هه ور وحلیل  

 782/15ند، اعتخراج شهده ههه ارزش ویهژه عامهل اول م هاول یک بوو
را وبیین می هنهد. ارزش  ابزارورصد از واریانس   397/17محاعبه شده و  

ورصهد   463/15محاعبه شده  هه    614/14ویژه برای عامل ووا م اول  
 هاول ارزش ویهژه بهرای عامهل عهوا م   .هنهدرا وبیین میابزار  واریانس  

را وبیهین مهی ابهزار ورصد واریانس    534/14  محاعبه شده  هه  802/13
محاعهبه شهده  ههه  011/12هند. ارزش ویژه برای عامل چهارا م اول 

را وبیین می هند. ارزش ویژه بهرای عامهل ابزار  ورصد واریانس    282/12
را ابهزار ورصد واریانس  237/11محاعبه شده  هه  452/11پنجم م اول 

محاعهبه  783/10شتهم م هاول  ش ویژه برای عاملی هند. ارزوبیین م 
عامهل اول ابهزار را وبیهین مهی هنهد. ورصد واریانس    046/11شده  هه  

بیتترین واریانس را وبیین می هند و به ودریج این میزان بهرای عوامهل 
 .ب دی هاهش می یابد

ها اب او شش گانهه بهه ورویهب ووزیهع نامناعهب بر ح ب محتوای گویه
های ا  عخت افزاری، ووزیع نامناعب امکانا  نرا افزاری، وواناییانامک

 وخلفها  با مروبطناهم ان وانتجویان، اجرای ی یف قوانین و مقررا  
ههای آموزشهی و ی، عدا امکان اجهرای مناعهب برنامههپژوهت  و  یعلم

ها و عهدا امکهان ارزشهیابی ورعی الکترونیکی ور ومامی ورو  و رشته
.ههها نامگههذاری شههدب ور ومههامی ورو  و رشههتهاعههالکترونیکههی من

 )ابعاد(   بر عوامل  هاگویهماتریس مؤلفه های چرخش داده شده و بارهای عاملی    :1 جدول

 الکترونیکی  آموزشعدالتی در سنجش بی ابزار 
 عد( ششم عامل )ب عامل )بعد( پنجم  چهارم عامل )بعد(   عامل )بعد( سوم  عامل )بعد( دوم  عامل )بعد( اول  ها گویه 

1 478/0 - - - - - 

2 536/0 - - - - - 

3 624/0 - - - - - 

4 - 511/0 - - - - 

5 - 473/0 - - - - 

6 - 577/0 - - - - 

7 - 624/0 - - - - 

8 - 483/0 - - - - 

9 - 536/0 - - - - 

10 - - 714/0 - - - 

11 - - 662/0 - - - 

12 - - 537/0 - - - 

13 - - 432/0 - - - 

14 - - 616/0 - - - 

15 - - 492/0 - - - 

16 - - - 578/0 - - 

17 - - - 438/0 - - 

18 - - - 429/0 - - 
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 عد( ششم عامل )ب عامل )بعد( پنجم  چهارم عامل )بعد(   عامل )بعد( سوم  عامل )بعد( دوم  عامل )بعد( اول  ها گویه 
19 - - - 637/0 - - 

20 - - - 578/0 - - 

21 - - - - 441/0 - 

22 - - - - 404/0 - 

23 - - - - 754/0 - 

24 - - - - 669/0 - 

25 - - - - 712/0 - 

26 - - - - 624/0 - 

27 - - - - -  

28 - - - - - - 

29 - - - - - 522/0 

30 - - - - - 349/0 

 
الکترونیکهی حهاهی از   آموزشعدالتی ور  عنجش بی  عؤال ووا وحقیق:

 چی ت؟
ور جام ه مورو مطال ه   الکترونیکی  آموزشور  بی عدالتی  یانگین میزان  م 

جههدول ور عههط   tمحاعههبه شههده از  t. از آنجههایی هههه اعههت 57/3

001/0>P    آمهوزشور بهی عهدالتی بزرگتر بووه اعت. بنهابراین میهزان 
 .اعت ه مورو مطال ه، بیتتر از عط  متوعط جام ور  الکترونیکی

 

 3در جامعه مورد مطالعه با میانگین فرضی   الکترونیکی آموزشدر بی عدالتی مقایسه میانگین :  2جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین  معیار انحراف از میانگین  مؤلفه

 001/0 301 357/23 041/0 14/0 57/3 الکترونیکی  آموزش ور عدالتی بی

 

 بحث
 آمههوزشعهدالتی ور ههای وحقیههق نتهان واو، ابهزار عههنجش بهییافتهه

هها شهامل اب هاو ووزیهع نامناعهب بر ح ب محتهوای گویههالکترونیکی  
های امکانا  عخت افزاری، ووزیع نامناعب امکانا  نرا افزاری، ووانایی

 وخلفها  با طمروبناهم ان وانتجویان، اجرای ی یف قوانین و مقررا  
ههای آموزشهی و ی، عدا امکان اجهرای مناعهب برنامههپژوهت  و  یعلم

ها و عهدا امکهان ارزشهیابی ورعی الکترونیکی ور ومامی ورو  و رشته
ها نامگذاری شد هه این امر الکترونیکی مناعب ور ومامی ورو  و رشته

 .(16-9)های وحقیقا  پیتین هم و اعت با یافته
ور جام ه مورو مطال ه،   الکترونیکی  آموزشتی ور  العدبیهمچنین میزان  

 وهد ههشواهد مطال ا  ویگر نیز نتان می  بیتتر از عط  متوعط اعت.
الکترونیکی و وعترعی به آن برای همه بطور یک ان   آموزشاعتفاوه از  
 (.17و  8) وجوو ندارو

های این وحقیق، محدوویت ابزار پرعتنامه برای گروآوری از محدوویت
 ها را وحت وهاییر قهرار واوه اعهت وطالعا  بوو هه وقت و و میم یافتها

محدوویت ویگر مربوط به وحقیقا  پیتین اندک اعت هه این مویهوع 
های این پژوهش با عایر نتایج وحقیقها  گذشهته را ان مقای ه یافتهامک

 متایر هروه اعت.
شوو ههه از یهای این وحقیق، پیتنهاو م ها و محدوویتا ووجه به یافتهب

الکترونیکی ور مقاطع  آموزشعدالتی ور  ابزار ارایه شده برای عنجش بی
وانتهگاههای منهاطق ، وختهران و پ هران،  مختلف وحصیلی وانتگاهی

و نتایج را با یکدیگر مقای ه نموو  اعتفاوه هرو و  مختلف، ورو  متفاو 
وقهاء الکترونیکهی، ار  آموزشعدالتی ور  یمن شناخت عوامل مویر بر بی

 .خالق ور آموزش عالی را ممکن عاختعدالت و ا

 

 گیرینتیجه
به  آموزش الکترونیکی موجب بهبوو وعترعیرعد هه  اگر چه به نظر می

عدالتی الزاما  این نوع از آموزش موجب بیغفلت از اما    شوومیآموزش  
عهدالتی میزان بی هه نتان واونیز وحقیق این  نتایجهه  شووآموزشی می

مطال ه، بیتتر از عط  متوعط اعت؛   ور جام ه موروآموزش الکترونیکی  
ووزیع عاوالنه امکانا  عخت و نهرا   قیطر  ازبنابراین یروری اعت هه  

ی، پژوهته و یعلمهای وانتجویان، رعایت اخالق افزاری، اروقاء ووانایی
می ههای آموزشهی و ورعهی ور ومهاووع ه امکان اجرا و ارزشیابی برنامه

و بها اعهتفاوه از  ی یاری رعاندلعا آموزش ور اخالق گ ترشها به  رشته
 .ابزار وهیه شده به عنجش و پایش مداوا آن همت گماشت

 

                 خالقیا  یالحظههام
هننهدگان ان هانی ه ب ریایت شفاهی از متهارهتور این پژوهش، با  

و اعتناو  م رفیها، برای وکمیل پرعتنامه، حفظ رازواری ورباره هویت آن
، انتتهار چندگانهههها و اجتنهاب از  وقت ور ارایه یافتههمنابع،  صحی  به  

 .های اخالقی رعایت شده اعتمالحظه
 



 الکترونیکی  آموزشعدالتی در ساخت ابزار و سنجش بی  گسترش اخالق در آموزش عالی از طریق  : و همکاران پور مطلقفیعفرهاد ش دکتر 
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 هنام واژه
1. electronic learning  آموزش الکترونیکی 

2. digital gap  شکاف ویجیتالی 

3. injustice عدالتی بی 

4. Ethics in Higher Education ق ور آموزش عالی اخال 

5. educational justice  عدالت آموزشی 

6. educational practices آموزشی  های ف الیت 

7. educational justice theory  عدالت آموزشی نظریه 

8. educational environments آموزشی  های محیط 

9. educational citizenship behaviors 

 رفتارهای مدنی آموزشی 

10. personal differences  های فروی وفاو 

11. justice opportunities های عاوالنه فرصت 

12. Injustice distribution of hardware features 

 امکانا  عخت افزاری ووزیع ناعاوالنه 

13. Injustice distribution of hardware features 

 ووزیع ناعاوالنه امکانا  نرا افزاری 

14. dissent student abilities  ووانایی ناهم ان وانتجویان 

15. scientific and research misconducts 

 وخلفا  علمی و پژوهتی  

16. tools and measuring of Injustice 
 عدالتی ابزار و عنجش بی 
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