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چکیده

مطالعه آمیخته حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اخالقی موک (انبوه و دوره) انجام گرفت .به این منظور
از دو روش جستجوی اکتشافی (کیفی) و روش پرسشنامهای (کمی) استفاده شد .نمونه پژوهش در بخش کیفی منابع
الکترونیکی مرتبط با موضوع و در بخش کمی  93نفر از خبرگان برنامهریزی آموزش از دور در محیطهای آموزش
مجازی و دانشگاههای مجازی بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند .جهت تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل
محتوا و جهت تحلیل دادههای نظرسنجی از شاخص نسبت روایی محتوا ،میانگین وزنی و آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج کیفی دوره و انبوه اخالق موک حاکی از یکسان بودن تأثیر هر یک از ابعاد یادگیرنده ،محتوای آموزشی ،سازمان
یاددهنده و محیط آموزشی موک با برگزاری آموزشهای حضوری و چهره به چهره میباشد و نیاز به ویژگیهای اخالقی
جدید نیست .در نتایج کمی ویژگی دوره و انبوه اخالق موک  40مالک شناسایی شدند که باید بر ابعاد سازمان
یاددهنده ،محتوا و محیط آموزش توجه ویژه داشت چون هیچ نوع محدودیتی در ارائه این نوع آموزش وجود ندارد و
در نتایج کمی ویژگی انبوه و دوره اخالق موک باید بر ابعاد سازمان یاددهنده ،محتوا و محیط آموزش توجه ویژه داشت
چون در ارائه این نوع آموز ش هم در سطح وسیعی از یادگیرندگان و هم در برهه زمانی منظم اجرا میشود و بعد
یادگیرنده و سازمان یاددهنده نیز اهمیت بسزایی دارند .این نتایج حاکی از آن است که در برگزاری ویژگیهای انبوه و
دوره موک (وسیع ،همهگیر و برهه زمانی خاص و منظم) باید به ابعاد یادگیرنده و سازمان یاددهنده توجه ویژهای
داشت و مالک های اخالقی ملی و جهانی مورد توجه قرار داده شود و در سطح فرا کالن به آن پرداخته شود ،چرا که
اخالق کالسهای حضوری در سطح خرد و بومی اجرا میشود اما در این کالسها اخالق ملی و جهانی به طور گسترده

کلیدواژهها :انبوه ،دوره ،اخالق موک
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی در سال  1931توسط پژوهشگر در دانشگاه پیام نور استان کرمان انجام شده است.

 .4استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)a.jadidi@pnu.ac.ir .
 .1دانشیار گروه ریاضی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران.
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و منظم به کار میرود و استفاده میشود.
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مقدمه

مسائل اخالقی به وجود آمده در عصر فناوری اطالعات در قرن بیستم با مسائل آن در قرن بیست و یکم متفاوت است
و نیاز به آموزش رفتار اخالقی بر مبنای فناوریهای جدید احسااااس میشاااود .یکی از مساااائل پیرامون اخالق در
دانشگاههای مجازی ،ناشی از این است که نوعی خالء سیاست درباره اینکه فناوری رایانهای چگونه باید استفاده شود
وجود دارد (مور .)1549،4رایانهها ظرفیتهای جدیدی برای ما ایجاد نمودهاند و این ظرفیتها به ما امکان انتخابهای
جدیدی میدهند ،اما اغلب با سااایاساااتی برای هدایت موقعیت های موجود فناوری های رایانهای وجود ندارد یا
سیاستهای موجود کافی است (چانسی.)1553 ،1
فناوری همه جای دنیا را با ارتباطات تار عنکبوتی تو در تو و در هم بافته به هم وصال میکند و مسائولیت برخورد با
این پیچیدگی دیگر بر عهده عده خاصاای نیساات ،بلکه بر عهده همگان اساات .در این فناوریها دورههای آموزش و
کالسهای مجازی زیادی جهت ارائه خدمات فن و حرفه به فراگیران تشکیل می شود که موجب سهولت و سودمندی
فعالیتهای اجتماعی می شود (احمدی ،جدیدی محمدآبادی .)4915 ،پی شرفتهای سریع فناوری سبب شکلگیری
دانشگاههای مجازی شده است .این دانشگاهها اگرچه پاسخگوی نیازهای جوامع امروزی در دسترسی آسان به آموزش
عالی میباشند ،اما به منظور انتقال ارزشهای اخالقی ،دست اندرکاران دانشگاههای مجازی بایستی بدون جهتگیری
خاص و در پرتو احترام و عدالت نسابت به همه انساانها ،ارزشهای اخالقی واال را جزء سایاساتهای کلی خود قرار
دهند (جدیدی محمدآبادی و همکاران.)4918 ،
در تمام حرفهها مسایل اخالقی گوناگونی وجود دارد که صاحبان حق را درگیر میکند .افراد برای حل مسایل اخالقی
محتاج نتایج پژوهشهای نظامندی هسااتند که از دانش اخالق حرفهای حاصاال میشااود .تکیه بر اخالق 9در حرفه،
همانند نردبانی برای دستیابی به موفقیت افراد و سازمانها میباشد .بر این اساس دانشگاه نیز نظام حرفهای است که

دان شگاههای مجازی بای ستی مورد توجه قرار گیرد زیرا فناوری اطالعات در این دان شگاهها ،میتواند حریم خ صو صی

1. Moore
2. Chaney
3. Ethical
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مجموعهای از ارزش های اخالقی در رفتارهای انساااانی آن شاااکل گرفته و انتقال می یابد .از این منظر ،اخالق در

اکبر جدیدی محمدآبادی ،اکبر رضائی ،شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اخالقی موک (انبوه و دوره)

افراد را تهدید کند .براین ا ساس دان شگاهها و مو س سات آموزش مجازی ب سیاری از ک شورها در را ستای فراهم کردن
ضااوابط و اسااتانداردهای اخالقی ،یک مجموعه راهنما از کدهای اخالقی را تدوین نمودهاند (جدیدی محمدآبادی و
همکاران.)1515 ،
ارزشهایی وجود دارد که افراد در هر حرفهای باید به آنها پایبند باشند ،این ارزشها عبارتند از:
 .4تعهد :فناوریساات باید نساابت به صاااحبان حق ،سااازمان و حرفه خود متعهد باشااند ،مساائولیتهای اجتماعی و
پژوهشی خود را بشناسد و به آنها پایبند باشد.
 .1صداقت :فناوری ستهای آموز شی باید در انجام خدمات ،م سئولیتها و فرایندهای تعلیم و تربیتی خود صادق و
درستکار باشند.
 .9بیطرفی :فناوریسااتهای آموزشاای در تمامی فرایندهای حرفهای خود باید از هرگونه غرضورزی ،پیشداوری و
اعمال نظرات شخصی خود به دور باشند.
 .1رازداری :فناوریسااتها باید در طول تمام فرایندها نساابت به رازهای مربوب به هر یک از صاااحبان حق خود امین
باشند ،همچنین اطالعات شخصی که در طول این فرایندها مطلع می شوند را محرمانه حفظ کنند ،همچنین اطالعات
حاصل از فرایندها چه در مورد صاحبان حق و چه اسرار سازمانی را بدون اجازه فاش نکنند.
 .0احترام اصیل :فناوریستها مجاز به انتشار شایعه ،غیبت ،اتهام و انتقاد نابهجا نسبت به سازمان و افراد نیستند.
 .3عدالت :رعایت انصاف در مواجهه با هر یک از صاحبان حق.
 .5تمامیت :توجه تمام و کمال و خالصااانه در مواجهه با هر یک از صاااحبان حق و پایبندی به منافع ملی و محیط
زیست.
 .8رفتار حرفهای :پرهیز از هرگونه عملی که اعتبار حرفهای را مخدوش میکند.

 .45پا سخگویی :ارائه پا سخ و راهکار صحیح ،دقیق و منا سب به سوالهای پژوهشها و م سائل جدید و قدیم این
حوزه.
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 .1صرفهجویی :استفاده صحیح از منابع و امکانات و قابلیتهای موجود.
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 .44مباشاارت و نظارت :فناوریساات باید به صااورت جامع ،دقیق و به جا بر تمامی فرایندها و فعالیتهای حرفه خود
نظارت داشته باشد و نقاب ضعف و قوت آن را به خوبی بشناسد (اینوی ،مریل و سون 41550؛ جردن و سورک.)1
در مورد اخالقیات ،آموزش از راه عمل ،هم به لحاظ تقدم زمانی و هم به لحاظ میزان تأثیر گذاری بیشاااتر جایگاه
ویژهای دارد؛ اما این مطلب اهمیت آموزشهای نظری را نفی نمیکند؛ حتی گاه ممکن است شبهاتی برای فرد مطرح
شااود و او باید تجزیه و تحلیل آگاهانه ،اسااتدالل و قدرت توجیه و تبیین را نیز داشااته باشااد .لذا آموزش اخالق از
آموزش عملی شروع میشود و با آموزش استداللی تکمیل میگردد (وجدانی.)4919 ،
نظام تعلیم و تربیت در جوامع مختلف ،نقشاای اساااساای را در رشااد اخالقی انسااانها به عهده دارد .هر چند که نباید
نقش خانواده ،دوسااتان ،الگوهای اجتماعی و سااایر عوامل قدرتمند اجتماعی را در این زمینه کمرنر شاامرد (تملی،
سن و آکار .)1544 ،9بر این ا ساس دان شگاه نیز نظام حرفهای ا ست که مجموعهای از ارزشهای اخالقی در رفتارهای
انسانی آن شکل گرفته و انتقال مییابد .دانشگاهها و موسسات آموزش مجازی بسیاری از کشورها در راستای فراهم
کردن ضاااوابط و اساااتانداردهای اخالقی ،یک مجموعه راهنما از کدهای اخالقی را تدوین نمودهاند (معصاااومیفرد،
 )4910این اسااتانداردها ،حدود و ثرور رفتارهای مناسااب یا نامناسااب را معین نموده و تضاامین کننده ضااوابط و
ارزشهای اخالقی مرتبط با آموزش و یادگیری میباشند و سبب می شود حقوق کلیه افرادی که در این دانشگاهها در
حال فعالیت میباشند رعایت شود (ایمانی.)4914 ،
با توجه به اینکه در ع صر فناوری اطالعات بسر میبریم ،به سبب دستر سی همگانی و همهجایی و آسان به اطالعات،
کارکرد مو س سات آموز شی در توزیع دانش کمرنر شده ا ست وکارکردهایی دیگر مانند آمادگی برای زندگی ،بهویژه
در دورههای تربیت عمومی ،مورد عنایت جدی اساات( .حجتپناه ،امانی ،طالعپسااند .)4915 ،دانشااجویان ،اساااتید و
تمام شاارکتکنندگان در نظامهای آموزش از راه دور و به ویژه آموزشهای مجازی ،به دلیل اینکه در فضااای مجازی

مهمترین چالشهای اخالقی در دانشگاههای مجازی پرداخته خواهد شد.

1. Inouye, Merrill & Swan
2. Gordon & Sork
3. Temli, Sen & Akar
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فعالیت میکنند ،به ناچار ممکن اسااات با برخی از این چالش های غیر اخالقی مواجه شاااوند ،در یل به برخی از

اکبر جدیدی محمدآبادی ،اکبر رضائی ،شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اخالقی موک (انبوه و دوره)

 حمایت از حریم خ صو صی :حریم خ صو صی ،افراد را در مقابل تجربههای پر گزند و ناگوار حفظ میکند ،تجاوز به
حریم خصوصی وقتی روی میدهد که اطالعات مربوب به مشارکتکنندگان در فضاهای مجازی ،بدون اطالع و اختیار
آنان در میان مخاطبان منتشاار میشااود .موضااوع دیگری که ایجاد تدابیر موجود و مرتبط با حریم خصااوصاای و
محرمانگی اطالعات افراد را در قلمرو مجازی پیچیده میکند ،ارتباطات ناشااناخته و اسااتفاده از هویتهای مسااتعار
توسااط افراد اساات ،لذا ناشااناختگی و مخفیسااازی هویت در تعامالت بر خط مسااأله حریم خصااوصاای را پیچیدهتر
مین ما ید ،همچنین با تو جه به ف ناوری ،محر ما نهگی میتوا ند در طی انت قال و خیره داده ها به خاطر ب یاف تد .لذا
دسااتاندرکاران ،پژوهشااگران و مشااارکتکنندگان در آموزش مجازی ،بایسااتی از امکانات بالقوه فناوری در تهدید و
نقص حریم خصوصی و محرمانگی آگاهی داشته باشند تا بدین طریق مخاطرات ممکن و ناشی از این امکانات فناورانه
را نسبت به افراد در قلمرو مجازی تا حد امکان کاهش دهند (ثقهاالسالمی.)1549 ،
 حقوق مالکیت فکری و دارایی های معنوی :حقوق مالکیت فکری را میتوان حقوق قانونی ناشااای از فعالیت های
فکری در زمینههای صنعتی ،علمی ،ادبی و هنری دان ست .در سالهای اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت
بیشتری یافته است و بسیاری از کشورها در جستجوی اطالعات علمی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای
ارتقاء رشااد اقتصااادی هسااتند ،چرا که حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به طور مسااتقیم تأثیر مثبتی بر رشااد
اقتصادی دارد (خداپرست مشهدی ،صمدی ،هوشمند و سلیمیفر .)4988 ،مالکیت و دارایی معنوی در عصر اطالعات،
حقیقتاً توانگری اطالعات جهانی را مدیریت میکند و فقر اطالعات ،جهانی را فقیر میساازد .تصارف و مهار اطالعات،
کلیدهای ثروت ،قدرت و موفقیت هساااتند ،آنان که دساااترسااای به منبع اطالعاتی دارند در زمره ثروتمندترین و
قدرتمندترین افراد خواهند بود و کساااانی که برخوردار از مالکیت معنوی رقومی (مانند نرم افزار ،پایگاه های داده،
موساایقی ،ویدئو ،آثار ادبی و منابع آموزشاای) هسااتند ،از داراییهای اقتصااادی با ارزش و عظیمی برخوردارند ،اما

سرقت از این دارایی معنوی تبدیل به مسئله اجتماعی مهمی شده است (ثقهاالسالمی.)1549 ،
 پاالیش محتوا :این امر شامل حذف اطالعات مرایر با ارزشهای اخالقی ا ست .البته این نکته حائز اهمیت ا ست که
نحوه تعیین گ ستره این مؤلفه و اعمال آن در ک شورهای مختلف متفاوت ا ست (رحمتی و شهریاری .)4981 ،ضمن
اینکه با توجه به سطح تجربه افراد نیز میتوان محتوا را زیاد یا کم پاالیش نمود .همچنین ،فلسفه مسلط اجتماعی نیز
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اطالعات رقومی به آسااانی قابل تکثیر و ترییر داده میشااوند و به آسااانی از طریق مرزها ارسااال میشااوند ،از این رو
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در پاالیش محتوا موثر می باشااد .یکی دیگر از حقوق مرتبط با این حوزه آن اساات که به گیرنده محتوای الکترونیکی
اختیار دریافت و یا عدم دریافت بسته محتوا را داد تا وی بتواند یک پاالیش بر روی بسته محتوایی خود اختیار نماید.
مثالً در دریافت بستههای تبلیراتی ،مخاطب این اجازه را داشته باشد تا یک تعداد فرستندهها و کلمات را فیلتر نماید.
این موضوع در زمینه پیامکهای تلفن همراه کامالً مشهود میباشد (بشیر و هراتینیک)4915 ،
 جرائم رایانهای و اینترنتی :جرم رایانهای از نظر مفهومی ،هرگونه استفاده غیر مجاز از یک سیستم رایانهای را شامل
می شود ،یک جرم رایانهای به فعالیت یا مجموعهای از اقدامات اطالق می شود که یک سامانه رایانهای نظیر یک رایانه
یا شبکهای از رایانهها ابزار و یا هدف آن با شد (فرهمند .)4985 ،م شارکتکنندگان در دان شگاه مجازی نیز چون در
ف ضای مجازی فعالیت میکنند ،به ناچار ممکن ا ست با برخی این چالشهای غیراخالقی مواجه شوند ،لذا الزم ا ست
آموزشهای الزم و فرهنرسازی الزم در این زمینه به همه افراد ینفع در دانشگاه مجازی انجام شود.
جریان آزاد ارتباطات الکترونیکی و فقدان جامع نظارتی ،عدم کنترل در رابطه و تعامل ارتباطات و اطالعات را موجب
شااده اساات .مدیران فاقد اصااول اخالقی یا عدم پایبندی آنان به ارزشهای اخالقی و انسااانی در سااوء اسااتفادههای
الکترونیکی بیتأثیر نی ست ،ا ستراق سمع ،دزدی و سرقت حقوق مالکیت فکری ،ترویج و تبلیغ ضد ارزشها را سبب
می شود (بالکستر ،هاگز و تات .)1545 ،4لذا یکی از مباحثی که به واقعیتهای آموزش مجازی ارتباب مییابد مباحث
اخالقی ا ست ،در واقع اخالق از مباحثی ا ست که امروزه در تمامی حوزهها مطرح ا ست و در آموزش مجازی به عنوان
پدیده نوین ،از جایگاه ویژهای برخوردار است (ویلسون چلگان و هانر.)1555 ،1
اخالق آموزش مجازی از حوزههای اخالق حرفهای اسااات ،زیرا حرفه عبارت اسااات از برخورداری از دانش ،مهارت و
توانایی و به نظر میرساااد آموزش در این معنا میتواند حرفه تلقی شاااود .اخالق حرفهای از الگوهای رفتار ارتباطی
مبتنی بر رعایت حقوق دیگران و مسااائولیت های اخالقی در قبال محیط حکایت میکند (قراملکی )4915 ،اگرچه

و اتی ،احترام به آزادی ،پرهیز از فریب کاری و غیره اما ممکن اسااات هریک از این مفاهیم در حوزه های مختلف
مصادیقی متفاوت از دیگر حوزهها پیدا کند ،آن چه در حوزه معرفتی اخالق آموزش قابل بحث و بررسی است ،مسائل،

1. Blakester, Hughes & Tate
2. Wilson, Callaghan, & Honore
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اصول و ارزشهای اخالقی بعضاً کلی و جهان شمولند مثل امانتداری ،راستگویی ،حفظ حریم شخصی ،کرامت اصیل
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مصادیق ،تعارضات اخالقی و مسئولیتهای اخالقی سازمان در حوزه آموزش مجازی است ،اما پیش از مفهوم سازی از
اخالق آموزش مجازی الزم است از این آموزش و مسائل اخالقی مربوطه نکاتی گفته شود (براکت.)1551 ،4
توجه به ارزشها ،تعهدات و آرمانهای سااازمان در اخالقی کردن سااازمانهای آموزش مجازی نیز ضااروری اساات.
بنابراین اخالق آموزش مجازی عبارت اسااات از الگوهای رفتاری ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق خود و دیگران که
تکالیف و مسئولیتهای اخالقی سازمان را در قبال آن مبرهن می سازد .مراد از حقوق دیگران ،عناصر محیط داخلی و
بیرونی سازمان ا ست که سازمان با آنها تعامل بین شخ صی و برون شخ صی دارد .محیط بیرونی را نباید به م شتریان
سازمان فروکا ست ،بلکه جامعه ،دولت ،محیط زی ست ،هم سایگان و هر کس که ینفع سازمان مح سوب شود و یا
سازمان در سودآوری و ارائه خدمات بهتر با او در تعامل با شد ،نیز جز محیط بیرونی مح سوب می شود (جرهارت،1
)1554
فراغت از دغدغههای اخالقی و رشااد فزاینده مسااائل غیراخالقی در حوزه آموزش ،مباحث فراوانی را به وجود آورده و
مانع کارآمدی و اثربخشی سازمانهای آموزشی شده است و اساساً توجه به دغدغههای اخالقی و عزم بر جلوگیری از
مسائل غیر اخالقی منشا نگرش و توجه به اخالق آموزش است (براکت.)1551 ،
یکی از اشکال جدید کسب دانش از راه دور ،موکها 9هستند که فرصتهای جدیدی از جمله یادگیری در یک محیط
غیر رسمی ،به اشتراکگذاری دانش ،رایگان بودن ،انعطافپذیری ،افزایش مهارتهای رقومی و سواد اطالعاتی و غیره
را برای کاربران فراهم می سازند (بیتس .)1543 ،1در ک شور ایران ،هیچ یک از دان شگاهها اقدامی در جهت راه اندازی
دورههای موک نکردهاند ،آنچه که عرضه شده بیشتر به صورت جزئی و مقطعی ،آن هم به همت یک استاد یا دانشجو
بوده ،که هیچ کدام را نمی توان به عنوان یک نمو نه کا مل از موک معرفی کرد .در موک ،فراگیران موظف به قبول
مسئولیتهای شخصی هستند ،زیرا برقراری تماس با مدرسان بسیار محدود است (جدیدی محمدآبادی و همکاران،

1. Brockett
2. Gearhart
3. MOOCs
4. Bates
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واژه موک ( )MOOCمخفف التین  Massive Open Online Courseاسااات و در فارسااای معنای تحتالفظی
دوره های آموزش باز و برخط انبوه معنی میشاااود .ساااال  1541مدل جدیدی از آموزش بر خط توساااط بهترین
دان شگاههای دنیا ارائه شد که انقالبی در آموزش بر خط ایجاد کرد .در زبان فار سی به آموزش بر خط فراگیر ترجمه
شده است .دورههای موک معانی متفاوتی برای افراد مختلف داشته است (بانک ،لی ،ریوز و رونالدز.)1540 ،4
موک نوع خاصی از آموزش آنالین است که ویژگیهای زیر را دارد (جردن و سورک:)1554 ،1
 دورهی آموزشی :بدست آوردن یک برنامه درسی شامل علم و مهارت. کامالً برخط :یادگیری فردی در یک قالب واحد. هزاران کاربر میتوانند همزمان شرکت کنند (فارغ از محدودیتهای مالی و زمانی و مکانی). براساس اصول آموزش دانشگاهی است. مق یاس پذیری :در دوره های سااانتی یک درس برای ت عداد م حدودی از دانشآموز و معلم تعریف میشاااود ولیگستردگی موک میتواند تعداد نامحدودی از شرکتکنندگان را پشتیبانی کند.
 د ستر سی آزاد :شرکتکنندگان در این دوره نیاز به ثبت نام در مدر سه یا مو س سه یا دان شگاه ندارند و نیازی بهپرداخت پول هم ندارند.
 همه افراد در سرتاسر دنیا که به اینترنت دسترسی دارند میتوانند در موکها ثبتنام کنند. آزاد بودن :مفهوم آزاد بودن مفاهیم مختلفی را شامل می شود .براین اساس آموزشهای موک باعث آزادی در ابعادمختلف آموزشی مانند نرمافزار ،ثبتنام ،برنامه درسی ،ارزیابی آموزشی ،تعامالت و ارتباطات ،مشاکت ،تسهیم دانش و

1. Bonk, Lee, Reeves & Reynolds
2. Gordon & Sork

78

] [ Downloaded from erj.khu.ac.ir on 2022-08-19

محیط یادگیری میشود.
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 اساایزیتو )1541( 4موکها را به عنوان محیط آموزشاای از راه دور محبوبی قلمداد میکند که محتوایی باز را ارائهمیدهند ،هر فردی در هر کجا روی زمین میتواند به طور رایگان ثبت نام نماید و در دوره شرکت نماید.
تمامی موکها دارای خصوصیات اصلی هستند ،اگرچه خواهیم دید که عبارت موک محدودهی گستردهای از طراحیها
را در بر میگیرد (بیتس .)1543 ،1محقق در این مطالعه به دلیل وسیع بودن موضوع به تحلیل و شناسایی دو ویژگی
از ویژگیهای اصلی موک یعنی انبوه و دورههای موک در ابعاد یادگیرنده ،محتوای آموزش ،محیط آموزشی و سازمان
یاددهنده میپردازد.
انبوه :3در اصل موکها دارای مقیاسپذیری نامحدودی هستند .از نظر فنی ،محدودیتی در اندازهی نهایی آنها وجود
ندارد ،زیرا برای موسسات ارائهدهندهی موکها ،هزینهی حاشیهای افزودن به ازای هر شرکتکنندهی اضافی صفر است
(بیتس( )1543 ،در عمل این اندازه کامالً درست نیست ،زیرا تکنولوژی اصلی ،هزینههای پشتیبان و پهنای باند افزایش
مییابد و همانطور که بدیهی است ،هزینههایی برای موسسه ارائهدهندهی موک با افزایش تعداد یادگیرندگان ،وجود
خواهند داشت .با این حال ،هزینه هر یک از شرکت کنندگان اضافی ،با توجه به تعداد بسیار زیاد ،بسیار کم است و
میتوان آن را کم و بیش نادیده گرفت) .هر چند حجم کالسهای حضوری و فیس تو فیس بسیار پایین است اما
مقیاسپذیری موکها توجهی بسیاری به خصوص از سمت دولت به خود جلب کرده است ،اما الزم به کر است که
این ویژگی همانند ویژگی پخش تلویزیونی و رادیویی است ،بنابراین برای موکها منحصر به فرد نمیباشد (جدیدی و
همکاران.)1541 ،
دورهها :4مشخصهای که موکها را از اکثر دورههای سنتی و حضوری دیگر متمایز میسازد این است که آنها در یک
دوره کامل سازماندهی شدهاند و در آن مدت زمان فراگیران میتوانند به علم و مهارت مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
اگرچه بسیاری از موکها گواهینامهها یا نشانهایی را برای اتمام موفقیتآمیز یک دوره ارائه میدهند اما تا به امروز

.)&Murphy, 2014

1. Esposito
2. Bates
3. Massive
4. Courses
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برای ورود یا برای اعتبار حتی (خصوصاً) توسط خود مؤسسات ارائهدهنده موکها ،پذیرفته نشدهاند ( Ebben
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موکها عموماً به صورت دورهای و انبوه هستند ،این دورهها بع ضاً مجزا و بع ضاً مکمل آموزش کال سی هستند و برای
دروسی که وقت محدود کالس اجازه پرداختن کامل به آنها را نمیدهد بسیار کمک کنندهاند و از طرفی این دورهها
برای صدها هزار نفر به طور همزمان و بهصورت مجازی برگزار میشود ).(Gore,1541
داونس )1541( 4چهار اصل کلیدی طراحی را برای موکها شناسایی کرده است:
 خودمختاری یادگیرنده :به لحاظ انتخاب یادگیرندگان از محتوا یا مهارتهایی که میخواهند بیاموزند ،یادگیری
شخصی است و از این رو هیچ برنامه درسی رسمی وجود ندارد.
 تنوع :به لحاظ ابزار مورد استفاده ،محدوده شرکتکنندگان و سطوح دانش آنها و محتوای متنوع.
 تعامل :به لحاظ یادگیری تعاونی ،ارتباطات بین شرکتکنندگان منجر به دانش ظهور یافته.
 باز بودن ،به لحاظ دسترسی ،محتوا ،فعالیتها و ارزیابی.
شکل های مختلف آموزش از راه دور بخصوص در عصر کنونی حاکی از وجود زیربناهای فلسفی متفاوت بخصوص در
زمینه اخالق هر کدام از روشهای اموزش است .این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل مبانی اخالقی ویژگیهای دوره
و انبوه موک انجام گرفت.
روش پژوهش

به منظور انجام این مطالعه از روش تحقیق آمیخته 1و با اسااتفاده از مدل تحقیق آمیخته تو در تو( 9النه کردن) برای
فهم بهتر م سأله تحقیق ا ستفاده شد .هدف طرح آمیخته تو در تو جمعآوری اطالعاتی کیفی و کمی به طور همزمان
یا به طور متوالی اساات .در طرح آمیخته تو در تو ،دادههای ثانویه برای بحث بیشااتر یا فراهم کردن منابع اطالعاتی
اضااافی که توسااط منابع اولیه فراهم نشااده به کار برده میشااود ) (Creswell, 1541در تمام این پژوهش روش
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1. Downes
2. Mixed method research
3. Embedded design
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جسااتجوی اکتشااافی( 4منبع اولیه دادهها) و روش پرسااشاانامه( 1منبع ثانویه دادهها) برای گردآوری و تحلیل دادهها
استفاده شد.
با توجه به موضاااوع مورد بررسااای ،در مرحله اول بر طبق موضاااوع تحقیق ،منابع الکترونیکی مرتبط با موک جهت
شنا سایی ویژگیهای اخالقی دو نوع دوره و انبوه موک برر سی شد .برای انجام این کار از روش ج ستجوی اکت شافی
استفاده شد .جستجوی اکتشافی یک تکنیک مبتنی بر تجربه برای حل مسأله ،یادگیری و اکتشاف است .داگالس و
مو ستاکاس )1543( 9ج ستجوی اکت شافی را به عنوان یک تحقیق برای ک شف معنا و جوهر تجربیات معنیدار ان سان
تعریف میکنند .جستجوی اکتشافی اقتباسی از بررسی پدیدارشناسی است .با این وجود نیازمند درگیری محقق در
دنبال کردن منظم فرایند تحقیق است (هیلس1555 ،1؛ دجاراسکویچ و آرتور.)1545 ،0
در مرحله جساااتجوی اکتشاااافی ،نمونه مورد بررسااای کتابها و مقاالت مرتبط با موک بودند ،به این منظور منابع
الکترونیکی همچون Pubmed, Google Scholar, Scirus, Proquest, Scopus, IEEE, Sid, Biomedical,

 Medline (Ebsco & Ovid), Eric, Taylor and Francis, and Sciencedirectاز سال  4115تا  1545مورد
بررساای قرار گرفت که در نهایت  15منبع مرتبط انتخاب شااد .منابع الکترونیکی انتخاب شااده در مرحله جسااتجوی
اکت شافی ،منابعی بودند که ابعاد گوناگون مو ضوع را پو شش داده میدادند بطوری که نمونهگیری پی شینه

پراکندگی3

محقق شاود .بعد از انتخاب منابع از روش تحلیل محتوا 5برای کدگذاری ،طبقهبندی و دساتیابی به موضاوعها (ابعاد)
اساتفاده شاد .کلید واژهای به کار برده شاده برای جساتجوی منابع التکرونیکی شاامل اخالق و ویژگی دوره موک و
اخالق و ویژگی انبوه موک ،بود .در مرحله تحلیل محتوا  8شااااخص برای ویژگیهای دوره موک و  5شااااخص برای
ویژگی های انبوه موک در چهار زمینه یا بعد محتوا ،یادگیرنده ،محیط آموزش و یادگیری و ساااازمان یاد دهنده بر
اساس پیشینه و منابع الکترونیکی فوقالذکر شناسایی شد و فیش برداری از ویژگیهای مطرح شده ،موارد شناسایی
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1. Heuristic inquiry
2. Questionnaire method
3. Douglass and Moustakas
4. Hiles
5. Djuraskovic and Arthur
6. Maximum variation sampling
7. Content analysis
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شده بر ح سب شباهت محتوایی طبقهبندی شدند و سیس با توجه به محتوای هر طبقه یک نام برای آنها در نظر
گرفته شد.
در مرحله کمی تحقیق ،بعد از تعیین ابعاد و ویژگیهای اصلی اخالق ،ویژگیهای انبوه موک و ویژگیهای دوره موک،
یک پرسشنامه  40سوالی جهت بررسی دیدگاه کارشناسان حوزه یادگیری الکترونیکی در مورد ویژگیهای شناسایی
شده از دو منظر استفاده شد .در مرحله اول خواسته شد تا میزان توافق خود را در مورد هر یک از ویژگیهای اخالقی
در دو حوزه دوره و انبوه در چهار بعد شناخته شده بیان کنند .هدف این مرحله تعیین میزان توافق متخصصان حوزه
یادگیری الکترونیکی در مورد درسااات بودن شااااخصها از ابعاد مختلف برای ویژگی های مختلف بود .به این منظور
کارشااناسااان نظر خود را بر روی یک طیف درجهبندی پنج درجهای از کامال غیر مرتبط اساات تا کامال مرتبط اساات
درجهبندی کردند .برای تحلیل درجهبندی میزان مرتبط بودن محتوای ویژگیها با حوزه اخالق از شااااخص نسااابت
روایی محتوا 4الوشااه 1اسااتفاده شااد ( Díaz، 1559؛ .)Hasson, Keeney, Mckenna, 1555از آنجایی که تعداد
کار شنا سان  ،93بر طبق جدول مقادیر بحرانی ن سبت روایی محتوای ( )CVRتمامی مقادیر باالی  .94توافق کلی را
ن شان میدهند .مرحله دوم نیز از آنها خوا سته شد میزان اهمیت هر یک از ویژگیها را برای ویژگیهای دوره موک و
ویژگیهای انبوه موک ارزیابی کنند .بنابراین هر یک از ویژگیها بر روی یک طیف  0درجه ای از اهمیت خیلی کمی
دارد تا اهمیت خیای زیادی دارد درجهبندی کنند .جهت تعیین اهمیت و اولویتبندی ویژگی ها ،از میانگین وزنی و
آزمون فریدمن اساااتفاده شاااد .جهت تعیین اهمیت ویژگی ها اگر میانگین وزنی هر مورد بین  4تا  1399بود ،مورد
بیاهمیت ،بین  1391تا  9333مورد نساابتا با اهمیت و اگر باالتر از  9/33بود مورد دارای اهمیت زیادی برای آن دوره
دا شت .نمونه آماری مورد برر سی در این مرحله  93نفر از کار شنا سان حوزه یادگیری الکترونیکی و از راه دور بودند
که از بین  35متخ صص شنا سایی شده در حوزه یادگیری الکترونیکی و از راه دور ب صورت داوطلبانه جهت م شارکت

یافتهها

1 . Content validity ratio
2 . Lawshe
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در این مطالعه انتخاب شدند ،نتایج نشان داد که پایایی  5/8است که مطلوب میباشد.

اکبر جدیدی محمدآبادی ،اکبر رضائی ،شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اخالقی موک (انبوه و دوره)

یافتههای حاصاال از تحلیل محتوای اخالق انبوه  MOOCدر جدول  4ارائه شااده اساات .نتایج نشااان داد بر حسااب
تحلیل محتوا سه بعد محتوا ،سازمان یاددهنده و محیط آموزش و یادگیری به عنوان ابعاد مهم اخالق انبوه MOOC

شنا سایی شدند ،که برای ابعاد سازمان یاددهنده و محیط آموزش و یادگیری و محتوا هر کدام دو ویژگی و برای بعد
یادگیرنده یک ویژگی مشااخص شااد .همچنین جدول نتایج تعیین میزان ارتباب هر ویژگی را از نظر کارشااناسااان بر
حسااب شاااخص نساابت روایی محتوا نشااان میدهد .از آنجایی که مقادیر باالی  .94هسااتند کلیه ویژگیها از نظر
کارشناسان مرتبط ارزیابی شدهاند.
جدول  -4نتایج ویژگیها و ابعاد اخالق انبوه موک
دوره

ابعاد
یادگیرنده

ویژگیها
 -4کاهش جهتگیری شخصی در روابط استاد و دانشجو با توجه به

نسبت روایی محتوا
5/84

ترییرات فنّاوری صورت گیرد.
محتوا

-4تمامی افراد جامعه باید بتوانند از این دورههای آموزشی استفاده ببرند و

5/8

نباید مانعی برای ثبت نام وجود داشته باشد.

انبوه

سازمان یاددهنده

 -1عقل منبع شناسایی است و ابزار آن قیاس باشد.

5/51

 -4دغدغه استادان را در به حد نصاب رساندن ساعات موظف آموزشی

5/81

خود برطرف کند.
 -1نظارت صحیح و هدفمند بر فرایند و خروجی آموزشها و ارزشیابیها

5/83

در سیستم الکترونیکی صورت گیرد.
محیط آموزش و

-4به سالمت محتوای دیجیتال در ارائهٔ دورههای الکترونیکی توجه

5/1

یادگیری

داشته باشد.

5/1

 -1در این روش باید از تجاوزهای سایبری به فراگیران جلوگیری شود.

یافتههای حاصل از تحلیل محتوای اخالق دوره  MOOCدر جدول  1ارائه شده است .نتایج نشان داد بر حسب تحلیل

 MOOCشناسایی شدند که برای ابعاد یادگیرنده ،محتوا ،سازمان یاددهنده و محیط آموزشی هر کدام دو ویژگی
مشخص شد .همچنین جدول نتایج تعیین میزان ارتباب هر ویژگی را از نظر کارشناسان بر حسب شاخص نسبت روایی
محتوا ( )CVRنشان میدهد .از آنجایی که مقادیر باالی  .94هستند کلیه ویژگیها از نظر کارشناسان مرتبط ارزیابی
شدهاند.
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محتوا چهار بعد یادگیرنده ،محتوا ،سازمان یاددهنده و محیط آموزش و یادگیری به عنوان ابعاد مهم اخالق دوره
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جدول  -1نتایج ویژگیها و ابعاد اخالق دوره موک
دوره

ویژگیها

ابعاد

نسبت
روایی محتوا

یادگیرنده

-4توسعه استقالل فردی فراگیران مورد تاکید باشد.

5/81

 -1نمرات ،گزارشهای حضور و غیاب ،صحبتها و ارتبابهای فردی دانشجویان به

5/88

عنوان مطالب محرمانه تلقی شده و تنها با رضایت دانشجو یا برای امور قانونی دانشگاهی
قابل ارائه به دیگری باشند.
 -4اصول مرتبط به امانت داری (از لحاظ نمرات و یا فایلهایی که برای خود

محتوا

5/88

خیره میکنند و در دسترس افراد در آموزش مجازی قرار میدهند) رعایت شود.

دورهها

سازمان یاددهنده

 -1برای حفظ اطالعات و محتوای دروس باید امنیت سیستم تأمین شود.

5/85

 -4اصول مرتبط به رازداری (از لحاظ نمرات و یا فایلها) رعایت شود.

5/1

 -1اطالع رسانی در حوزه ارزشها و توضیح در رابطه با ضد ارزشها در محتوای

5/83

مجازی رعایت شود.
محیط آموزش و

 -4مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی حفظ شود.

5/88

یادگیری

 -1قابلیت درونیسازی و برونیسازی ساختارهای فکری گذشته یادگیرنده وجود

5/88

دارد.

نتایج جدول  9ارزیابی و اولویتبندی ویژگیهای اخالقی دوره موک از نظر متخصصان برنامهریزی آموزشی از راه دور
نشان میدهد .نتایج ارزیابی نشان میدهد از نظر متخصصان برنامهریزی آموزشی از راه دور بین رتبهبندی و اهمیت
مالکهای اخالقی دورههای موک تفاوت معنیداری وجود ندارد ( )χ1)5(=45/11،P<5/50و همه موارد دارای اهمیت

نمرات و یا فایلهایی که برای خود خیره میکنند و در دسترس افراد در آموزش مجازی قرار میدهند) ،رعایت اصول
مرتبط به رازداری (از لحاظ نمرات و یا فایلها) ،حفظ مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی؛ نمرات ،گزارشهای
حضور و غیاب ،صحبتها و ارتبابهای فردی دانشجویان به عنوان مطالب محرمانه تلقی شده و تنها با رضایت دانشجو
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یکسانی هستند .نتایج نشان داد تاکید بر توسعه استقالل فردی فراگیران ،رعایت اصول مرتبط به امانتداری (از لحاظ

اکبر جدیدی محمدآبادی ،اکبر رضائی ،شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اخالقی موک (انبوه و دوره)

یا برای امور قانونی دانشگاهی قابل ارائه به دیگری باشند ،تأمین امنیت سیستم برای حفظ اطالعات و محتوای دروس،
رعایت اطالع رسانی در حوزه ارزشها و توضیح در رابطه با ضد ارزشها در محتوای مجازی و وجود قابلیت درونیسازی
و برونیسازی ساختارهای فکری گذشته یادگیرنده ،هستند.
جدول  -9مالکهای اخالقی دورههای موک
اولویتبندی

اهمیت زیاد
میانگین

مقدار

رتبه

کایدو

تاکید بر توسعه استقالل فردی فراگیران

1/93

1/53

45/11

رعایت اصاااول مرتبط به امانتداری (از لحاظ نمرات و یا فایل هایی که برای خود خیره

1/00

1/30

رتبهبندی

-

میکنند و در دسترس افراد در آموزش مجازی قرار میدهند)
رعایت اصول مرتبط به رازداری (از لحاظ نمرات و یا فایلها)

1/39

1/15

-

حفظ مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی

1/01

1/31

-

نمرات ،گزارشهای حضااور و غیاب ،صااحبتها و ارتبابهای فردی دانشااجویان به عنوان

1/00

1/3

-

مطالب محرمانه تلقی شده و تنها با رضایت دانشجو یا برای امور قانونی دانشگاهی قابل ارائه
به دیگری باشند.
تأمین امنیت سیستم برای حفظ اطالعات و محتوای دروس

1/0

1/90

-

رعایت اطالع رسانی در حوزه ارزشها و توضیح در رابطه با ضد ارزشها در محتوای مجازی

1/15

1/93

-

وجود قابلیت درونیسازی و برونیسازی ساختارهای فکری گذشته یادگیرنده

1/01

1/98

-

ن شان میدهد .نتایج ارزیابی ن شان میدهد از نظر متخ ص صان برنامهریزی آموز شی از راه دور بین رتبهبندی و اهمیت
نشااانگرهای اخالقی انبوه موک تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)χ1)3(=41/35، P>5/50نتایج نشااان داد .ممانعت از
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نتایج جدول  1ارزیابی و اولویتبندی ویژگیهای اخالقی انبوه موک از نظر متخصصان برنامهریزی آموزشی از راه دور
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تجاوزهای ساایبری به فراگیران در این روش و توجه به ساالمت محتوای دیجیتال در ارائهی دورههای الکترونیکی به
طور م شترک به عنوان مهمترین ن شانگر اخالقی دورههای انبوه موک از نظر پا سخ دهندگان می با شد .اعمال نظارت
صحیح و هدفمند بر فرایند و خروجی آموزشها و ارز شیابیها در سی ستم الکترونیکی و ا ستفاده تمامی افراد جامعه
باید بتوانند از این دوره های آموزشااای و نبود مانع برای ثبت نام آنها در رتبه دوم اهمیت و بر طرف کردن دغدغه
ا ستادان را در به حد ن صاب ر ساندن ساعات موظف آموز شی خود در رتبه سوم اهمیت قرار دارند .بقیه مبانی اخالقی
دورههای انبوه موک به ترتیب اهمیت شامل اعمال کاهش جهتگیری شخ صی در روابط ا ستاد و دان شجو با توجه به
ترییرات فنّاوری و عقل منبع شناسایی است و ابزار آن قیاس باشد ،هستند.
جدول  -1نشانگرهای اخالقی انبوه موک
وضعیت موارد
مبانی اخالقی

استفاده تمامی افراد جامعه باید بتوانند از این
دورههای آموزشی و نبود مانع برای ثبت نام انها
ممانعت از تجاوزهای سایبری به فراگیران در این
روش
توجه به سالمت محتوای دیجیتال در ارائهی
دورههای الکترونیکی
برطرف کردن دغدغه استادان را در به حد نصاب
رساندن ساعات موظف آموزشی خود
اعمال کاهش جهتگیری شخصی در روابط استاد

اعمال نظارت صحیح و هدفمند بر فرایند و خروجی
آموزشها و ارزشیابیها در سیستم الکترونیکی
عقل منبع شناسایی است و ابزار آن قیاس باشد.

ضریب

اهمیت

اهمیت

اهمیت

توافق

کم

نسبی

زیاد

میانگین

مقدار

رتبه

کایدو

رتبهبندی

5/8

-

-

1/93

1/54

1

5/1

-

-

1/34

1/11

4

5/1

-

-

1/34

1/11

4

5/81

-

-

1/93

9/80

5/84

-

-

1/15

9/50

1

5/83

-

-

1/15

1/54

1

5/51

-

-

1/43

9/11

0

بحث و نتیجهگیری
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و دانشجو با توجه به ترییرات فنّاوری

اولویتبندی

اکبر جدیدی محمدآبادی ،اکبر رضائی ،شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اخالقی موک (انبوه و دوره)

این مطالعه آمیخته با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اخالقی موک (دوره و انبوه) انجام گرفت .نتایج کیفی مطالعه
نشان داد اخالق ویژگیهای دوره و انبوه موک بر حسب چهار بعد یادگیرنده ،محتوا ،سازمان یاددهنده و محیط آموزشی
تأثیرپذیر میباشد .نتایج کمی مطالعه اخالق انبوه موک نشان داد در بعد یادگیرنده کاهش جهتگیری شخصی در
روابط استاد و دانشجو با توجه به ترییرات فنّاوری صورت گیرد و در بعد محتوا تمامی افراد جامعه باید بتوانند از این
دورههای آموزشی استفاده ببرند و نباید مانعی برای ثبت نام وجود داشته باشد .عقل منبع شناسایی است و ابزار آن
قیاس باشد و در بعد سازمان یاددهنده دغدغه استادان را در به حد نصاب رساندن ساعات موظف آموزشی خود بر طرف
کند ،نظارت صحیح و هدفمند بر فرایند و خروجی آموزشها و ارزشیابیها در سیستم الکترونیکی صورت گیرد و در
بعد محیط آموزش و یادگیری به سالمت محتوای دیجیتال در ارائه دورههای الکترونیکی توجه داشته باشد در این
روش باید از تجاوزهای سایبری به فراگیران جلوگیری شود .نتایج کمی مطالعه اخالق دوره موک نشان داد در بعد
یادگیرنده توسعه استقالل فردی فراگیران مورد تاکید باشد ،نمرات ،گزارشهای حضور و غیاب ،صحبتها و ارتبابهای
فردی دانشجویان به عنوان مطالب محرمانه تلقی شده و تنها با رضایت دانشجو یا برای امور قانونی دانشگاهی قابل ارائه
به دیگری باشند و در بعد محتوا اصول مرتبط به امانتداری (از لحاظ نمرات و یا فایلهایی که برای خود خیره
میکنند و در دسترس افراد در آموزش مجازی قرار میدهند) رعایت شود ،برای حفظ اطالعات و محتوای دروس باید
امنیت سیستم تأمین شود و در بعد سازمان یاددهنده اصول مرتبط به رازداری (از لحاظ نمرات و یا فایلها) رعایت
شود ،اطالع رسانی در حوزه ارزشها و توضیح در رابطه با ضد ارزشها در محتوای مجازی رعایت شود و در بعد محیط
آموزش مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی حفظ شود ،قابلیت درونیسازی و برونیسازی ساختارهای فکری گذشته
یادگیرنده وجود دارد .این نتایج نشان داد از دیدگاه متخصصان حوزه یادگیری از راه دور ابعاد (محتوای آموزشی ،محیط
آموزشی و سازمان یاددهنده) نسبت به بعد یادگیرنده در اخالق انبوه و دوره موک از اهمیت ویژهای برخوردارند .نتایج
پژوهش حاضر با مطالعات مدل شایستگی  ،)1549( ASTDمدل الحنین ( ،)1541باوان و اسکیتور ( ،)1551آیدین

نتایج کیفی ویژگی انبوه و دوره اخالق موک حاکی از یکسان بودن تأثیر هر یک از ابعاد یادگیرنده ،محتوای آموزشی،
سااازمان یاددهنده و محیط آموزشاای موک با برگزاری آموزشهای حضااوری و چهره به چهره می باشااد و نیاز به
ویژگیهای اخالقی جدید نیست .در نتایج کمی ویژگی انبوه و دوره اخالق موک باید بر ابعاد سازمان یاددهنده ،محتوا
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و محیط آموزش توجه ویژه دا شت چون در ارائه این نوع آموزش هم در سطح و سیعی از یادگیرندگان و هم در برهه
زمانی منظم اجرا می شود و بعد یادگیرنده و سازمان یاددهنده نیز اهمیت بسزایی دارند .این نتایج حاکی از آن است
که در برگزاری ویژگیهای انبوه و دوره موک (و سیع ،همه گیر و برهه زمانی خاص و منظم) باید به ابعاد یادگیرنده و
ساازمان یاددهنده توجه ویژهای داشات و مالکهای اخالقی ملی و جهانی مورد توجه قرار داده شاود و در ساطح فرا
کالن به آن بیرداخته شود ،چراکه اخالق کالسهای ح ضوری در سطح خرد و بومی اجرا می شود اما در این کالسها
اخالق ملی و جهانی به طور گ ستره و منظم به کار میرود و ا ستفاده می شود .لذا تعیین چارچوب دورههای گ سترده
اخالق آموزش ،سبب ایجاد کدهای اخالق آموزش مجازی است که در آن به اعمال و رفتار ضد اخالقی به طور شفاف
پرداخته شااده و الگوهای رفتاری مبتنی بر رعایت حقوق خود و دیگران که تکالیف و مسااولیتهای اخالقی را در پی
خواهد داشت ،سرلوحه کار خود قرار دهند و این موضوع سبب مسئولیتپذیری افراد در قبال آن اعمال خود را در پی
خواهد داشت.
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Abstract
This study was designed as an embedded mixed model research to identify and evaluate
the ethical features of MOOC (course & massive). For this purpose, both heuristic
inquiry method and the questionnaire method were applied to obtain and analyze the
data. At the primary stage. The research sample in the qualitative section of the
electronic resources related to the topic and in the quantitative section 36 of the experts
in planning distance education in virtual learning environments and virtual universities
were selected voluntarily. To analyze the qualitative data, content analysis method and
the content of the content ratio, weighted average and Friedman test were used to
analyze the survey data. Content analysis results showed 4 dimensions and 15 criteria.
The qualitative and qualitative outcomes of MOOC's ethics show that the impact of
each dimension of the learner, the content, Teaching organization, and Educational
environment of the MOOC are similar to face-to-face training, and does not require new
moral features. In the quantitative outcomes, the course & massive features of MOOC
should be of special interest in the dimensions of the teaching organization, the content
and the Educational environment, because this type of training is carried out both by a
wide range of the learners and at regular times, then the learner and the teaching
organization are also important. These results suggest that special attention should be
paid to the dimensions of the learner and the teaching organization of the learning in
order to hold the massive features of the MOOC (widespread, pervasive and regular and
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2. Associate Professor, Department of Mathematics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
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time-consuming), and the national and international ethical standards should be
considered and at the level of the supra Enormous to be addressed, Because the ethics
of classroom attendance are carried out at the micro and native level, but in these
classes, national and international ethics are applied and applied extensively.
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