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مقدمه

حرکتت بته ستوی رویکردهتتای نتوین درآمتوزش عتتالی ،ایجتاب کترده استتت کته بستتیاری از
دانشگاههای جهان از فنآوری آموزش الکترونیکی در ارایه دورهها استفاده کنند .در ایتن شترایط،
شکل و نوع مناسبات فردی -اجتماعی دستخوش تغییر شتده و روابتط قتدرت ،سلستله مراتتب بتین
استاد -دانشجو ،تحقق فردیت ،بسط دیوارهای کالس و به طورکلی مناستبات جدیتد شتکل گرفتته
است .به همین ترتیب ،بهکارگیری این فنآوری در جوامع شرقی ودرحتال توستعه نظیتر ایتران کته
ارزشهتتای فرهنگتتی -اجتمتتاعی متفتتاوتی دارد ،موجتتب متتیشتتودکه درک کتتاربران از ایتتن نتتوع
یادگیری متفاوت باشد (.)Kian, 2014

واقعیت این است که ورود فنآوری و یکی از دستتاوردهایش فتنآوری اطالعتات 1بته عرصته

آموزش عالی نه تنها ماهیتت فراینتد یتاددهی -یتادگیری را تغییتر داده استت ()Zarghami, 2009
بلکه مرزهای آن را به خارج از کالسهای فیزیکی توسعه داده و محیطهتای یتادگیری جدیتدی را
به وجود آورده است و در طی چند دهته گششتته ،دچتار تغییتر و تحتول اساستی شتده و نمودهتای
گونتاگونی یافتته استت ( .)Carliner & Shank, 2008آنوهینتا ( )Anohina, 2005نمودهتای
آموزش مبتنی بر فتاوا را شتامل :آمتوزش مبتنتی بتر رایانته ،2آمتوزش از دور ،3آمتوزش مبتنتی بتر

اینترنتتت ،4آمتتوزش مبتنتتی بتتر منتتابع ،5آمتتوزش وب محتتور ،6آمتتوزش مبتنتتی بتتر فتتنآوری 7و

آموزشهای آنالین 8میداند .آموزشهای آنالین به عنوان نمودی نوین ،نتوع خاصتی از آمتوزش
است که از اینترنت و سایر فنآوریهایی که بر مبنای وب ،9طراحی شده است استفاده متیکنتد تتا

تجربیات یادگیری را فراهم سازد ( .)Stewart, 2004در واقتع آمتوزشهتای الکترونیکتی بتا ارایته
ویژگتتیهتتای کاربرپستتندی نظیتتر :ارایتته آمتتوزشهتتای غیرحرتتوری در تمتتام مراحتتل تحصتتیل
( ،)Rajasingham, 2009دسترسی آسان و شبانهروزی به محتوا و منابع ( ،)Khan, 2005آموزش
رایگان ،صرفهجویی در هزینهها و وقت ( ،)Hjeltnes, 2004بهرهگیتری کامتل از اینترنتت و وب،
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استفاده از کانالهای متعدد برقراری ارتباط و تعامل مانند پستالکترونیتک ،انجمتنهتا و اتتا هتای
گفتمان در فرایند آموزش ( )Pappano, 2014; Lewin, 2013توجه بسیاری از افراد و موسستات
آموزش عالی را به خود جلب نموده است ( .)Rajasingham,2009یتادگیری الکترونیکتی دارای
پتانسیل دسترسی به مخاطبین بینالمللی بوده و با توجه به تعداد و تنتوع دانشتجویان در محتیطهتای
یادگیری ،سیاست توازن میان انتظتارات و ماالعته نحتوه درک کتاربران از اختال در محتیطهتای
یادگیری آنالین مهم است .در نظر گرفتن اصول اخالقی ،منجر بته ایجتاد احتترام و تحمتل در بتین
دانشجویان ،روابط مدنی و تعامل بر اساس قوانین میگردد (.)Lengel & et al, 2004
اگرچه مدرسان به مبانی اخالقی حرفه خود پایبنتد هستتند امتا هنگتامی کته قترار باشتد بتهصتورت
آنالین ،تدریس کنند ممکن است با مسای ل دیگتری ،متفتاوت بتا آمتوزش چهتره بته چهتره روبترو
شوند .به این ترتیب ممکن است تنگناهای اخالقی جدیدی برای مدرسان ایجاد شود کته مترتبط بتا
موارد زیر است :نفوذ سیاسی و اجتماعی ،تنوع فرهنگتی ،تعصتب و ستوگیری ،تنتوع جغرافیتایی و
یادگیری ،شکاف دیجیتالی و آداب معاشترت ( .)Zembylas, M. & Vrasidas, 2005برختی از
مصادیق غیراخالقی در آموزش مجازی و آنالیتن عبارتنتد از :تجتاوز بته حتریم خصوصتی ،نقتض
قوانین کپتیرایتت ،سترقت ادبتی ،شتیوع تقلتب دیجیتتالی ،افتزایش فریتبکتاری ،تترویج و تبلیت
ضدارزشها ،عدم مسئولیتپشیری و .)Bauman, 2002( ...
در زمینه بررستی تنگناهتای آمتوزش الکترونیکتی در آمتوزش عتالی و دانشتگاههتا ،ماالعتات
مختلفی انجام شده است .از جمله کلر و همکاران ( ،)Keller & et al, 2009با مقایسه دغدغههای
استادان رشته هتای دانشتگاهی مجتازی دانشتگاههتای آرژانتتین و ستودد ،نشتان دادنتد کته استتادان
آرژانتینی ،ارتباط با دانشجویان و مشارکت فعال آن ها راعامل انگیزشی مهمی می دانستند .همچنتین
مشکالتی نظیر :نبود زمینه خالقیت وطرح ایدههای نو ،ضعف دانش درباره فتنآوری ،نبتود عوامتل
انگیزشی وضعف فرهنگ سازمانی ،از موانع تجربه آموزشی استادان در دانشگاه هتای مجتازی بتود.
استودل ( )Stodel, 2006نیز پنج حوزه اصلی مورد غفلت در آموزشهتای الکترونیکتی در حتوزه
آموزش عالی را شامل :فقدان گفتگوهای عمیق آنالین ،فقتدان بتروز ایتدههتای بالبداهته و ختال ،
فقدان درک دیگران و درک شدن از سوی دیگتران ،فقتدان شتناخت دیگتران و در نهایتت فقتدان
آموختن و الگو گرفتن برای رفتار و یادگیری است .بنابراین زمینتههتای الزم جهتت رشتد احستاس
تعلق و دلبستتگی فتراهم نیستت .جتوی ( )Joy, 2004نیتز در پتژوهش ختود دریافتت کته کتالس
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مجازی ،نوعی «فرهنگ بالبداهه» است که بته زمتان و کتار بیشتتر نیتاز دارد .ارتباطتات بایتد بستیار
واضح باشد ،زیرا ممکن است منجر بته سوءبرداشتت شتود .از نظتر استتادان ،امکتان بانشتاط کتردن
محیط درس و پرورش راهحلهای تازه برای مسایل در فرای مجازی بسیار دشوار استت .شناستایی
سبکهای یادگیری دانشجویان ،مشتکل مهتم دیگتری درآمتوزش الکترونیکتی استت .لتشا محتیط
یادگیری جایی برای خودنمایی نیست ومستلزم کسب شایستگی هتایی نظیتر مهتارت ختوب گتوش
کردن ،خوب بازخورد دادن وخوب فکرکردن درباره نظرات دانشجویان است .از نظر استادان نیتز،
بزرگترین نقص آموزش الکترونیکی ،فقدان تجربه شخصی دانشجو از ارتباط با استاد است.
در مجموع ،مرور پیشینه پژوهش حاکی ازآن است که آمتوزشهتای الکترونیکتی در دانشتگاههتا،
منجر به تحول شاکله آموزش شده است و در مقابل ،برختی دغدغتههتای تتازه درزمینته تنگناهتای
اخالقی آموزشهتای الکترونیکتی را رقتم زده استت .در ایتن ماالعته ،ستعی شتده استت تتا بتدون
سوگیری ،تجارب زیسته دانشجویان و مدرسان نظتام آمتوزش الکترونیکتی بازنمتایی گتردد .حتال
بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی تنگناهای آموزشهای الکترونیکی در آموزش عتالی
و دانشگاههای مجازی ایران به صورت پدیدارشناسی است.
روش

پتژوهش حاضتر ،با استتفاده از روش نمودشناستتی هرمنتتوتیکی 1یتتا نمتودشناستتی تفتتسیری 2از
رویکردهتتای پتتژوهش کیفتتی( )Given, 2008انجتتام شتتده استتت .بتته بتتاور هوستترل (بتته نقتتل
از؛ )Sokolowski, 2000نمودشناسی روشی است که «دیدن» ذات ،حقیقت یا معنای هر چیتزی را
ممکن میکند .هوسرل قاعده نمودشناسی را « فروکاهش» میداند .بایتد موضتوع بایتد از پیرایتههتا
پیراستتته شتتده و بتته ویژگتتیهتتای ذاتتتیش فتترو کاهیتتده شتتود و الزم استتت هرگونتته داوری ،نظتتر و
پیشفرضی درباره موضوع کنار گشاشته شود و تنها دید و گزارش و توصیف کرد تا ذات موضتوع
نمایان شود.

در این پژوهش ،از نمودشناسی تفسیری با تأکید بر رویکرد ون منن 3برای کشتف تجربتههتتای

زیستی دانشجویان و مدرسان ،درباره آموزشهای الکترونیکی در آموزش عالی وتنگناهای اخالقی
. Hermeneutical phenomenology
. Interpretive phenomenology
. Van Manen

1
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آن ،بهره گرفته شده استت .ونمتنن( )Van Manen, 2001سته مرحلته را بترای هتدایت پتژوهش
نمودشناسی تفسیری در قلمروی تربیتت ،پیتشنهاد میکند .گام نخست ،گردآوری دادههای مربوط
بتته «زیستتت جهتتان» مشتتارکتکننتتدگان و نیتتتز ختتتود پژوهشتتگر استتت .گتتام دوم ،آشکارستتاختن
موضوعهای زیربنایی است .گام سوم ،سازماندهی پیشنهادها و جهتگیریها برای اقتدام عملتی بتر
مبنای یافتههای حاصل از برداشتن گامهای پیشین است .بدین ترتیب ایتن گتامهتا چتارچوبی بترای
اندیشهورزی درباره نمود مورد ماالعه و تفسیر آن فراهم میکنند.
با نظر به اهداف پتژوهش مشتارکتکننتدگان از میتان صتاحبنظتران ،دانشتجویان و مدرستان
دوره های آموزش الکترونیکتی دانشتگاه هتای کشتور بودنتد .بتر استاس آمارکستب شتده از ستوی
معاونت آموزشی دانشگاه های الکترونیکی ،آمار تعداد دانشجویان و استادان دورههای الکترونیکتی
آنها معین و سپس نمونهگیری از بین آنها به صورت هدفمند انجام شتد و پتس از مصتاحبه هشتتم
(جدول شماره  )1اشباع نظری حاصل گردید (باتوجه به رعایت اصل اختال نگتری درپتژوهش ،از
ذکر اسامی شرکتکنندگان خودداری میشود) معیارهای انتخاب شرکتکنندگان این بود کته :در
حوزه یادگیری یا تدریس آموزشهای الکترونیکی ،صاحبنظر باشند ،دانشتجو یتا فتار التحصتیل
دورههای الکترونیکی باشند ،عالقمند به شرکت در فرایند مصاحبه باشند.
جهت گردآوری دادهها نیز ،از مصاحبه نیمهستاختار یافتته و ژرف و از نمونتهگیتری هدفمنتد و در
دسترس ،بهتره گرفتته شتد .در فرایند مصاحبه ،از سؤاالت باز و نیمه ستازمانیافتته استتفاده شتد بته
گونهای که دانشجویان و مدرسان در پاسخ به سواالت ،آزادی عمل داشتتند و تنهتا وفیفته محقتق،
کنترل جهات پاسخ ها بود تتا از مستیر اصتلی پتژوهش ختارج نشتوند .پتس از انتختاب اولتین افتراد
(مدرسان آموزش الکترونیکی) ،از طریق حروری ،موضوع و هدف پژوهش بترای آن هتا توضتیح
داده شدو جلسه اصلی مصاحبه تشکیل شتد .ستپس افتراد شترکتکننتده ،افترادی دیگتر را معرفتی
کردنتتد و پژوهشتتگر پتتس از بررستتی شتترایط ،تعتتدادی از آنهتتا را انتختتاب کتترد .بتته ایتتن ترتیتتب،

نمونهگیری به شکل گلوله برفی1ادامه یافت .با توجه به مالحظات اخالقی قبتل از شتروع مصتاحبه،
برای ضبط مصاحبه ها ازشرکت کنندگان اجازه گرفتته شتد واز جنبته محرمانته مانتدن اطالعتات بته

آنها اطمینان داده شد .شرکت کنندگان از اهتداف و اهمیتت پتژوهش ،آگتاه شتدند و بتا رضتایت
آگاهانه در مصاحبه شرکت نمودند .ضمناً برخورداری از حق کنارهگیری از پتژوهش در هتر زمتان
- Snowball Sampling

1
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از جمله مالحظات اخالقی بود که رعایت شد .پس از پایان هر مصاحبه ،دادههای مصاحبهها به متن
تبدیل شدند و متن حاصل تحلیل موضوعی 1شد .جداسازی و نگارش گزارههتای موضتوعی بترای

هر مصاحبه جداگانه انجام شد .بدین ترتیب دستهبندیهای نخستین ،شکل گرفتت و موضتوعهتای
مربوطه در آنها جای گرفتند.

2

3

4

جهت بررسی روایی و دقتت پتژوهش ،اعتبتار  ،اطمینتان و تأییدپتشیری داده هتتا ،بتته ایتتن
ترتیتب بررسی شد ( )Sadoughi, 2008که برای آزمودن اعتبار ،یافتتههتتای پتتژوهش در اختیتتار
دبیران قرار گرفت و آنها یافتههای پژوهش را با تجربههتای زیتسته ختود ،بعد از تاتابق پشیرفتنتد.
همچنتتین ژرفاندیشتتی ،عالقمنتتدی و دقتتت پژوهشتتگران در فراینتتد مصتتاحبه و توصتتیف ،تجزیتته
وتحلیل و تفسیر متون مصاحبه اطمینان و تأییدپشیری یافتهها را ترمین کرده است .به منظتور تبیتین
صحت و استحکام دادهها ،روش عینیتپشیری بهطور کامل با روشهای زیر به اجرا درآمد:
 از هرگونه تعصبورزی در مورد پدیده مورد پژوهش قبل و پس از مصاحبه ،اجتناب شده است. بررسی مستمر داده ها با اختصاص زمتان کتافی بترای درک حقیقتی دادههتا و برقتراری مناستب،بازنگری کدها و تمهای استخراج شده و توافقنظر بر کدهای انتخابی و طبقهبندی تمها انجام شد.
 -جستجو برای یافتن دادههای مخالف و تحلیل دادههای منفی انجام گرفت.

. Thematic analysis
. Credibility
3
.Dependability
4
. Confirm ability
1
2
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جدول شماره  :6مشخصات و ویژگیهای شرکتکنندگان در پژوهش

ردیف جنسیت سمت
1

زن

استاد

2

مرد

استاد

3

زن

استاد

4

مرد

استاد

5

مرد

استاد

6

مرد

استاد

7

مرد

استاد

8

مرد

استاد

مدددددددر

دانشدددگاه و مق دد

تحصیلی

خدمت یا تحصیل

دکتری-

خوارزمی -دکتری

دانشیار
دکتری-

استفاده
فلسفهتعلیم و

 4سال

تربیت
خوارزمی -دکتری

دانشیار
دکتری-

رشتهتحصیلی

سددابقه

فلسفهتعلیم و

 3سال

تربیت
پیامنور -دکتری

مهندسی رایانه

 4سال

استادیار
دکتری-

پیامنور -دکتری

دانشیار
دکتری-

فلسفهتعلیم و

 3سال

تربیت
پیامنور -دکتری

فناوری اطالعات

 5سال

دانشبار
دکتری-

عالمهطباطبایی -دکتری

دانشیار
دکتری-

آموزشی
تهران -دکتری

دانشیار
دکتری-

تکنولوژی

 6سال

فلسفهتعلیم و

 4سال

تربیت
خواجه نصیر  -دکتری

مهندسی صنایع

 4سال

استادیار
9

مرد

دانشجو

فو لیسانس

پیامنور -فو لیسانس

تحقیقات

 6سال

آموزشی
11

زن

دانشجو

فو لیسانس

پیامنور -فو لیسانس

فلسفه اخال

 4سال

11

مرد

دانشجو

فو لیسانس

تهران -فو لیسانس

مهندسی صنایع

 3سال

12

زن

دانشجو

فو لیسانس

پیامنور -فو لیسانس

تحقیقات

 2سال

13

زن

دانشجو

فو لیسانس

پیام نور -فو لیسانس

14

مرد

دانشجو

لیسانس

شیراز -فو لیسانس

آموزشی
روانشناسی

 4سال

تربیتی
حقو -

 3سال

جرمشناسی
15

مرد

دانشجو

فو لیسانس

پیامنور -فو لیسانس

مدیریت

 3سال

16

زن

دانشجو

لیسانس

پیامنور -فو لیسانس

مهندسی رایانه

 3سال
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یافتهها

تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ،منجر بته شناستایی چهتار محتور اصتلی و دوازده محتور فرعتی
تنگناهای اخالقی آموزش الکترونیکی در ایران شتد .محورهتای اصتلی شتامل :تنگناهتای اخالقتی
مربوط به دانشگاه ،استاد ،دانشجو و کالس است .در ادامه این تنگناها ،تشریح خواهد شد.
 -1تنگناهتتای اخالقتتی مربتتوط بتته استتتادان :یافتتتههتتای حاصتتل از تحلیتتل نتتتایج مصتتاحبه بتتا
شرکتکننده ،نشان میدهدکه مهم ترین تنگناهای اخالقتی مربتوط بته استتادان ،شتامل متوارد زیتر
است:

1

 -1-1نقض حریم خصوصی :مفهوم «حریم خصوصی » متشکل از سه رکن گمنامی ،محرمتانگی و
تنهایی است ( .)Banisar, 2000در حوزه آموزشهای الکترونیکی ،مستألهای کته حتریم شخصتی
دانشجو و استاد را به خار میاندازد ،افتزایش ارتبتاط دانشتجو -استتاد و در دستترس بتودن دایمتی
آنهاست و ممکن است باعث ارتباطات و مزاحمتهای بتیش از حتدی شتود کته عمتالً نستبت بته
حقو شخصی دانشجو -استاد نوعی بیاحترامی به شمار میآید .لشا الزم است ،میتزان دسترستی و
ارتباطات طرفین کامالً مشخص و در زمانهای اداری صورت گیرد (.)Casey & et al, 2008
شرکتکننده شماره « : 3در آموزشهای الکترونیکی گفتگوهای زیادی بین دانشجویان و استتادان
در طول ترم از طریق کانالها مرسوم صورت میگیرد که گاه دانشجو و استتاد همتدیگر را مجبتور
به فاش کردن اطالعات شخصی خود میکنند .حتی گاهی این اطالعات بر اثر بیتوجهی مستئولین
بر روی پایگتاه هتای قابتل دسترستی بترای عمتوم (ماننتد صتفحات وب دانشتگاه ،تتابلو اعالنتات و
موتورهای جستجوگر) قرار میگیرند و بدین ترتیب ،احتمال دسترسی فرد ثالث به آنهتا آستانتتر
شده و حریم شخصی دانشجو و استاد را مورد تجاوز قرار میدهنتد .بنتابراین ،ایتن مستأله متیتوانتد
برکیفیت تعامالت آنالین بین دانشجویان با یکدیگر و با استادان تأثیر بگشارد».
شرکتکننده شماره « :11دانشجویان معموالً انتظار دارند کته مدرستان همیشته از طریتق گوشتی و
اینترنت در دسترس آنها باشند و پاسخگوی سؤاالت و مشکالت آنها باشند .گتاهی ختود متن در
ساعات غیراداری و روزهای تعایل از طریق پستت الکترونیتک ،شتبکههتای اجتمتاعی و تلفنتی در
مورد موضوعات درسی و حتی غیردرسی با استادان ،ارتباط برقرار میکتنم و توقتع دریافتت پاستخ
سریع نیز دارم ،اما معموالً استادان این امر را تجاوز به حریم خصوصی خودشان میدانند».
- Privacy

1
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 -2-1محدودیت دسترسی به استادان:
شرکتکننده شماره « :12دسترستی بته استتاد در آمتوزش الکترونیکتی ،نبایتد تنهتا بته کتالس
محدود شود و باید استاد بته روشهتای مختلتف ماننتد :پستت الکترونیتک و شتبکههتای اجتمتاعی
مجازی در دسترس باشد تا در مواقع ضروری پاسخگو باشد ،اما متأسفانه خیلی کم پیش میآیدکته
استادی حاضر شود از طریق این کانالها ،به سرعت و در کمترین زمتان پاستخگتو باشتد و هفتتههتا
طول میکشد که پاسخ دهد و دیگر ضرورت پاسخ ایشان ،از بین رفته است.
شرکتکننده شماره « : 6ما استادان آموزش الکترونیکی سعی میکنیم در حد توان و زمانی که در
اختیار داریم به صورت الکترونیکی و مجازی ،ضمن تدریس آنالین و آفالین پاسخگوی ستواالت
درسی دانشجویان باشیم .در مقابل هم دوست داریم روزهای تعایل ،شبهتا و در زمتان استتراحت
زندگی شخصی ما مورد احترام دانشجویان قرار گیرد و رعایت شود .بنتابراین ممکتناستت نتتوانیم
پاسخ سریعی به سواالت دانشجویان بدهیم».
 -3-1ضعف روابط استاد و دانشجویان:
شرکتکننده شماره « :14برخی از استادان چون ارتباط واقعی و چهره به چهره با ما دانشجویان
ندارند ،تصور میکنند که نیازی به کیفیت بخشی به محتوا و تدریس خود ندارند و بته همتین دلیتل
تدریس بیشتر آنها ،معموالً بیروح ،معمولی و ساح پایین میباشد ،چون تصور متیکننتد ستاح
علمی و تحصیلی ما پایینتر از دانشجویان روزانه و سنتی است در حالیکه این درست نیست».
شرکتکننده شماره « :5نحوه حرتور ،تتدریس و ارزشتیابی دانشتجویان در کتالسهتای ستنتی و
مجازی با یکدیگر ،متفاوت است .بنابراین طبیعی است که ماهیت و رونتد تتدریس متا مدرستان در
دو کالس مشکور ،متفاوت باشد».
 -4-1فقدان الگوگیری اخالقی از مدرسان:
شرکتکننده شماره « :16در شیوه حروری ،دانشجو مستقیماً استتاد را متیبینتد.تأثیر ماالتب و
الگوی تربیتی و اخالقی که استاد دارد شاید مؤثرتر باشد .در واقع الگوبرداری که دانشتجو از استتاد
دارد بیشترهم است اما این درکالسهای الکترونیک وجود ندارد».
شرکتکننده شماره « :9در آموزش الکترونیکی ،منش و اخال استتاد و آموزشتیار تنهتا از طریتق
کلمات ،بر مانیتور فاهر میگردد .اما دانشجو به پشتیبانیهتای مختلفتی از جملته :پنتد و انتدرزهای
تربیتی ،انواع مشاوره و خدمات خاص نیز نیاز دارد .ضعف پرورش همه جانبه شخصیت دانشجو ،از
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معایب آموزش الکترونیکی است و به علت ضعف ارتباط استاد -دانشتجو و روش تتدریس آن هتا،
موجب رشد همهجانبه شخصیت یادگیرندگان نمیشود».
 -2تنگناهای اخالقی مربوط به دانشجویان :یافتتههتای حاصتل از تحلیتل نتتایج مصتاحبه ،نشتان
میدهد مهمترین تنگناهای اخالقی مربوط به دانشجویان شامل موارد ذیل است:
 -1-2عدم صداقت علمی :صداقت علمی ،ارزش بنیادینی است که دانشگاهها بر اساس آن بنا نهاده

شدهاند و عبارت است از تعهد بیچون و چرا به پنج اصل صداقت ،1اعتماد ،2انصتاف ،3احتترام 4و
مسئولیتپشیری 5حتی در بحرانیترین شرایط.

شرکتکننده شماره « : 9گاهی اوقات برخی دانشجویان دچار بیصداقتی علمی میشوند و این
در حالی است که ممکن است آنها از این امر آگاه نباشند کته رفتتار آنهتا یکتی از مصتدا هتای
عدم صداقت علمی است .آنها باید بدانند که تقلب ،کپیبترداری ،سترقت ادبتی ،جعتل تکتالیف،
ارایه مدارک جعلی و کمک به دیگران حین تقلب از موارد عدم صداقت علمی محسوب میشود»
شرکتکننده شماره « :8چند دلیل شایع دانشجویانی که عدم صداقت علمتی دارنتد متیتوانتد ایتن
موارد باشد :ترس از شکست تحصتیلی ،تمایتل بته کستب نمترات بهتتر ،کتاهش انتظتارات و فشتار
والدین ،دانشجویان دیگر هم عدم صداقت علمی دارند و اینکه احتمال کمی برای گرفتار شتدن و
لو رفتن وجود دارد .همچنین اگر هم گرفتار شوند ،مجازات و تنبیه خاصی برایشان وجود ندارد».
 -2-2ترویج فریبکاری :برخی از مصادیق فریبکاری در آموزشهای آنالیتن عبتارت استت از:
تصویربرداری و یا کپیبرداری از یادداشتها و ماالب درسی یک دانشجو بتدون اجتازه گترفتن از
او ( ،)Dietz-Uhler, 2011کمک گرفتن از مربی شخصی و یا یادداشتهای دانشجویان ترمهتای
قبلی در کالسها و یا آزمون پایانی دوره بدون اطالع مربی (.)Rowe, 2004
شرکتکننده شماره « :1معتقدم د انشجویانی کته دغدغته کستب بتاالترین نمتره را دارنتد و تحتت
فشار ،جهت کسب رتبه عالی هستتند و یتا کستانی کته مشتغلههتای زیتادی دارنتد ممکتن استت از
یادداشتهای دانشجویان قبلی و نمونته ستؤاالت تترمهتای گششتته همتان دوره در طتول برگتزاری
کالسها و آزمونهای نهایی استفاده کنند».
1
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شرکتکننده شماره « :13برخی از دانشجویان به طر مختلتف جتزوات دانشتجویان تترمهتای
باالتر دسترسی پیدا میکنند و بدون رضایت از یادداشتها و ماالب درسی آنها تصویر بترداری و
کپیبرداری میکنند و برای تکالیف محوله استادان ،این ماالب را ارایه میدهند».
شرکتکننده شماره « :15از آنجا که دورههتا و آزمتونهتای آمتوزش الکترونیکتی ،غیرحرتوری
است برخی دانشجویان برای شرکت در کالسها و آزمونهای پایتانی دروس از اشتخاص دیگتری
که قبالً این دورهها را گشراندهاند و بر موضوع تسلط دارند با پرداخت وجه بهره میگیرند».

 -3-2کاهش تعهد و پایبندی :سرقت آثار ادبی یا نقض حقو مالکیت فکتری ،1عبتارت استت

از :استفاده از ایدهها یا نوشتههای دیگران با نام خود ،از طریق حشف نام نویسندگان اصلی ( & Ko

 .) Rusan, 2010بته عبتارت دیگتر ،سترقت ادبتی بته معنتی اقتبتاس از آثتار ادبتی دیگتران ،شتامل
کپیبرداری کلمه به کلمه از هر منبع و تبدیل آن به اثر و کار خود است (.)Dietz-Uhler, 2011
شتترکتکننتتده شتتماره « :2دانشتتجویان جهتتت ارایته تکتتالیف دوره ممکتتن استتت آثتتار و مقتتاالت
دانشجویان ترمهای باالتر و حتی آثار نویسندگان دیگر را با تغییراتی در متن و منتابع و حتتی بتدون
تغییر به عنوان آثار پژوهشی خود به اساتید تحویل دهند و به دلیل ماهیت دیجیتالی تکالیف کته بته
صورت آنالین قابل اراده به استادان استت ،دغدغته و نگرانتی کمتتری از بابتت لتو رفتتن کتار غیتر
اخالقی شان به علت مشغله کاری استادان دارنتد .بته عتالوه ،بته دلیتل نبتود قتوانین ستفت و ستخت
بازدارنده در حوزه سرقت آثار ادبی ،بیشتر دانشجویان به انجام آن مبادرت میکنند».
شرکتکننده شماره  « :11سرقت آثار ادبتی دیگتران اشتکال مختلفتی دارد ،متالالً برختی در زمتان
آزمونهای نهایی ،از طریق جستجو در اینترنت از پاسخها و ماالب دیگران استفاده متیکننتد و آن
را به عنوان معلومات و پاسخ خود در آزمون ارایه متیکننتد .دستتکاری فهرستت منتابع نیتز ممکتن
است با کپی کردن جمالت از یک منبع و بدون ذکر نقل قول مستقیم ،ادامه پیدا کند».
 -4-2سوء استفاده از فنآوری :استفاده از فنآوری برای فریبکاری و یتا بته اشتتراکگتشاری
اطالعات جهت مهارتورزی بانظارت استادان براقدامات دانشجو تفاوت دارد.
شرکتکننده شماره « :3دانشجویان در فرای آنالین یادمیگیرندکه قاع و وصتل شتدنهتای
ارتباط آنالین ،میتواند بهانههای قابل قبولی برای انجام ندادن تکالیف در زمان مورد نظتر وگترفتن

- Intelectual property rights
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وقت دوباره برای انجام تکلیف ویا ارزیابی آن فراهم کند .بنتابراین ممکتن استت عمتدا ًاتصتال بته
اینترنت خود را به منظور به تأخیر انداختن ارزیابی و شرکت مجدددرآزمون قاع و یا مختل کنند».
شرکت کننده شماره « :6دانشجویان ممکن است بتوانندکشف کنندکه چگونه به پاسخ های از پیش
تنظیم شده ،دسترسی پیدا کنند و یا چگونه به محیط کار سایر همکالسیهایشان دسترسی پیدا کنند
و یا به قسمت ذخیره تکالیف دانشجویان در سامانه اصلی برسند».
 -3تنگناهتتای اخالقتتی مربتتوط بتته دانشتتگاه :یافتتتههتتای حاصتتل از تحلیتتل نتتتایج مصتتاحبه بتتا
شرکتکننده ،نشان میدهد مهمترین تنگناهای اخالقی مربوط به دانشگاه ،شامل موارد زیر است:
 -1-3فقدان جنبته تربیتتی و پرورشتی :فقتدان ارتبتاط چهتره بته چهتره موجتب شتده استت تتا
دانشجویان نتوانند از استادان و سایرافراد درعرصه دانشگاه ،تأثیرپشیری اخالقی داشته باشند.
شرکتکننده شماره  « :14ضعف شیوه الکترونیکی این استت کته تربیتت در آن وجتود نتدارد .در
دانشگاه معموالً تعلیم و تربیت با هم هستند در حالیکه مقوله تربیت در آن وجود ندارد».
شتترکتکننتتده شتتماره « :9درسیستتتم حرتتوری دانشتتجویان از استتتادان ختتوب ،الگتتوی اخالقتتی
می گیرند .دانشجویانی هستندکه به همان اندازه که ازعلم استاد استفاده می کننتد ،ازاختال و متنش
آنها نیز الگو میگیرند لکن در سیستم آموزش الکترونیکی ،تقریباًچنین چیزی وجود ندارد».
-2-3عدم پاسخگویی به دانشجویان:
شرکتکننده شماره « :1در صورت نیاز به تماس ،جهت رفع ابهام و یا حل مشتکل ،دانشتگاه و
روابط عمومی آن به سختی حاضر به پاسخ دادن هستند .بیشتر دانشجویان دورههتای الکترونیکتی،
شهرستانی و عموماً کارمند و متأهل هستند و قادر بته مستافرت و حرتور در دانشتگاه نیستتند .پتس
اخالقاً مسئوالن و دانشگاه در قبال دانشجویان و مسایل آنها مسئولیتپشیر نیستند».
شرکتکننده شماره« :13من شخصاً بارها در زمان ثبتنام و انتخاب واحد به مشکل برخوردهام
و در آن لحظه نیاز به برقراری ارتباط با دانشگاه داشتهام ولی از هتر طریقتی کته بتا دانشتگاه تمتاس
گرفتهام هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی نبودند و یا میگفتند به این قسمت مربوط نیست».
 -3-3برگزاری بیکیفیت دورههای توجیهی و مهارتی :کتاربران ایتن دورههتا بایتد حتداقلی از
مهارت نسبت به رایانه و شبکههای وب داشتته باشتند کته در قالتب متواردی نظیتر :عتدم تستلط بتر
ابزارها و عدم برگزاری دورههای توجیهی ،به آنها اشاره شده است.
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شرکتکننده شماره « :2آموزش استفاده از ابزار و امکانات برای استادان یا اجرا نمیشتود و یتا
جدی و با کیفیت برگزار نمتیشتود .متا خواهتان بتهکتارگیری فنتاوریهتای نتوین در کتالسهتا و
درسهای خود هستیم و این امر از نظر اخالقی ،باعث افت کیفیت تدریس ما خواهد شد».
شرکتکننتده شتماره  « :15دانشتگاه بایتد ابتتدا در هنگتام پتشیرش دانشتجو ،دورههتای آموزشتی
فنآوری اطالعات و ارتباطات یادگیری الکترونیکی را به دانشجویان آموزش دهند».
 -4-3نقص در سیستم ارزیابی و وجتود حبتاب نمتره  :نقتایص و ختالءهتای فنتی زیتاد سیستتم
ارزشیابی آموزش الکترونیکی ،باعث افزایش حباب نمره و کاهش استانداردهای یادگیری میشتود
و پیامد آن کاهش انگیزه و تالشهای دانشجو است (.)Schutz, Drake & Lessner, 2013
شرکتکننده شماره « :5در اینجا ،شرایط آزمون یا ارزیابی نمتره ،واضتح و روشتن و مشتخص
نیست .در حالی که ارزیابی نمره برای سنجش حفظ و نگهداری اطالعتات ویتادگیری واقعتی مهتم
است.واقعیت ایتن استت کته دانشتجویان زمتانی کته امتحتان بتازرس و نتافر نداشتته باشتند تقلتب
میکنند».
شرکتکننده شماره« :12من مشغلههای زندگی و شغلیام باعث متیشتود نتتوانم درسهتایم را
کامل ماالعه کنم .ناچارم در هنگام آزمون دادن از ضعفهای سیستتم ارزیتابی الکترونیکتی ،ستوء
استفاده کنم (تقلب دیجیتالی) تا حداقل بتوانم نمره قبولی بگیرم».
در مجموع ،از یافتههای پژوهش میتوان چنین نتیجهگیتری کترد کته فتنآوری آمتوزشهتای
الکترونیکی ،علیرغم فرصتها و امکانات مفید و منحصربه فتردش در حتوزه آمتوزش ،متیتوانتد
چالشهای و تنگناهای اخالقی و تربیتی متعددی را برای مخاطبانش به وجود آورد.
بحث و نتیجهگیري

جامعه امروز به انعااف ،پویایی و خالقیت نیاز دارد و ایتن نیازهتا را نظتام آموزشتی بایتد از طریتق
ایجاد فرصتهای مناسب برای نوآوری ،تعامل ،اندیشهورزی ،مشکلگشایی و چتالش بتا مستایل و
مشکالت پیچیده دنیای کنونی برآورده سازد .ویژگیهای منحصتربه فترد آمتوزش الکترونیکتی از
جمله :فرصت استفاده از چندرسانهایها ،فرارسانهها ،اتصال و ارتباط با پایگتاههتای دانتش جهتانی،
تعامل و انعاافپشیری که از طریق جهانی شدن بیش از پیش گسترش یافته است .به عبارت دیگر،
امروزه آموزش الکترونیکی به دلیل مزیتهایی از جمله :عدم نیاز بته حرتور فیزیکتی ،فرازمتانی و
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فرامکانی بودن ،به نظر میرسدکه میتواند برخی از محدودیتهتای آمتوزش حرتوری را از میتان
بردارد .بنابراین ،آموزشهای الکترونیکی به عنوان یک نوآوری شایسته و راهحتل پتشیرفتنی ،بترای
حل مسادل جامعته دانشتگاهی ،متورد توجته و استتقبال گتروههتای اجتمتاعی متقاضتی تحصتیالت
آکادمیک در ایران قرار گرفته است .اما با توجه به خنالی نبتودن فتنآوری بایتد گفتت کته جایگتاه
آموزشهای الکترونیکی در پرورش اخالقی کاربران ،همیشه مالبت و سازنده نیست و ممکن استت
به علت غیرحروری بودن ،فقتدان ارتبتاط و تعامتل چهتره بته چهتره استتاد -دانشتجو ،الگتوگیری
اخالقی دانشجویان از استاد ،تراکم بتاالی دانشتجویان در هتر کتالس ،ناشتناختگی ،وجتود هویتت
کاذب و عدم تعهد و پایبندی خود فرد به انجام تکالیف و شترکت در آزمتونهتا موجتب شتکننده
شدن ارتباطات و تعامالت و بروز تنگناهای ارزشی و کاهش پترورش اخالقتی دانشتجویان شتود و
حتی مسئولیت برخی از دانشجویان بر سایرین محول شود .با توجه بته متوارد متشکور ،واقعیتتی کته
امتتروز بتته آن متتیتتتوان اشتتاره کتترد حتتاکی از نابتتال بتتودن ایتتن نتتوع آمتتوزش استتت در حتتالیکتته
آموزشهای اینترنتی در جهان فنّآوری اطالعات به سترعت رو بته رشتد استت .در مجمتوع ،بایتد
گفت اگر آموزش های الکترونیکی نتواند همسو بتا اهتداف علمتی و پژوهشتی آمتوزش عتالی ،بته
پترورش دانشتجویانی آگتاه ،توانمنتد و مستئولیتپتشیر بپتردازد ،در آینتده قبتول صتالحیت آن در
آموزش عالی از سوی مخاطبان آن ،زیرسؤال خواهد رفتت .فینبتر( ( )Feenberg, 2002بتر ایتن
باور است که فنآوری نه ابزاری خنالی است که افراد و گروههای مختلتف بتواننتدآن را بتا اهتداف
متفاوت مورد استفاده قرار دهند و نه تقدیری است که تنها خدا بتواند ما را از آن نجات دهتد بلکته
امری با ارزش است که با مشکالتی روبهروست و میتواند دگرگون شود .همچنین فینبتر( معتقتد
است همانطور که می توان قتانون را تغییتر داد تغییتر فتنآوری و آوردن فتنآوریهتای بتدیل نیتز
ممکن است لشا با توجه به نقش و اهمیت گروههای اجتماعی ذیربط و تفسیرهای منعاف آنهتا در
توسعه فنآوری آموزش هتای الکترونیکتی و قابتل تغییتر و اصتالح بتودن فتنآوری آمتوزشهتای
الکترونیکی ،می توان امیدوار بود با اتخاذ تصمیمات صحیح و مناقی از طریق بازاندیشی ،اصالح و
بازطراحی محیطهای آموزشهتای الکترونیکتی و فتنآوریهتای ارتبتاطی آن در جهتت توجته بته
پرورش منشهای اخالقی ،کاستیها و نواقص تربیتی آن رفع و هر چته بتیشتتر در راستتای تحقتق
هویت غنی دانشگاهی برای کاربران حرکت نماید.
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