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 چکیده
های منحصر به  الین با دارا بودن ویژگی های آن فناوری آموزشهدف: 

محور بودن،  پذیری، غیرحضوری بودن، دانشجو فردی همچون انعطاف

یادگیری مستقل مبتنی بر استعداد و عالقه توجه بسیاری از افراد و 

الین  های آن های اجتماعی را به خود جلب نموده است. اما آموزش گروه

طرف نبوده و در حوزة پرورش منش دانشجویان ناظر به  ابزاری خنثی و بی

ها  سی فرصتهایی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر برر ها و تهدید فرصت

الین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر  های آن های آموزش و چالش

 گرایی اجتماعی بود. رویکرد سازه

های کیفی و از نوع استنتاجی و  از جنس پژوهشپژوهش  این:  روش

  اسنادی است. -ای روش گردآوری اطالعات کتابخانه تحلیل فلسفی است.

الین در تربیت منش  های آن موزشهای آ ترین فرصت مهم ها: یافته

های چند فرهنگی، آزادی آکادمیک،  دانشجویان شامل توسعة آموزش

های یادگیری تعاملی  منش علمی، گسترش پوشش تحصیلی، ایجاد محیط

های آن شامل گسترش عدم  و پرورش تفکر انتقادی است. در مقابل، چالش

ری، سرقت ادبی، سوء کا صداقت علمی )اَشکال عمدة آن شامل تبانی، فریب

استفاده از فناوری و ارائة اطالعات نادرست است(، نقض حریم خصوصی و 

 رایت است. عدم رعایت قانون کپی

الین موجب رشد و گسترش  های آن آموزش نظیر های بی امکانات و قابلیت

الین به دلیل فقدان  های آن سریع آن در آموزش عالی شد، اما در آموزش

ها  الگوگیری اخالقی دانشجو از استاد، با وجود برخی فرصت ارتباط واقعی و

 توان با اما این خالء را می زمینة تربیت منش چندان فراهم نیست؛

های چند  تر کردن محیط یادگیری، استفادة بیشتر از فناوری تعاملی

ای و تدوین کدهای اخالقی پر کرد. همچنین آموزش مبتنی بر حل  رسانه

 تواند اثربخشی تربیتی دانشجو می -اندیشی استاد ممسأله و افزایش ه

 افزایش دهد. الین را های آن آموزش

 

الین، تربیت منش،  های آن ها، آموزش ها، چالش فرصت :ها کلیدواژه

 گرایی اجتماعی. سازه

Abstract  
Purpose: Online educations technology with having 

unique features such as flexibility, non-attendance, 

student-centered, independent learning based on talent 

and interest attracted the attention of many individuals 

and social groups. But online educations has not been 

means of neutral and Impartial and in the field of  

character education of students observer of 

opportunities and challenges. So, the goal of this 

research was to study opportunities and challenges of 

online educations in character education of students 

with an emphasis on social constructivism approach.  

Method: This study from qualitative research and of 

kind inductive and analytic philosophical. Information 

gathering method is library-documentary.  

Findings: The most important opportunities online 

educations on character education students include 

development of multicultural education, academic 

freedom, scientific character, expand educational 

coverage, creating interactive learning environments 

and fostering critical thinking. In front of, that 

challenges include student academic dishonesty (that 

major forms include collusion, deception, plagiarism, 

technology manipulation and misrepresentation of 

information), privacy violations and nonconformity 

with copyright law. 

 Unique facilities and capabilities online educations 

cause growth and rapid expansion in higher education. 

But in online educations due to the lack of real 

communication and ethical modeling student from 

professor, despite some opportunities the field of 

character education does not provide much, But this 

vacuum can be filled with more Interacting learning 

environment, more use of multimedia technologies 

and compilation codes of ethics. also, Problem solving 

-based education and increasing conference student- 

professor can increase the educational effectiveness of 

online educations. 

 

Keywords: Opportunities, Challenges, Online 

educations, Character education, Social 

constructivism. 
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 و بیان مسأله مقدمه

فناوری  و یکی از دستاوردهایش بنام 1فناوریویکم، ظهور  بیست ةیل سدبیستم و اوا ةدر اواخر سد

ها سایه افکنده و با فرو ریختن  اجتماعی انسان بر تمامی شئون زندگی فردی و 2اطالعات و ارتباطات

. (zarghami, 2009) جهانی تبدیل نموده است ةزمین را به یک دهکد ةمرزهای زمان و مکان، کر

که فناوری اطالعات و ارتباطات بر آن تأثیرات زیادی گذاشته و آن را متحول هایی  یکی از مکان

در آموزش عالی  3که امروزه استفاده از فاوا ای گونه ه است مؤسسات آموزش عالی است، بهنمود

 ناپذیر شده است. اجتناب

های  زارها و روشها، اب تر شدن فاوا و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق دانشگاه با گسترده    

فاوا در آموزش عالی، همچون سایر های مبتنی بر  آموزش لذا آموزش نیز دچار تحول شدند.

گذشته دچار تغییر و تحول  ةهای دیگر، همراه با رشد و توسعه در چند ده ها در عرصه فناوری

، 5ترونیکی، آموزش الک4اند و به همین دلیل دارای نمودهای گوناگونی مانند آموزش از دور شده

عنوان یکی از  به الین های آن آموزشهستند.  8الین های آن آموزشو  7، آموزش مجازی6آموزش سیار

 9هایی که بر مبنای وب نوع خاصی از آموزش است که از اینترنت و سایر فناوری نمودهای نوین،

 برتری (.Stewart, 2004)کند تا تجربیات یادگیری را فراهم سازد  طراحی شده است استفاده می

ن های نوی تر و بیشتر از فناوری کامل ةاستفاد ،فاوامبتنی بر  های سایر آموزش برالین  های آن آموزش

ها و  ها، آزمون الین؛ آموزش های آن در آموزش دانشجویان است. ةو اینترنت با توجه به شرایط ویژ

ها، گفتگوها در  های درسی، جزوه اشتیادد ای که گونه به گیرد، نت انجام میمدرک از طریق اینتر ةارائ

 ,Masie) ماسی ایلیوت .(Attaran, 2004)اتاق بحث در وب قابل ذخیره کردن و بازیابی هستند 

خاص از طریق رایانه  ةالین صرفاً به معنای گذراندن یک دور های آن آموزش»معتقد است:  (2001

های  ابل، افزایش عملکرد و فعالیتهای جدید ادغام منابع، تأثیرات متق نیست، بلکه به شیوه

الین، این فرصت را برای استادان و دانشجویان فراهم  های آن آموزش«. شود گفته می  یافته ساخت

آموزشی موجود را با  ةکند، در عین حال که از نظر زمان و مکان از هم دور هستند، فاصل می

                                                           
1. Technology 

2. Information Technology 

 فناوری اطالعات و ارتباطات ةمخفف کلم .3
4. Distance Education 

5. E. Learning 

6. Mobile Learning 

7. Virtual Education 

8. Online Education 

9. Web based 
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 ةهای مباحث نس، پست الکترونیک، اتاقهای اطالعاتی و ارتباطی مناسب مانند ویدئو کنفرا فناوری

های  شاید بتوان آموزش (.;Lewin, 2013 Pappano, 2001) و ... پر کنند 2زنی و گپ 1الکترونیکی

در همه جا و بدون هیچ  ،آموزش برای همه» یعنی؛ تحقق یکی از رویاهای یونسکو الین را آن

اما از . (Sarrafzadeh, 2014)انست د« های نژادی، مذهبی و جنسیتی محدودیتی، فارغ از تبعیض

المللی است و با توجه به  الین دارای پتانسیل دسترسی به مخاطبین بین های آن جا که آموزش آن

الین، برقراری  های یادگیری آن تنوع قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و ... دانشجویان در محیط

درک  ةنحو ةاستادان و همچنین مطالعسیاست توازن میان انتظارات مختلف دانشجویان و 

 ,Lengel) الین مهم است های یادگیری آن کنندگان از رفتارهای اخالقی و منشی در محیط شرکت

معتقدند؛ فناوری  (Ihde, 2009)و آیدی  (Bunge, 2003: 173طور که بونگه ) همان همچنین .(2004

های فلسفی و اخالقی  دیدگاه ةوجود آورند بلکه خود به نه تنها از نظر فلسفی و اخالقی خنثی نیست،

برخی از ابعاد زندگی ما را به بهای  الین( های آن رو فناوری )در اینجا فناوری آموزش است. از این

در آموزش عالی  الین های آن آموزشکارگیری  به در نتیجه، کند، تضعیف برخی ابعاد دیگر تقویت می

های اخالقی  ممکن است استادان و دانشجویان را با چالش های بسیار، ی از فراهم نمودن فرصتجدا

به همین خاطر، بررسی  .(Zembylas, M., Vrasidas, 2005)و منشی نوظهور و جدی مواجه کند 

 بسیار مهم و ضروری است. الین در تربیت منش های آن جایگاه آموزش

ش برای فراهم نمودن تالبه معنای  که پرورش منش یکی از رویکردهای تربیت اخالقی است    

ها و عمل  های اخالقی اصیل، مراقبت از آن درک ارزش بسترهای الزم برای کمک به فراگیران جهت

های شناختی، عاطفی و  بنابراین تربیت منش، جنبه. (Battistich, 2000)ها است  بر مبنای آن

 ةهرگاه فردی در حوز در واقع. (Lickona, 1993)دهد  رفتاری دانشجویان را مورد خطاب قرار می

، از باشد ها گرایش داشته عاطفی به خوبی ةهای خوب پیروی کند، در حوز شناختی از اندیشه

منش او  که توان گفت رفتار نیز به اعمال خوب اقدام نماید می ةها متنفر باشد و در حوز سستی

4یپذیر ولیتؤمسو  3احترامهای  لفهؤم لیکوناتوماس یافته است.  پرورش
، 5خواندن ةلفمؤ سه بهرا  

 رویکرددر مجموع،  کرد. معرفی آموزش ةلفمؤ پنجرا  ها و آن کرد اضافه 7و حساب کردن 6نوشتن

اخالقی یونان( هستند بر  ة)فلسف ورشخد اخالق فلسفی در اسالم از یک آبکه با رویکر تربیت منش

  (.Hassani, 2015) کید دارندأدن فضائل و عقل عملی تکردرونی 

                                                           
1. Electronic discussion room 

2. Chat 

3. Respect 

4. Responsibility 

5. Reading 

6. Writing 

7. Arithmetic 
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رویکرد مانند  مختلفی ها و رویکردهای فلسفی و اخالقی فناوری دیدگاه ةز سوی دیگر، در حوزا    

گرایی  و ... وجود دارد که رویکرد سازه  4گرایی اجتماعی ، سازه3، پدیدارگرایی 2، جبرگرایی1ابزارگرایی

 های جبرگرایی گویی پساجبرگرایی در صدد است که ابهامات و گزافه ةآخرین نظری ةاجتماعی به مثاب

فناوری را ابزاری منفعل و از نظر ارزشی  که) پندارند( و ابزارگرایی ها را منشأ فرهنگ می که فناوری)

ها را نیز  را رفع نماید و عالوه بر تصدیق تأثیرپذیری جامعه از فناوری، فناوری دانند( خنثی می

طور  این نظر را که فناوری به اجتماعیگرایی  اجتماعی بداند. رویکرد سازه -برآمده از بستری تاریخی

های اجتماعی هستند که نقش تعیین  کنند و معتقدند که این گروه یابد را رد می مستقل توسعه می

گرایی اجتماعی  سازهرویکرد  همچنین(. Vermaas at al.2011 ,)فناوری دارند  ةای در توسع کننده

 های اجتماعی بر تحوالت فناوری تأکید دارد و گروه بر تأثیر عوامل و ابزارگراییبرخالف جبرگرایی و 

دهی  های انسانی در شکل و بر نقش انتخاب (Devris, 2005)د دان ها را خالقان فناوری می فرهنگ

. (Chandler, 1996)کند  الین به عنوان نمودی از فاوا تأکید می های آن های اجتماعی آموزش جنبه

تغییرات فناوری اطالعات را باید از طریق ارجاع  گرایی اجتماعی زهسابر مبنای رویکرد  بر این، عالوه

توان به فناوری  گونه خصوصیت، قدرت و یا تأثیری را نمی های اجتماعی تبیین کرد و هیچ به فعالیت

گیری اجتماعی نسبت به  یکی از پیامدهای این جهت (.Chandler, 1996)اطالعات منتسب دانست 

مانع از  و اجتماعی توان با استفاده از تصمیمات سیاسی ین این است که میال های آن تحوالت آموزش

ها به بخشی از  های غیراخالقی آن شد و موجب شد که آن گیری کاربران در مورد کاربرد تصمیم

دانیم یا انتظار داریم که اکثریت قریب به اتفاق کاربران  هنگامی که می مصنوعات تبدیل نشوند.

حلی  تواند راه والنه در استفاده از فضای مجازی نداشته باشند، این مسأله میؤمس احتماالً رفتاری

گرایی اجتماعی با تلقی نسبی بودن  سازهبنابراین (. Devris, 2005)برای مشکالت محسوب شود 

دانشجویان، داند که  این تأثیرات را تابع زمینه، تفسیر و فهمی می الین، های آن آموزشتأثیرات 

 ،های اجتماعی ساخت لذا آورند. از آن به عمل می آموزش ةو افراد حاضر در حوز مدرسان

 .Chaparak) آیند شمار می به دانشجویان الین در تربیت منش های آن جایگاه آموزش ةکنند تعیین

2009 ) 

 کنون پژوهشی با این عنوان در ایرانتا دهد، ی انجام شده نیز نشان میها پژوهش ةپیشین  بررسی    

های مشابهی هم که در داخل و خارج انجام شده است بیشتر  و جهان صورت نگرفته است و پژوهش

فناوری اطالعات، آموزش مجازی، آموزش   صورت کلی و تنها بر یکی از مفاهیم پژوهش مانند به

                                                           
1. Instrumentalism 

2. Determinism 

3. Phenomenalism 

4. Social constructivism 
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تر  ستهاند و با سوگیری بیشتر به برج الین، اخالق، تربیت اخالقی، آموزش عالی و ...  متمرکز بوده آن

 & Bagheriباقری و شمشیری )اهای آن پرداخته شده است، مثالً ها و تنگن کردن چالش

Shamshiri, 2014)  تباطات های فناوری اطالعات و ار ها و چالش فرصت»در پژوهش خود با عنوان

 های فاوا بر تربیت اخالقی شامل تترین فرص مهمدریافتند که « برای تربیت دینی و اخالقی

ی آسان و سریع به اطالعات دینی و مذهبی، استفاده از فاوا برای آموزش مسائل دینی و دسترس

های فاوا بر تربیت اخالقی نیز  تخیل است. در مقابل چالش ةاخالقی، افزایش هوش، خالقیت و قو

های مرجع، تخریب و تضعیف اعتقادات دینی، گرایش به  شامل کاهش تأثیرپذیری از گروه

روان مفرد  گرایی، اعتیاد به اینترنت و ... است. نیک ویج فرهنگ غربی، ترویج خرافهپورنوگرافی، تر

(Nikravan mofrad, 2010در پژوهش خود )  الین های آن کدهای اخالقی در آموزش»با عنوان »

ها  های اخالقی هستند که با فرهنگ آن الین نیازمند چارچوب اغلب یادگیرندگان آن معتقد است که

 ةالین بایستی به شناسایی و ارائ های آن های اخالقی در آموزش باشد. لذا جهت کاهش چالشسازگار 

( نیز Anderson & Simpson, 2007کدهای اخالقی در این حوزه پرداخت. اندرسون و سیمپسون )

محتوای  گیرند که نتیجه می« الین های آن پیامدهای اخالقی در آموزش»در پژوهش خود با عنوان 

انداز  آورد که نیاز دارد از هر دو چشم ای از مسائل اخالقی را به وجود می الین دامنه های آن آموزش

الین  های آن های آموزش مربیان و دانشجویان مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. همچنین سایت

زیکی، کنند که از مرزهای فی های پیچیده و چندگانه را پشتیبانی می ای از روابط و سخنرانی مجموعه

خود با   نیز در پژوهش (Ko & Rusan, 2010کنند. کو و روزن ) شناختی عبور می فرهنگی و زبان

الین، نقض قانون  کننده در آموزش آن اخالقی نگران ةمسأل دریافتند که« الین تدریس آن»عنوان 

ینفعان ذ ةرایت باید هم که یرای جلوگیری از عمل غیر اخالقی کپیرایت و سرقت ادبی است  کپی

در مجموع، از منصفانه از منابع باشند.  ةرایت و استفاد الین ملزم به رعایت قانون کپی های آن آموزش

ها و  های قبلی به بررسی فرصت کدام از پژوهش هیچتوان نتیجه گرفت که  های انجام شده می پژوهش

گرایی اجتماعی  د سازهالین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکر های آن های آموزش چالش

االت جدید و سؤ ةکنندعلم و ایجاد ةدکننداند. اما از این منظر که هر پژوهشی خود تولی نپرداخته

 های دیگر است قابل ستایش و تقدیر است.  شروع پژوهش ةنقط

در دو الین  های آن سریع آموزش ةبا توجه به رشد و توسع ضروری استچه گفته شد  بر بنیاد آن    

تربیت  ةهای آن در عرص ها و چالش طرفانه فرصت طور واقعی و بی به گذشته در آموزش عالی ةده

گرایی اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. این مسأله در  منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه

ر الین در آموزش عالی و سای های مجازی و آن آموزش ةکشور عزیزمان ایران نیز به علت رشد و توسع

های دینی، اخالقی و ملی در کشور از حساسیت و ارزش باالتری  به مؤلفه سسات و همچنین توجهؤم
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الین در  های آن های آموزش ها و چالش فرصتبرخوردار است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی 

 باشد.  گرایی اجتماعی می تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه

 

 پژوهش شناسی روش

که جهت پاسخ به  های کیفی و از نوع استنتاجی و تحلیل فلسفی است این پژوهش از جنس پژوهش

های آنالین در تربیت منش دانشجویان  های آموزش ها و چالش فرصتترین  ال پژوهش )مهمسؤ

گردد که فیلسوفان  استنتاجی به زمانی برمی پژوهش آغاز رویکرد. کدامند؟( مورد استفاده قرار گرفت

مربیان سعی کردند عناصر اصلی تعلیم و تربیت )هدف، محتوا و روش( را از مکاتب فلسفی و 

رویکرد استنتاجی آن است که پیشاپیش یک  ةجوهر .(Shabani varaki, 2006)استنتاج کنند 

های تربیتی مربوط به آن استخراج شود. در این روش نوعی  گاه آموزه مکتب فلسفی پذیرفته، آن

تربیت وجود دارد و فلسفه در واقع زیربنای عمل تربیتی را و سوی تعلیم ه از فلسفه بهسوی یک ةرابط

پایبندی به اصول منطق و استنتاج قضایای توصیفی  .(Bagheri & Attaran, 1997)دهد  تشکیل می

های بارز در رویکرد  های منطقی به ویژه منطق صوری از دیگر ویژگی و دستوری و استفاده از گزاره

صورت قیاس عملی  نتاجی است. از منظر رویکرد استنتاجی، چگونگی دست یافتن به دانش بهاست

صورت قیاس عملی مطرح  ال پژوهش، روش استنتاجی بهؤدر پاسخ به سشود. بنابراین  مطرح می

رونده با اتکا به  شود. در طرح پیش ( استفاده می1966ویلیام فرانکنا ) ةروند شود و از طرح پیش می

های آنالین در تربیت منش در  های آموزش ها و چالش ی فلسفی و متافیزیکی به استنتاج فرصتمبان

گرایی اجتماعی پرداخته و سپس به تحلیل فلسفی  آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه فلسفی سازه

 ةهای پیچید توان به کمک آن نظام است که می پژوهشیتحلیل فلسفی، روش شود.  ها اقدام می آن

 های آن مورد مداقّه قرار گیرد تری که بدان وسیله نسبت  ها به عناصر ساده را با تحلیل آنفکر 

هدف پژوهش تحلیل فلسفی، فهم و بهبود بخشیدن  .(Hosseini Shahroudi, 2004) ارزیابی کرد

نماییم، مقاصد  ها تجربه را تفسیر می مفاهیم یا ساختارهای مفهومی است که بر حسب آن ةمجموع

 ,Shorts)آوریم  ها را به اجرا در می کنیم و پژوهش بندی می داریم، مسائل را ساخت بیان میرا 

ها و ابعاد آن از یک طرف و مفاهیم  لفهجایگاه، مؤهای آنالین،  در این پژوهش مفاهیم آموزش. (2013

فسیر و ها از سوی دیگر مورد تحلیل، ت ها و ابعاد آن لفهمؤ گرایی اجتماعی، سازه تربیت منش،

 گیرند.  بخشی قرار می وضوح
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 های پژوهش یافته

سسات و ؤنوین آموزشی مورد توجه بسیاری از م ةعنوان شیو الین به های آن امروزه آموزش

اکثر رهبران آموزش عالی معتقدند  است. رشد حال در سرعت و به های دنیا قرار گرفته است دانشگاه

 اکثریت روز یک که زمانی تا داد خواهد ادامه را درشد و گسترش خوالین  های آن آموزش که

 & Allen) الین ارائه گردد صورت آن ها به عالی را در بر بگیرد و آموزش آن های آموزش دوره

Seaman, 2013متعارف  حد از خارج و شتابپر یک فناوری ةرشد و توسع که زمانی کلی، هرطور (. به

نیروی وارده توجه شود. اکنون  جهت و جزئیات به و دشو انجام باید الزم احتیاط ،عرف باشد و

الین فراتر از حالت کلی در آموزش عالی در حال رشد است، در نتیجه باید در  های آن آموزش فناوری

 .(Allen & Seaman, 2014الزم به عمل آید  )  مورد آن احتیاط

های اخالقی ناشی از  چالش ها و متفاوتی در مورد فرصت رویکردهایها و  در مجموع، دیدگاه    

گرایی  جا که سازه از آناما شده است،  الین در آموزش عالی مطرح  های آن کارگیری آموزش به

فاوا )مانند آموزش  ةرویکرد جدیدی در عرص ابزارگرایی و نقد جبرگراییصدد است با رد اجتماعی در

البته نباید به  ید شده است.ها بر آن تأک ها و چالش الین( ارائه دهد، جهت ترسیم فرصت آن

ای سلبی یا ایجابی نگریست، بلکه باید این  گونه الین برای تربیت منش به های آن آموزشهای  چالش

را شناخت و متناسب با شرایط و مقتضیات و با اتخاذ تدابیر به موقع  پیامدها را تحلیل کرد، ابعاد آن 

ها اشاره  ها و چالش ترین فرصت مه به برخی از مهمها را به فرصت تبدیل کرد. در ادا و مناسب چالش

 خواهد شد. 

 

 الین در تربیت منش های آن آموزش های فرصت

تربیت منش قابل تصور است که  ةحوز الین در های آن ها و امکانات متعددی از آموزش فرصت

 به شرح ذیل است: ها آنترین  مهم

 های چند فرهنگی  آموزش ةترویج و توسع -1

ها و  ها، ذائقه سلیقه ها، فرهنگ ها، خرده ها به عنوان یک محیط فرهنگی دارای تنوع قومیت هدانشگا

اساس الگوی سنجیده این محیط باید بر باشند و مدیریت های سیاسی و اجتماعی مختلف می گرایش

 ةمباحث چند فرهنگی است. در جامع این مبانی نظری یا مبانی نظری متقن صورت گیرد که ازجمله

اند که  قرار گرفته ها و هنجارهای متنوع و مختلف در کنار هم درن امروز یک مجموعه از فرهنگم

 ,Rafi pourگیرند ) با هم قرار می کننده یکدیگر نبوده، بلکه در تضاد همسو و تقویت یکدیگرغالباً با 

میت و فرهنگ درک نژاد، قو»( با عنوان Jane et al, 2008و همکارانش ) 1(. پژوهش جین388 :2006

های پزشکی متخصصان بالینی از  ضرورت مراقبت ةدر زمین« پزشکی انگلستان ةدر دو دانشکد

                                                           
1. Jane 
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چند  پذیرش و احترام به ةهنوز در زمین های مختلف نشان داد که ها و قومیت گبیماران دارای فرهن

نژادی و  ی،قوم مشکالتی در بین دانشجویان وجود دارد و بحث و مذاکره در مورد مسائل ،فرهنگی

ای خود و داشتن فهمی  حرفه های فرهنگی برای دانشجویان دشوار بوده و آنان جهت گسترش ارزش

 های اجتماعی گروهمبهم نیاز دارند. بنابراین  ها به پشتیبانی و درک نکات نگر از قومیت و فرهنگ کل

زگاری و توافق میان ایجاد فضای ساجهت یک نوآوری شایسته  الین را های آن ذیربط فناوری آموزش

 . دانند می دانند آموزش های چند فرهنگی می ةو توسع های مختلف فرهنگ

با استفاده  ینال ای آنه آموزش معتقد است که (Stewart, 2004 استوارت( ) به نقل ازسولیوان )    

، پست 3ت، چ2َزنی و گپ 1الکترونیکی ةهای مباحث های نوین مانند ویدئو کنفرانس، اتاق از فناوری

موجب گسترش آموزش به سرتاسر دنیا شده است ا ه ا و فرومه الرهای گفتگو و انجمنا، ت4الکترونیک

های مختلف در حال تحصیل  ها، اقوام، نژادها، ادیان و زبان که در آن فراگیرانی از تمام فرهنگ

رند. همچنین هستند و با یکدیگر زندگی علمی بدون تعصب و دشمنی همراه با احترام متقابل دا

هایی مانند احترام، صداقت،  ها و منش سوی ارزش الین توانسته است مخاطبانش را به های آن آموزش

شمول هستند، لذا از پرورش  هایی کلی و جهان خودگذشتگی و ... سوق دهد که ارزشازشجاعت، 

سبب بهبود رشد  الین های آن آموزشبر این،  عالوهبُعدی جلوگیری نموده است.  انسان جزمی و تک

چند فرهنگی، نژادی و قومی، تقویت حس اجتماعی و  و فهم افزایش درک شناختی دانشجویان،

تواند به تعامل بهتر  ین میال ای آنه هایی که در آموزش شود. ازجمله فعالیت می ها مشارکت مدنی آن

تیمی فعالیت  های گروهی و که فراگیران با یکدیگر بر روی پروژه فراگیران کمک کند آن است

 ها های فرهنگی فراگیران، افزایش کیفیت عملکرد آن بر بهبود حساسیت از تعامل نمایند و این شکل

مطابق با رویکرد  بنابراین، (.Arsalan, 2010الین مؤثر است ) های آن و بهبود تعامل در کالس

های  فناوری آموزش کدیگر،ها و فناوری بر ی و تأثیرگذاری و تأثیر پذیری انسان گرایی اجتماعی سازه

 دسترسی ةو فراهم نمودن زمین روزی شبانه و های غیرحضوری آموزش ةالین از طریق ارائ آن

نام و حضور  در ثبت اهمیت نمودن فرهنگ، نژاد و قومیت بی منابع و مدارک و ،خدماتدانشجویان به 

 های و قومیت ها فرهنگ ختلف ازم فراگیران تبادل اطالعات و افکار بین امکان گفتگو و ،ها در کالس

عبارت دیگر  به است. را فراهم نمودهآموزش چند فرهنگی  ةتوسع ةزمینو  مقدور ساخته رامختلف 

گذاند و به یک  الین فراگیران و استادان منابع اطالعاتی را در اختیار یکدیگر می در محیط آموزش آن

                                                           
1. Electronic discussion room 

2. Chat room 

3. Chat 

4. E.mail 
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 ةین فرصت وقوع تبادل بین فرهنگی و توسعال های آن در نتیجه آموزش شوند. فهم مشترک نائل می

 آورد.  آن را بین فراگیران به وجود می

 دوستی و گسترش پوشش تحصیلی  پرورش حس نوع -2

خاطر دالیل فرهنگی و  طور سنتی و به یعنی در بر گرفتن جمعیتی که به گسترش پوشش تحصیلی

دسترسی به آموزش عالی  ید گفت کهبا (.Haddad, 2005اند ) اجتماعی از آموزش عالی محروم مانده

اما واقعیت آن  ؛های برابری برای ورود به آن وجود داشته باشد هنگامی عادالنه خواهد بود که فرصت

های سنگین و سر به  های حضوری و شهریه علت تعداد محدود دانشگاه است که در دنیای واقعی به

های جامعه  برخی از گروههمیشه  ندارد وداوطلبان وجود  ةها این امکان برای هم آن ةفلک کشید

بسته به ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ممکن است به دالیل متفاوتی از قبیل مشکالت 

یابی به تحصیل  های خاص روانی از دست جسمی و فیزیکی مانند معلولیت، نوع جنسیت و یا بیماری

ایی بود که آموزش عالی ه سخ به چنین نگرانیدر پا (.Modanloo & Salarian, 2012)محروم بمانند 

عصر اطالعات هماهنگ کرد تا با استفاده از  ةافتی ةمجازی خود را با موج تغییرات و شکل توسع

بودند را بدون محدودیت و  کادمیکت آتمام کسانی را که عالقمند به تحصیال الین های آن آموزش

  (.2001Alavi ;, 2004Stewart ,) دهد ظرفیت تحت پوشش خود قرار 

های  گرایی اجتماعی و تأکید آن بر نقش انتخاب الین مطابق با رویکرد سازه های آن آموزش    

های نوین آموزشی، روشی متمایز از  دوستی، با استفاده از فناوری نوع ةانسانی، با هدف رشد و توسع

بر کم هزینه بودن،  که عالوه برای آموزش دختران و زنان محروم ارائه نموده است را های سنتی روش

ها،  های فرهنگی یک کشور خاص و از میان برداشتن آن تواند بدون مبارزه و مقابله با سنت می

تحصیل خود قرار دهد. همچنین  ةدختران و زنان محروم از تحصیل را تحت پوشش آموزش و ادام

 -اکثر جوامع هستند ةشد  که بخش بزرگ و فراموش -الین برای افراد معلول های آن آموزش

های نوین آموزشی و بدون نیاز به رفت  ها از طریق فناوری تحصیل آن ةهای الزم را برای ادام حمایت

الین بین افراد محروم و معلول و  های آن و آمد و حضور در کالس فراهم نموده است. بنابراین آموزش

ها  تحصیل آن ةایجاد نموده و زمینهای نوین آموزشی پل ارتباطی  های درس از طریق فناوری کالس

دوستی و  الین و مدرسان آن به نوع های آن را فراهم کرده است. لذا عامل به عمل بودن خود آموزش

ها و همچنین توجه به  ها فارغ از هر نوع تفاوت بین آن ها به تمام انسان پذیرش و احترام گذاردن آن

 ةدر سرتاسر جهان، خود باعث رشد و توسع های اجتماعی محروم و بازمانده از تحصیل گروه

 (.Haddad, 2005 , 2004;Stewart )پذیری دانشجویان شده است  ولیتؤدوستی و پرورش مس نوع

گرایی  در رویکرد سازه ها آن منعطف های اجتماعی ذیربط و تفسیرهای بنابراین با توجه به نقش گروه

الین در تحت پوشش قرار  های آن ری آموزشفناوموفقیت فناوری باید گفت،  ةدر توسع اجتماعی
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باعث شده است تا این  های اجتماعی این گروه های محروم و معلول جامعه و حل مشکل دادن گروه

 پیدا کند.  توسعهدیده شود و و نوآوری شایسته حل پذیرفتنی  فناوری به عنوان یک راه

 آزادی آکادمیک  ةرشد و توسع -3

آزادی تفکر در  به معنای است که 1آزادی آکادمیک ی موردنیاز بشر امروزها ین آزادیتر یکی از مهم

 باشد. به عبارت محققین و دانشجویان می ةوسیل دانش به یپیگیری آزاددنیای علمی و به معنای 

با گسترش مفهوم  (.Clark, 1983)دیگر، آزادی علمی، آزادی تحقیق، آموزش و یادگیری است 

در عد شناخته شده است: آزادی بیان کلی با چهار بُطور ان، این مفهوم بهآزادی آکادمیک در طول زم

 پژوهش در جامعه و های   انتشار یافته آزادی و پژوهش، تحقیق آزادی ،دانشگاهاز خارج و داخل 

آزادی در کالس درس. یکی از توجیهات اصلی برای آزادی آکادمیک این است که محققان در 

نی نیاز به حمایت در برابر دخالت کسانی دارند که ممکن است از جستجوی پیشرفت دانش انسا

 (.Masri, 2011)داشته باشند و با آن مخالفت کنند  هراس ها آن های جدید   تأثیر ایده

، به چهره به های حقیقی و چهره الین در مقایسه با آموزش های آن آموزش واقعیت آن است که    

حذف موانع مکانی و زمانی، غیرحضوری بودن و  نظیر فردی منحصربههای  دارا بودن مزیت علت

ها و محتوا و منابع و ... جنبش و حرکتی  الین به کالس ها و زمان، دسترسی آن جویی در هزینه صرفه

قراردادن منابع، خدمات و مدارک  با در دسترس . همچنینمجازی دانشجویان داده است ةرا به جامع

را  بیشتری آزادی علمی و آکادمیک ةزمین ،های بیشتر رصت انتخابعرضه کردن ف آموزشی بیشتر و

با عرضه کردن  الین های آن بنابراین آموزش (.2004Stewart ,) فراهم آورده استبرای دانشجویان 

را برای آکادمیک دانشگاهی، آزادی  های بیشتر و با در دسترس قرار دادن آموزش انتخاب

و آزادی بیان داشته  سنتی شرکت کنند واقعی و آموزشنظام  توانستند در دانشجویانی که نمی

 ةعنوان رسان استفاده از اینترنت به توان گفت که می کلیطور افزایش داده است و به باشند را

 را آکادمیک آزادی آموزش، و اطالعات بازیابی علمی، مکاتبات  دلیل افزایش فرصت آموزشی، به

 .است هادد  افزایش

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Academic Freedom 
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 تقویت منش علمی  رشد و -4

هایی هستند که افراد  باشند، بلکه ارزش ها و اطالعات نمی ، صرفاً به معنای آموزش داده1منش علمی

Fotoohi Qazvini  &)دهند  ای خود نشان می های علمی و زندگی حرفه تعلیم یافته آن را در محیط

Khazai, 2009.) 6، همکاری5، اعتماد4عدالت، 3، تعهد2توان از صداقت های علمی می جمله منشاز ،

 گرایی اجتماعی نهادینه کردن اساس رویکرد سازهپذیری نام برد که بر ولیتؤو مس 7احترام، کنجکاوی

، 8علمی پیامدهای مثبتی دارد که پرهیز از تعصب ةها در یک جامع هر کدام از این منش

های دیگران،  یافته ه استاد و، تقلب و سرقت علمی و رشد استقالل تفکر علمی، احترام ب9داوری پیش

Newlin & Wang , 2005;Suen ,)توان از آن جمله دانست  انضباط فکری و انتقادپذیری را می

2002.)  

آموزش عالی محسوب  ةخاص، جزو وظایف عمد ةبا آن که یادگیری دانش و حرفه در یک زمین    

آموزش عالی است. در  مهم بسیار وظایف جزو علمی، تفکر ةتوسع و علمیمنش شود، کسب  می

باعث افزایش تعامالت و  های برقراری ارتباط بسیار زیاد وجود کانالالین،  های آن آموزش ةحوز

این  ةشود. در نتیج ارتباطات بین دانشجویان و استادان و برداشتن سدهای زمانی و مکانی می

یابد و اضطراب، ترس و بدبینی  شناخت استادان و دانشجویان از یکدیگر افزایش می ،افزایش تعامالت

پذیری، صداقت، اعتماد و تعهد  ولیتؤمندی، مس دانشجویان کاهش یافته و حس دلبستگی، رضایت

الین اکثر استادان،  های آن بر این در آموزش (. عالوهzarghami, 2016یابد ) به یکدیگر افزایش می

، گو تو 10وبکس افزار وبینار مانند تفاده از نرمبا اس« ساعات اداری مجازی»های آنالین  کالس

افزارها به دانشجویان  افزار پیام از طریق مسنجر دارند. این نرم و نرم 12های گفتگو ، اتاق11میتینگ

تری داشته  ثرتر، با رسمیت کمتر و خودمانیبا اساتید خود ارتباط و تعاملی مؤدهند که  اجازه می

تری را به کار ببرند که  با دانشجویان سخنان عامیانه شان باشند و این شانس را دارند که در تعامالت

 Chickering)شود  دانشجویان و افزایش منش علمی دانشجویان می ةموجب کاهش اضطراب و دلهر

& Gamson, 1987.)  الین  های آن های متعدد برقراری ارتباط و تعامل در آموزش وجود کانالبنابراین

                                                           
1. Scientific character 

2. Honesty 

3. Commitment 

4. Justice 

5. Confidence 

6. Cooperation 

7. Curiosity 

8. Bigotry 

9. Prejudice  

10. Webex 

11. Go to meeting 

12. Chatroom 
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های مختلف بین استادان و  ثر و قوی در زمانراری ارتباط مؤباعث برق های سنتی، نسبت به آموزش

شود. همین افزایش ارتباطات و برداشتن سدهای زمانی و مکانی باعث افزایش  دانشجویان می

پرورش  دانشجو از یکدیگر و افزایش تأثیرگذاری شخصیتی و الگویی استاد و -شناخت بیشتر استاد

شدن و دیده  درک شود. همچنین می ترام و ... دانشجواح صداقت، تعهد، پذیری، ولیتؤمس منش

االتش حتی در روزهای ها به سؤ گو بودن آن جویان و پاسخشدن دانشجو توسط استاد و سایر دانش

 شود. اش می وی به نقش دانشجویی پذیری ولیتؤپایبندی و مس تعطیل باعث افزایش رضایت،

 تاد و دانشجو  ایجاد محیط یادگیری تعاملی و تغییر نقش اس -5 

امری مشارکتی و اجتماعی است نه رقابتی و انفرادی. دانشجویان از  همانند کار خوب یادگیری خوب

آماده شده و پاسخ  از پیش تکالیف طریق نشستن در کالس، گوش دادن به مدرس، حفظ کردن

زمانی بیشتر   گیرند )در مدل سنتی آموزش(، بلکه دانشجویان االت، چیز زیادی یاد نمیدادن به سؤ

 طور و خودشان به ها تعاملی و دانشجو محوری باشد نگیرند که الگوی تدریس و یادگیری آ یاد می

)همانند الگوی  واقعی بکوشند دنیای در فعالیت صحیح مشارکت طریق دانش از ساختن فعال در

 و تجزیه دانش را که خود گیرند می یاد بیشتر . به عبارت دیگر، دانشجویان زمانیالین( آموزش آن

الین آن را از طریق  های آن زشاز آن استفاده کنند، کاری که آمو کنند و سنتز ارزیابی و تحلیل،

گری  در فرایند آموزش و دادن نقش تسهیلدانشجویان جاد محیط یادگیری تعاملی و فعال کردن ای

 ةزایش شور و شوق و انگیزآموزش باعث اف ةچرا که این شیو دهد، گری به استادان انجام می یتو هدا

آورد  پذیر و متعهد بار می ولیتؤها را در فرایند آموزش و یادگیری، مس دانشجویان شده و آن

(Chickering & Gamson, 1987.) در  ارتباط و تعامل از شکل ترین رایج گفتگو و بحث های انجمن

با یکدیگر به  ها انجمن نایهمکاری و تشریک مساعی دانشجویان در  و الین است های آن آموزش

یشان به اشتراک  ها همکالسی استادان و دهد تا تجربیات، افکار و تفاسیرشان را با ها اجازه می آن

 بر این باورند که (Newlin & Wang, 2002)نیولین و وانگ (. همچنین Hathorn, 2010) بگذارند

 به چهره سنتی و های کالس از تر مهم تر و ضروری الین آن های کالس در دانشجویان تشریک مساعی

استادان و  الین، دانشجویان تماس و ارتباط واقعی با های آن است، چرا که در کالس چهره

 ندارند. خود های همکالسی

تعامل  الین شامل های آن رویکرد یادگیری تعاملی در آموزش ترین اشکال تعامل در متداول    

 محتوی -استاد و محتوی -محتوی، استاد -محتوا، استاد -واستاد، دانشج -دانشجو، دانشجو -دانشجو

تبادل اطالعات  الین با فراهم کردن تسهیالت الزم برای تأمین ارتباط و های آن . لذا آموزشاست

دهنده )استاد( و یادگیرنده )دانشجو(، بلکه میان خود یادگیرندگان محیط یادگیری میان نه تنها یاد

طور  یادگیرنده( به –ر آن دو عامل اصلی فرایند آموزش )یاددهنده جدیدی فراهم کرده است که د
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عالوه بر  (.Anderson, 2006) کنند روی عامل سوم این فرایند یعنی محتوا کار می  تعاملی با هم

الین قابلیت تشویق گفتگوی فعال را دارد. این گفتگو به همکاری  های آن آموزش موارد مذکور،

کند.  ای رسیدن به اهداف مشترک و موفقیت فردی و گروهی اشاره میدانشجویان با یکدیگر بر

شناختی پیوند دارد و استاد و  ةبنابراین مفهوم همکاری با مفاهیم حل مسأله، خلق دانش و نظری

توان گفت که رویکرد  می بنابراین. (Eugenia, 2002)دانشجو در فرایند یادگیری نقش فعال دارند 

فعال کردن  تغییر نقش مدرس و یادگیرنده و دلیل به الین های آن زشآمو یادگیری تعاملی در

 های برقراری ارتباط و ... روزی کردن فرایند آموزش و متنوع کردن راه ، شبانهفراگیران در یادگیری

 فراگیران دارد. منش پرورش های آموزش عالی بخصوص بیشترین تناسب را با رسالت

دانشجویی، های  ها و انجمن الین از طریق تشکیل کانون های آن آموزش که باید گفت، در مجموع   

مساعی و همکاری دعوت  کند دانشجویان و اساتید را به تشریک سعی می فرهنگی، تربیتی و هنری

 ةگروهی و انگیز ةالین دانشجویان با یکدیگر حس تعلق، روحی نماید. چرا که ارتباط و همکاری آن

های حل  های اخالقی یکدیگر، مهارت ها و کاستی و ضمن تحمل ضعفکند  دانشجویان را تقویت می

 بنابراین (.Chickering & Gamson, 1987) دهد ها را رشد و توسعه می مسأله و تفکر انتقادی آن

فناوری،  ةهای اجتماعی در توسع گرایی اجتماعی بر نقش و موقعیت گروه مطابق با تأکید سازه

انتخاب  ةهای دانشجو محور، زمین آموزش ةشدن بر یادگیرنده و ارائ الین با متمرکز های آن آموزش

دلیل حجم باالی  به بیان دیگر، به کند. را برای دانشجویانش فراهم میاطالعات و سازماندهی آن 

الین، بایستی  های آن در آموزش با یکدیگر دانشجویان و دانشجو -استاد بین و افکار تبادل اطالعات

ها  را در دانشجویان پرورش داد که آن گیری و ... تفکر انتقادی، حل مسأله، تصمیم نظیر هایی مهارت

را قادر سازد فعاالنه، مستقالنه و عاقالنه در کسب، کنترل، استفاده از اطالعات و حل مسائل اقدام 

  ها به وجود آید تا فهم و دانش مشترک در آن کنند

 القی تفکر انتقادی و استدالل اخ رشد و پرورش -6

و  ، ترکیب تحلیل و  کاربرد، تجزیه سازی،  مفهوم ةتفکر انتقادی فرآیند فعالیت منظم عقالنی و ماهران

منطق  اندیشه، تجربه، مشاهده، ةوسیل  باشد که به از اطالعات و یا تعمیم آن می  ای ارزشیابی مجموعه

تفکر  بر رشد تأکید (.Scriven, 2007)نماید  عنوان راهنمای نگرش و رفتار عمل می ارتباط به یا

 و انتقادی تعامالت که تفکر و فرض استوار است پیش بر این اخالقی دانشجویان انتقادی و استدالل

 را در اخالقی است و استدالل و مشورت دانشگاهی تحصیالت آل های ایده ویژگی فرهنگ پژوهش از

مستند که ناشی  تغییرات بهترین ، ازعبارت دیگر خواهد کرد. به تحریک پیچیدگی از باالتری مراحل

اخالقی،  های استدالل پیچیدگی و کیفیت توان افزایش است می بر دانشجویان از تجربیات دانشگاهی

 به مربوط های های اخالقی و انسانی، نگرش مثبت آموزش عالی بر روی ارزش اتنشان دادن تأثیر

 (.Pascarella & Terenzini, 1991)دیگران را نام برد  رفاه و حقوق بشر
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( بر این باورند که تربیت انسان متفکر، کاوشگر، خالق و Shabani, 2005انیس، لیپمن و پاول )    

های آموزش  نقاد باید نخستین هدف تعلیم و تربیت در سطح تحصیالت دانشگاهی باشد، لیکن روش

ها نخواهد بود، اما  د آنسوم و شرایط آموزشی جدی ةگوی نیازهای دانشجویان هزار سنتی دیگر پاسخ

 تر و پایدارتر، امّا مؤثرتر ساده یرا به روش های اخالقی ارزشتوان  میالین  های آن آموزشبا استفاده از 

,Khalili & Keshtiaray ) و مهارت استدالل اخالقی آنان را پرورش داد آموزش داد  جویانبه دانش

Harasim & et al, 1996 2014;.)  تفکر،   در آن  که  یادگیری  به  گرا نسبت کل  هاینگرشهمچنین

الین  های آن است که آموزش  سوم ةدر هزار  غالب  نگرش ،اند شده  تلفیق  با دیگران  و ارتباط  احساسات

تقویت  که توان گفت بنابراین می(. Ferreira, 2010) ها را دارد گویی به این درخواست توانایی پاسخ

عمده  ةتقویت چهار حیط تواند با الین می های آن آموزش  اخالقی در محیط تفکر انتقادی و استدالل

 تقویت لذا عاملی که در گیری و تقویت قوای فرا شناختی همراه شود. تصمیم جمله خالقیت، زبان،از

 مشارکت و همراهی اعضای گروه با یکدیگر ثر است،ؤتفکر انتقادی و استدالل اخالقی دانشجویان م

 ةها و نظرات متفاوت، ارائ ایده ةتحلیل مباحث و ارائ نظیرتوان به مواردی  ن زمینه میکه در ای است

مباحثه تا حل کامل مشکل و مشارکت فعال دانشجو در  ةهای مخالف و مباحثه پیرامون آن، ادام ایده

ستفاده شناختی یکدیگر، ا ةها به یکدیگر، استفاده از نقش تکالیف و نتایج پژوهش ةیادگیری خود، ارائ

های  همچنین نظر به این که آموزش در دوره اشاره کرد. ها و اشکال مختلف یادگیری از فلوچارت

گیرد،  خود بخش اعظم یادگیری و پرورش خود را بر عهده می دانشجو و است دانشجو محور الین آن

  باشد. گذار مییراین امر در پرورش تفکر انتقادی و استدالل اخالقی وی تأث

و تفسیرهای  های اجتماعی ذیربط گرایی اجتماعی و نقش گروه رویکرد سازه مجموع با توجه بهدر     

سو با  الین از یک های آن آموزشفناوری  توان گفت که می فناوری ةدر رشد و توسع ها منعطف آن

.(، ن و ..اسن، جنس، فرهنگ، رنگ، نژاد و زب ایجاد تغییر در ماهیت یادگیرندگان )گوناگونی و تنوع

  مرزهایرنگ کردن  ماهیت تدریس )کم وقت، غیرحضوری و ...(، حصیل پارهتتجربیات دانشگاهی )

کارگیری  با به و یادگیرندگان  مدرّسان  های ها و فعالیت ولیتؤها، مس نقش  بین  و قراردادی  تیسن

  و فهم  ، درک تقادیتفکر ان  بازده  ارزیابیو ماهیت ارزیابی ) ( های یادگیری تعاملی و مشارکتی روش

فراگیران( و از سوی   دانش  ارزیابیعالوه بر   اجتماعی  پذیری ولیتؤو مس  ، شهروندی ، همدلی فرهنگی

الکترونیکی،  ةهای مباحث های نوین آموزشی مانند ویدئو کنفرانس، اتاق فناوری کارگیری بهبا دیگر 

 دانشجویان منشبرای پرورش  را ات متعددیها و امکان فرصتها  روم ها و چت پست الکترونیک، فروم

های محیطی،  دلیل محدودیت چهره به به های سنتی و چهره که در آموزش ، درحالیفراهم نموده است

 کمتر وجود دارد.  ها و امکاناتی چنین قابلیت اقتصادی، نیروی انسانی و زمانی
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 الین در تربیت منش  های آن های آموزش چالش

کارگیری  استفاده و به ،تربیت منش ةحوز الین در های آن آموزش متعدد و امکاناتها  م فرصترغ علی

ه وجود آورد برای دانشجویان به نیز متعددی را اخالقی های چالش در آموزش عالی از این فناوری

 .ها خواهیم پرداخت آن حیشرتبه  در ادامه که است

 گسترش عدم صداقت علمی -1

چون و چرا به پنج اصل صداقت، اعتماد، انصاف، احترام و  عهد بیت عبارت است ازصداقت علمی 

 لذا .(Center for Academic Integrity, 1999ترین شرایط ) پذیری حتی در بحرانی ولیتؤمس

 . شاید بتوان گفت؛اند ها براساس آن بنا نهاده شده ارزش بنیادینی است که دانشگاه صداقت علمی

شوند ممکن است از این امر آگاه نباشند که  می علمی یصداقت بی ردچاکه  دانشجویانیبسیاری از 

گونه  هر صداقت علمیمجمع بنابراین  است. علمی های عدم صداقت ها یکی از مصداق رفتار آن

دانشجویان  فعالیتی را که بر آموزش و روند آن، پیگیری علم و دانش و ارزیابی منصفانه از عملکرد

تقلب،  دهد مانند می های تحصیلی و عدم صداقت علمی قرار خلفت ةدر زمر تأثیرگذار باشد

مدارک جعلی، کمک به دیگران حین تقلب، دستیابی  ةبرداری، سرقت ادبی، جعل تکالیف، ارائ کپی

 (.Schmelkin & et al, 2008 ;Center for Academic Integrity, 1999)و ... به محتوای آزمون 

دلیل شایع برای عدم صداقت علمی دانشجویان مشخص و بیان چند  (Chiesel, 2009)چیزل     

کرده است مانند ترس از شکست، تمایل به کسب نمرات بهتر، کاهش فشار والدین، واضح نبودن 

، «صداقت علمی دارند دانشجویان دیگر هم عدم»؛ تصور غلط دانشجویان که  اهداف آموزشی و این

اگر هم گرفتار شوم، مجازات و تنبیه »و « وجود دارد احتمال کمی برای گرفتار شدن و لو رفتن»

آن که در  ةعدم صداقت علمی انواع مختلفی دارد. پنج شکل عمد«. خاصی برایم وجود ندارد

، سوء 3، سرقت ادبی2کاری ، فریب1دهد عبارت است از؛ تبانی الین معموالً رخ می های آن آموزش

 پردازیم. . در ادامه به تشریح هر یک از این موارد می5اطالعات نادرست ةو ارائ 4استفاده از فناوری

 تبانی -الف

تبانی یا سازش به معنی انتخاب یک دانشجوی دیگر جهت شرکت در کالس یا حضور در آزمون و یا 

دانشجو  از سوی سازی آماده بنابراین استفاده از تبانی نیازمند (.Shabani, 2005)هر دو مورد است 

 مختلف است: شکل واست. تبانی دارای د

                                                           
1. Collusion 

2. Deception 

3. Plagiarism 

4. Technology manipulation 

5. Misrepresentation 
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 دیجیتال تقلب الین، آن های آموزش های چالش ترین از مهم یکی :یافته سازمان تقلب دیجیتال -

 الین آن های دوره های نهایی برگزاری آزمون هنگام در دانشجویان دیجیتال است. معموالً تقلب

دانشجویان  است؛گزارش شده  بابسون تحقیقات در (.Harmon & et al, 2010)یابد  می افزایش

 چهره به های چهره الین نسبت به دوره آن های گذراندن دوره کنند که تصور می الین در ابتدا آن

جهت جبران  مند که تصورشان اشتباه بوده است، لذافه اما در طول دوره می ؛تر است آسان

 Community College Research)آورند  به تقلب دیجیتال روی می بهتر ةها و کسب نمر کاری کم

Center pt, 2013.) ًتقلب دیجیتال به عمل  روند در احتیاط و دوراندیشی الزم را دانشجویان معموال

 و آگاهی در مورد سایر دانشجویان نیازمند الین آن ةدور یک در آورند، چرا که تقلب دیجیتال می

. لذا، در یک محیط یک از دانشجویان گرایش زیادی به تقلب دارند کدام که این مطلب است درک

اجازه  کسب هایی برای کپی کردن پاسخ یکی دیگر از دانشجویان با الین دانشجو ممکن است راه آن

گزارش ( نیز Howell & et al, 2009). هاول و همکارانش (Dietz-Uhler, 2011)از وی داشته باشند 

پول اجباری سایر کاری و پرداخت  تهدید، دست از طرق مختلف مانند دانشجویان کردند که

 کنند. وادار می دیجیتال دانشجویان را به تقلب

الین  های آن تبادل اطالعات دارای نقشی دوگانه در آموزش در اینجا باید گفت که :تبادل اطالعات -

ارای ین قرار گیرد و هم دال های آن ای آموزشه فرصت ةواند هم در زمرت عبارت دیگر می است. به

دانشجویان از آن بستگی دارد. لذا در اینجا  ةو این به نوع استفاد منش باشد نقشی منفی در تربیت

ترین راهبرد برای به اشتراک  فناوری معمول ،الین آن ةدر یک دور شود. آن اشاره می های به چالش

 ةباهوش در زمین و زرنگ دانشجویان اکثر .(Sileo, 2008)ها و آثار مطالعاتی است  گذاشتن پاسخ

 و ها متن ها، یادداشت ها، پاسخ ةمنظور ثبت و ذخیر به خود همراه های تلفن است از ممکن فناوری

بنابراین  هایشان ارسال کنند. کالسی هم به سایر آن را سپس استفاده کنند و امتحان از عکس گرفتن

 ,Howell & et al)های خود برای برقراری ارتباط با دیگران  الین ممکن است از گوشی دانشجویان آن

 ,Sileo)و یا ایمیل در طول زمان برگزاری آزمون استفاده کنند  های فوری ارسال پیام(، 2009

2008).  

 از را کار خیانت بشناسند و یا یک را یکدیگر دانشجویان که است آن مستلزم تبانی بنابراین،    

در نتیجه وجود  .دهندپیشنهاد  کنند و به او شان پیدا دوره و یا سایر دوستان های فعالیت طریق

ها تضعیف و  های اخالقی و تربیتی را در آن الین، ارزش های آن تبانی در بین فراگیران آموزش

 برد. ها از بین می و تعهد را در آن ، درستکاریصداقت

 کاری فریب -ب
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.. ، احترام و .گویی، حفظ کرامت انسانی داری، راست امانت های اخالقی مانند چه اصول و ارزشگر ا

های مختلف  ها در حوزه ممکن است هر یک از این ارزش ، امابعضاً کلی و جهانشمول هستند

 ةکاری در حوز بانک با فریب ةکاری در حوز فریب ها پیدا کند، مثالً، از دیگر حوزهمتفاوت  مصادیقی

نی کاری و تبا تفاوت فریب .(Brockett & Hiemstra, 2004)آموزش حقیقی و مجازی متفاوت است 

کاری، بر خالف تبانی دیگر رضایت طرفین از انجام  الین در این است که در فریب های آن در آموزش

داشتن  عمل در میان نیست، همچنین دانشجو توافقی را که با استاد خود و یا دیگران در مورد

صادیق شکند. برخی از م تکالیف محوله و یا ارزیابی بسته است می ةانجام صادقان صداقت علمی و

ها و  برداری از یادداشت تصویربرداری و یا کپی الین عبارت است از های آن آموزش کاری در فریب

کمک گرفتن از مربی  ،(Dietz-Uhler, 2011)مطالب درسی یک دانشجو بدون اجازه گرفتن از او 

بدون اطالع ها و یا آزمون پایانی دوره  های قبلی در کالس های دانشجویان ترم شخصی و یا یادداشت

 ا،ه دلیل غیرحضوری بودن دوره الین به ای آنه در آموزش کاری بنابراین فریب .(Rowe, 2004)مربی 

 های امروزی ممکن است رخ دهد. فناوری ایرادهای فنی ا و همچنینه آزمون تکالیف و انجام ةارائ

عدم  ناشی از که ستا های غیراخالقی پدیدهاز  الین های آن کاری در آموزش بنابراین فریب    

و  گرایی اجتماعی . مطابق با رویکرد سازهدانشجویان است گروهی از پذیری ولیتؤصداقت، تعهد و مس

در بین  کاری فریب در صورت گسترشرسد  به نظر می، اجتماعی بودن روند تکامل فناوری

های  . در آموزشتعهد و .. های اخالقی از قبیل صداقت، احترام، مغفول ماندن ارزشو  دانشجویان

  ضروری باشد. آن گیران الین، اصالح و باز طراحی این فناوری توسط تصمیم آن

 سرقت آثار ادبی -ج

های دیگران با نام  ها یا نوشته از ایده استفاده به معنی 1سرقت آثار ادبی یا نقض حقوق مالکیت فکری

به عبارت دیگر، سرقت ادبی  .(Ko & Rusan, 2010)نام نویسندگان اصلی است  خود، از طریق حذف

برداری کلمه به کلمه از هر منبع و تبدیل آن به اثر  به معنی اقتباس از آثار ادبی دیگران شامل کپی

میان دانشجویان باال  متأسفانه شیوع سرقت آثار ادبی در  .(Dietz-Uhler, 2011)و کار خود است 

دهد که  بیعت کشف اتفاقی نشان میشوند و این ط صورت تصادفی کشف می است و معموالً به

خاطر تسهیل  مانند. اینترنت و فضای مجازی به ها کشف نشده باقی می بسیاری از این سرقت

دسترسی به آثار علمی و قرار دادن منابع غنی آموزشی، بدون شک کمک بزرگی برای موسسات 

افزایش یافته است  اما در مقابل، سرقت ادبی نیز ؛شود آموزش عالی و دانشجویان محسوب می

(Mpofu, online). محور هستند  اول متن ةالین در درج های آن های آموزش از سوی دیگر، اکثر دوره

گردد  و این مسأله موجب گسترش عدم صداقت علمی و به خصوص سرقت ادبی دانشجویان می

(Holden & Westfall, 2010)وناگون صورت اصد گهای مختلف و برای مق . سرقت آثار ادبی به روش

                                                           
1. Intelectual property rights 
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الین، از طریق جستجو در  های نهایی آن زمان با برگزاری آزمون دانشجویان هم گردد، مثالً، می

عنوان پاسخ و معلومات خود در آزمون  های آثار منتشر شده کپی کرده و آن را به اینترنت از پاسخ

سرقت شده  ادبی رکاری فهرست منابع نیز در آثا دست همچنین .(Rogers, 2002)کنند  ارائه می

 یک از مستقیم طور به جمالت کردن کپی طور پیوسته توسط دانشجویان مختلف، با است به ممکن

 ,Dietz-Uhler) صورت پذیردمستقیم  قول عالمت نقل دادن نشان یا منبع ذکر بدون الین، آن منبع

ارزیابی دقیق  ةزمین انگاری استاد در تواند ناشی از سهل که می سرقت آثار ادبیبنابراین  .(2011

عدم  و همچنین ناشی از علت تعداد زیاد دانشجویان به های دانشجوی تکالیف و پروژه

تواند چالش مهمی برای  می رخ دهد به استاد و دانشگاهتعهدی دانشجویان  پذیری و بی ولیتؤمس

 الین به وجود آورد. های آن اعتبار فناوری آموزش

 سوء استفاده از فناوری -د

 است دهند ممکن خود را با کمک فناوری رشد و توسعه می ةجویانی که مهارت حل مسألدانش

مثالً؛ دانشجویان در فضای  ،پیدا کنند خود زحمت پر تکالیف و وظایف زدن دور هایی برای راه

 های بهانه تواند می فضای مجازی های ارتباط با قطع و وصل شدن که گیرند می یاد سرعت به الین آن

 یا و تکلیف انجام دوباره برای وقت گرفتن و نظرزمان مورد در تکالیف انجام ندادن برای بولی راق قابل

 منظور اینترنت خود را به به اتصال عمداً است ممکن دانشجویان برخی فراهم کند. لذا ها ارزیابی آن

آشنا  نشجویانداهمچنین آزمون قطع و یا مختل کنند.  در مجدد ارزیابی و شرکت به تأخیر انداختن

شده دسترسی پیدا  تنظیم پیش از های پاسخ به چگونه کنند که کشف بتوانند است با فناوری ممکن

Howell & et al, 2009; )اصلی برسند  ةتکالیف دانشجویان در سامان ةکنند و یا به قسمت ذخیر

Rowe, 2004; Rogers, 2002.) فناوری و  ةزمین الین که در بنابراین برخی دیگر از دانشجویان آن

 گیرند. اخالقی بهره میاهداف غیر رایانه مهارت دارند از تبحر خود برای

 نادرست اطالعات ةارائ -س

الین  آن های مجازی و دوره در مداوم چالش یک هویت و اصلیت خود، از نادرست اطالعات ةارائ

 یا و مقاالت دانشجویان هدهد: اول این ک موالً به دو صورت رخ میاطالعات نادرست مع ةاست. ارائ

کنند و به  خریداری می سرویس را در فضای مجازی یک یا افراد دیگر و توسط شده نوشته های پروژه

 الین آن محیط یک توسط که آن دوم .(Brockett & Hiemstra, 2004)کنند  اسم خود آن را ارائه می

حقوق و مزایایی را برای  افراد دیگرگیرد و یک دانشجو به  صورت می استخدام تسهیالتی برای کار و

 & Bailie)کند  دوره پرداخت می طول خودشان در توانایی حد در منظور مشارکت یک دوره به

Smith,  & Noviello, 2012 Shafer & et al, 2009; ;Jortberg, 2009.) که  جایی بنابراین از آن

ر زیادی از کاربران را در خود جای الین وسیع و گسترده است و تعداد بسیا ای آنه محیط آموزش
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و همین  ازدس ا فراهم میه گمنامی، ناشناختگی و تغییر هویت دانشجویان را برای آن ةهد، زمیند می

اطالعات نادرست و  ةای از فراگیران با زیر پا گذاشتن صداقت و تعهد و ارائ ود تا عدهش موارد باعث می

 ود برسندساختگی به اهداف نامشروع و غیر اخالقی خ

، تکالیف جعل ادبی، سرقت برداری، کپی تقلب،وجود رفتارهایی از قبیل  که باید گفت مجموعدر     

امکان  چهره و نبود به ارتباط چهره تواند ناشی از فقدان که می و ... تقلب حین دیگران به کمک

 اصول بردن سؤال زیر ضمن در محیط واقعی باشد، از استاد توسط دانشجو اخالقی الگوگیری

 به دستیابی مسیر ازالین  های آن فناوری آموزش دانشجو و انحراف باعث، صداقت علمی بنیادین

 .شود می مدار، متعهد و متخصص( )پرورش افرادی اخالق انش اصلی های و رسالت اهداف

 نقض حریم خصوصی  -2

(. Banisar, 2000متشکل از سه رکن گمنامی، محرمانگی و تنهایی است ) 1مفهوم حریم خصوصی

الین  های آن ای که حریم شخصی دانشجو و استاد را در آموزش الین مسأله های آن آموزش ةدر حوز

هاست. این امر از آن  استاد و در دسترس بودن دائمی آن -اندازد، افزایش ارتباط دانشجو به خطر می

ل غیبت خود در جلسات تواند عدم دسترسی به فناوری مناسب را دلی جهت که هیچ دانشجویی نمی

درسی مطرح کند مثبت است، اما در عین حال در دسترس بودن دائمی، ممکن است باعث ارتباطات 

استاد نوعی  -به حقوق شخصی دانشجو های بیش از حدی شود که عمالً نسبت و مزاحمت

 جمله از ها زمان ةهم در شان ن دانشجویان انتظار دارند که مربیا آید، مثالً؛ شمار می احترامی به بی

 Community College Research Center pt, 2013; Muligهفته در دسترس باشند ) آخر تعطیالت

& Rhame, 2012مخالف ها کامالً زمان ةهم بودنشان در دسترس در (. در مقابل، مربیان نیز با 

اماً نباید در دسترس هفته الز آخر تعطیالت در خصوص به ها و زمان ةدر هم که دارند هستند و اعتقاد

الین دانشجویان به تدریج  در یک کالس آن ،بر این عالوه(. Casey et al, 2007)دانشجویان باشند 

شود. به  ها در خالل تعامالت آنان با سایر اعضای کالس شناسایی می کنند و هویت آن حضور پیدا می

پردازند،  صورت آنالین می ن بههایشا این ترتیب دانشجویان به شناسایی شخصیت، باورها و ایده

ها و  ریزی تبادل آزاد ایده ها در رابطه با حفظ حریم شخصی برای پی بنابراین باید اعتماد آن

 (.Anderson, 2003)شکوفایی بحث تضمین شود 

و یا   الین دانشجویان اطالعات شخصی زیادی را در رایانه های آن از سوی دیگر، در آموزش    

کنند و گفتگوهایی که اغلب بین دانشجویان و اساتید از  د خود ذخیره و ارسال میهای هوشمن گوشی

گیرد گاه دانشجو یا استاد را مجبور به فاش کردن اطالعات شخصی  ها صورت می طریق این فناوری

های عمومی یا  ولین آموزشی بر روی رایانهؤتوجهی مس کند و گاه این اطالعات بر اثر بی خود می

ی قابل دسترسی برای عموم )مانند صفحات وب دانشگاه، تابلو اعالنات و موتورهای ها پایگاه

                                                           
1. Privacy 



 

78    الین... های آن های آموزش ها و چالش فرصتبررسی 

 

تر شده و حریم  ها آسان گیرند و بدین ترتیب، احتمال دسترسی فرد ثالث به آن جستجوگر( قرار می

کیفیت تعامالت  تواند بر بنابراین، این مسأله می دهند. شخصی دانشجو و استاد را مورد تجاوز قرار می

بنابراین در  (.Lin, 2007)آنالین بین دانشجویان با یکدیگر و با اساتید تأثیر منفی بگذارد 

های ارتباطی فراوان و افزایش  دلیل وجود کانال های سنتی به الین نسبت به آموزش های آن آموزش

...  یکدیگر و هها ب آن روزی شبانهدانشجو و همچنین دسترسی  -دانشجو و دانشجو -ارتباط استاد

های مهم فناوری  احتمال تجاوز به حریم شخصی یکدیگر زیاد است و این موضوع یکی از چالش

  الین است. های آن اموزش

 رایت رعایت قانون کپی عدم -3

قانون درآمده است و شامل حقوق قانونی است  ةرایت یک موضوع اخالقی است که تحت حوز کپی

ذینفعان باید آن  ةولین فروش و همؤناشران محصوالت، مس نویسان، که نویسنده، کاربر رایانه، پیش

رایت حق مالکیت معنوی نسبت به  به عبارت دیگر، کپی(. Toprak & et al, 2007)را رعایت کنند 

شود. مربی و دانشجویان باید نسبت به این حقوق  موادی است که توسط افراد آکادمیک ایجاد می

موارد متعددی در  (.Toprak & et al, 2010)اجازه بپردازند  حساس باشند و در موارد لزوم به کسب

های افراد دیگر  شامل استفاده از ایده ،بیان آنالین وجود دارد. مورد اولرایت برای مر رابطه با کپی

ترین وضعیتی باشد که  ای از مطالب و مواد آنالین است. این کار شاید ساده مجموعه ةبرای توسع

اعالم نشانی  چه که یک فرد باید انجام دهد شوند و در این رابطه تمام آن میمربیان با آن مواجه 

شامل ترکیب مطالب افراد دیگر برای ارسال آنالین است. از ابع مورد استفاده است. مورد دوم، من

رایت به منظور نقد ادبی، گزارش، آموزش  عادالنه، تکثیر محدود آثار دارای کپی ةاستفاد ةلحاظ نظری

شامل قرار  (. مورد سوم،Ko & Rusan, 2010, Rice, 1998شود ) رایت تلقی نمی کپی هش نقضو پژو

جا دو نوع مواد آموزشی وجود  مواد آموزشی در دسترس دانشجویان است. در این این ةدادن آزادان

در  ،دارد: موادی که مربوط به نهادهای عمومی مانند یونسکو و دیگر نهادهای سازمان ملل هستند

توانند آزادانه برای مقاصد غیرانتفاعی مورد  ها ذکر شده باشد، می آژانس در آن که نشانی ورتیص

طور کلی  موادی که نیاز به کسب اجازه برای نشر دارند. در این موارد به همچنیناستفاده قرار گیرند. 

رعایت  عدم نبنابرای(. Toprak & et al, 2007)ذکر شده است  رایت روش انجام کار و اجرای کپی

وجود تواند ناشی از عدم آگاهی دانشجویان، قیمت باالی محصوالت،  رایت که می قانون کپی

الین در تربیت  های آن های فناوری اموزش های ارزان قیمت و ... باشد یکی دیگر از چالش نسخه

 منش دانشجویان است

اطالعاتی و  ةایجاد فضای گسترددر  الین های آن آموزش ؛ با وجودی کهتوان گفت می در مجموع    

خصایص واالی انسانی نظیر صداقت،  منش و پرورش ةحوز اما در ؛ارتباطی موفق بوده است
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چندان موفق نبوده  ها و جامعه کالسی هم ،استادپذیری و ... در برابر  ولیتؤمس تعهد، کاری، درست

قید و شرط  د پذیرش بیتواند مختلف و متفاوت باشد مانن می دالیل این عدم موفقیت است.

کنندگان  نام، تعداد بسیار زیاد شرکت جهت ثبت تحصیلی و مهارتی متقاضیان و نبود شرایط و ضوابط

 ةزمینکه  و گمنامی آزادی افراطی ،های کاذب و ساختگی ها، وجود هویت ناشناختگی آندر کالس و 

الین  های آن فراگیران را در آموزشکردن واقعیت توسط  کاری و وارونه کاری، فریب پنهان ،صداقت عدم

گرایی اجتماعی باید گفت که استفاده از فناوری  سازه رویکردبنابراین بر بنیاد آورد.  وجود می به

تربیت و  که جا آن از. است های آموزشی نیازمند نوعی تحول و اصالح در طراحی الین های آن آموزش

علمی و پژوهشی از اهداف و  تاوردهایرشد اخالقی و پرورش منش دانشجویان در کنار دس

الین  های آن آموزش  محیط طراحی رود می انتظار شود عالی محسوب می های اساسی آموزش رسالت

 در بیشتر چه هر و شده متحول شده، یادهای  و رسالت اهداف به نیل جهت درآموزش عالی  در

 .دنمای حرکت یادگیرندگان برای دانشگاهی غنی هویت تحقق راستای

 

 گیری بحث و نتیجه

ابزاری خنثی و گرایی اجتماعی، فناوری  های پژوهش حاضر و با تأکید بر رویکرد سازه بر بنیاد یافته

طرف نیست و به همین خاطر برخی از ابعاد زندگی ما را به بهای تضعیف برخی ابعاد دیگر تقویت  بی

ها و  دانشجویان ناظر به فرصت پرورش منش ةحوز الین در های آن کند. لذا فناوری آموزش می

های  سو فناوری آموزش از یک است.  هایی است که این خود نشانگر ماهیت غیر خنثی آن تهدید

منش ة پرورش های متعددی در حوز چهره فرصت به سنتی و چهره  الین نسبت به آموزش آن

پرورش حس  ی،های چند فرهنگ آموزش ةتوان به توسع که می به وجود آورده است دانشجویان

آزادی آکادمیک، رشد منش علمی، ایجاد محیط  ةتوسع دوستی و گسترش پوشش تحصیلی، نوع

اشاره کرد. یادگیری تعاملی و تغییر نقش استاد و دانشجو، پرورش تفکر انتقادی و استدالل اخالقی 

ای که با  لعهدر مطا( Moon, 2000)مون ( و Huang & Lee, 2004)هانگ و لی ها  سو با این یافته هم

 ،الین و یادگیری دانشجویان انجام دادند های آن هدف بررسی ارتباط بین یادگیری مبتنی بر پروژه

پذیری، خودگردانی،  ولیتؤمس الین باعث پرورش منش از طریق تقویت های آن دریافتند که آموزش

  محیط این هانگ و لیبنابرگردد.  خودارزیابی، تفکر انتقادی و تفکر مستقل و عمیق دانشجویان می

های متفاوت، حل تضادهای بین  ایده ةنظرها، ارائ عنوان یک ابزار برای اتفاق الین را به های آن آموزش

توانند در تقویت و پرورش منش فاگیران  می دانند که فاکتورهای مذکور گیری می فردی و تصمیم

ها  انسان ةکنند تعیین نقش وی اجتماعی گرای رویکرد سازه بنابراین مطابق با نقش مهمی را ایفا کند.

 توان تبیین نمود که بدین صورت می را  یافته این ،فناوری ةهای اجتماعی در توسع ویژه گروه به

همچون  یهای منحصر به فرد و کاربر پسند دلیل داشتن ویژگی الین به های آن آموزش
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تی مبتنی بر استعداد و عالقه، های غیرحضوری، یادگیری مستقل و مشارک ، آموزشپذیری انعطاف

تربیت  ةدر حوز علمی و دانشگاهی را ةجامع جویی در هزینه و زمان، دانشجو محور بودن و .. صرفه

چهره( آن  به با تجربیاتی مواجهه نموده است که اساتید و دانشجویان در آموزش سنتی )چهره منش

قرار گرفت و با  های مختلف اجتماعی گروه مورد توجه و استقبالاند، لذا  را مشاهده و تجربه نکرده

متقاضی آموزش های  گروه در نتیجهتوسعه پیدا کرد،  ها رشد و شتاب بیشتری نسبت به سایر فناوری

تی از قبیل برای حل مشکال ای حل مناسب و شایسته آن را راه آموزش عالی گیران تصمیمو  آکادمیک

ی اجتماعی به دالیل نژادی، فرهنگی، مذهبی، زبانی، ها محرومیت برخی از گروه عدالتی آموزشی، بی

های  آموزش ةتوان فلسف در نتیجه می تشخیص دادند.ای و ...  های منطقه جنسیتی و محدودیت

های  در همه جا و بدون هیچ محدودیتی، فارغ از تبعیض ،آموزش برای همهرا فراهم آوردن الین  آن

 است نژادی، مذهبی و جنسیتی

چه که  الین همانند هر فناوری دیگر، آثاری غیر از آن های آن باید گفت که آموزش یگر،از سوی د    

سطح آموزش  درالین  های آن آموزش گسترش کمیرشد و  دنبال به آورد. لذا رود پدید می انتظار می

نوظهوری نظیر عدم اخالقی  های چالش ،ها و کاهش کیفیت این آموزش عالی کشورهای مختلف

اطالعات نادرست(،  ةاستفاده از فناوری و ارائکاری، سرقت ادبی، سوء ی )تبانی، فریبصداقت علم

که کمتر در  دوجود آم در میان دانشجویان آن بهرایت  نقض حریم خصوصی و عدم رعایت قانون کپی

دلیل تعداد زیاد  الین به های آن آموزش در حقیقت گسترده بودن .ایم ها بوده آموزش سنتی شاهد آن

و ...  های ساختگی و غیرواقعی وجود هویت گمنامی و، ها در کالس حضور فیزیکی آن و عدم اگیرانفر

، چرا که در معنا کرده است یان بیدانشجو را برای پذیری ولیتؤو مس ، صداقت، پایبندیتعهد

هر چقدر هم  الین این مفاهیم ارزشی و اخالقی در بهترین حالت مجازی هستند و های آن آموزش

ها را همان  آن توان می در هنگام خروج ایم، پذیری ایجاد نموده ولیتؤای خود تعهد، صداقت و مسبر

همسو  الین تربیت منش را در فراگیران تضعیف نموده است. های آن . در نتیجه آموزشجا رها کنیم

یاد بر این باورند که تعداد ز (Knox, 2014) و ناکس (Dreyfus, 2009) دریفوس با این یافته،

الین مانع اساسی در پرورش منش  های آن های آموزش کنندگان و فراگیران در دوره شرکت

نام و شرکت  قید و شرط ثبت الین امکان دسترسی آزاد و بی های آن دانشجویان است، چرا که آموزش

 های اجتماعی فراهم نموده است ها را برای تمامی اقشار و گروه در درس

 ةالین توانسته است فاصل آن های آموزش که توان اذعان داشت میهش حاضر گیری پژو در نتیجه    

چه را که باید باشد در زمان محدودی بکاهد و کمک شایانی به انتقال و  چه را که هست و آن بین آن

تر را برای  تر و طوالنی تر، وسیع گسترش دانش و اطالعات به دانشجویان بکند و امکان آموزش سریع

عدم و  چهره به چهره به علت فقدان ارتباطدر مقابل،  تری از دانشجویان فراهم کند. طیف گسترده
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تربیت منش چندان  ةزمین الین های آن آموزش  در محیط یان،دانشجو بر اخالقی استاد تأثیرگذاری

چرا که دانشجو زمانی اخالق و منش در  چندان موفق عمل نکرده است، در این حوزهفراهم نیست و 

 گیری الگو او رفتاری و اخالقی سبک از و ببیند را استاد ةروزمر های شود که واکنش ادینه میاو نه

گرایی اجتماعی و  اما مطابق با رویکرد سازه ؛ندارد جاییالین  های آن آموزش در فرایندها این. اما کند

توان  می الین های آن فناوری آموزش ةهای اجتماعی ذیربط در رشد و توسع اهمیت و نقش گروه

های  الین چالش آن  های آموزش فناوریامیدوار بود که از طریق باز اندیشی، اصالح و باز طراحی 

 فناوریاگر  ا باید گفتدر اینجپرورش منش آن فزونی یابد.  یها اخالقی آن رفع و فرصت

اخالقی و  های انسانی، الین نتواند فضای مناسب و سالمی برای انتقال و ترویج ارزش های آن آموزش

مدار  توانمند، اخالق فرهنگی فراهم کند و همسو با اهداف آموزش عالی که پرورش دانشجویانی آگاه،

های  از سوی گروه الین در آموزش عالی های آن کند در آینده قبول صالحیت آموزشو ... عمل 

های  رویی با چالشچه که در رویا عالوه بر این، آناز لحاظ اخالقی زیر سؤال خواهد رفت.  اجتماعی

گشا باشد، تأکید بر نقش بنیادی استاد در  تواند راه پرورش منش می ةالین در حوز های آن آموزش

الین را در جهتی هدایت کند که  های آن آموزش ةتواند آیند های آنالین است که می های آموزش دوره

 منشپرورش  ةده و زمینوجود آمدن حس تعلق و دلبستگی را در فراگیران فراهم نمو امکان به

 .دانشجویان را فراهم کند

های  ها و کاهش چالش منظور افزایش فرصت به شود؛ ها و نتایج پژوهش پیشنهاد می اساس یافتهبر    

ارتباطات اجتماعی دانشجویان با استادان و  ةزمین ،الین در تربیت منش دانشجویان های آن آموزش

ای، مشارکت در  رسانه های تعاملی چند ارگیری فناوریک های دانشگاه از طریق به سایر بخش

های مفرح فراهم  های دانشجویی، نهادهای آموزشی و پژوهشی، اجتماعات علمی و برنامه تشکل

الین اثربخش در هر دو بخش آموزش و پرورش مستلزم  های آن سازی آموزش گردد. چرا که زمینه

ها و در معنای گسترده جامعه است، به  اد، همکالسیتعامل فعال دانشجو با محتوا، است ةوجود زمین

عدم حضور در اجتماع دانشگاهی از جمله ضعف تربیت منش را به  ةای که بتوان آثار ناخواست گونه

 حداقل رساند.

هایی مواجهه بوده است. روش پژوهش کیفی و  در پایان باید گفت که پژوهش حاضر با محدودیت    

ده نتایج پژوهش حاصل استنتاج و تحلیل اسناد و مدارک گردآوری شتحلیل فلسفی بوده است و 

و مربوط به سال  موضوعی جدید الین های آن آموزشفناوری چرا که  ای بوده است، صورت کتابخانه به

 خاص سعی شد از یک منظر فلسفی با توجه به اهداف پژوهش وهشژاست. لذا در این پ 2007

 های ها و چالش فرصت )پرورش منش( ویکرد تربیت اخالقییک ربر گرایی اجتماعی( و  )سازه

الین  های مجازی و آن اندازی و گسترش آموزش راه با توجه به اما بررسی گردد. الین های آن آموزش

های آتی با استفاده از روش پژوهش  در قالب پژوهش توان های کشورمان، می در برخی از دانشگاه
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 ةزیست ةتجرب های عمیق نیمه ساختار یافته، مصاحبهری برگزا از طریق نمودشناسی تفسیری

  سنجید. تربیت اخالقی ةدر حوز الین آن مجازی و های آموزشرا در  دانشجویان و استادان

 

 سپاسگذاری

اساتید  ةجا از زحمات کلی باشد و در این ول میؤدکتری نویسنده مس ةاین مقاله مستخرج از رسال

دانشگاه خوارزمی تقدیر و تشکر تربیت  و  تعلیم ةر استادان گروه فلسفراهنما و مشاور و همچنین سای

 نمایم.   می
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