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مقدمه

آوریفندستاوردهایشازیکیوآوریفنورودکهاستاینواقعیت

ریتغیرایادگیرییاددهیفرایندماهیتتنهانهعالیآموزشعرصهبهاطالعات

محیطودادهتوسعهفیزیکیهایکالسازخارجبهراآنمرزهای.استداده

.استآوردهوجودبهراجدیدییادگیریهای

آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش از دور، آموزش: انواع آموزشهای بر مبنای وب
نی بر مبتنی براینترنت، آموزش مبتنی بر منابع، آموزش وب محور، آموزش مبت

فن آوری و آموزش های آنالین



تعریف آموزش مجازی

قالانتاي  رایانهپیشرفتههايشیوهازاستفادهمعنايبهتقریبا  امروزهمجازيآموزش
.استدانشجویانوآموزاندانشیادگیران،فراگیران،بهدرسیمطالب

قبیلازالکترونیکی،ابزارهايووسایلطریقازآموزشودانشانتقالوارائههرگونه
نیکیالکتروومجازيآموزشراوبواینترنتطریقازیادگیريواینترنترادیو،تلویزیون،

.گویند

افرادهمهبهرایادگیريوآموزشازمهمیبخشکهاستآموزشازفراینديیاسیستم
میدهدانتقالمحدودیتبدونهامکانوهازمانتمامیدر



ویژگی آموزش مجازی

انهفرارسها،ایچندرسانهازاستفادهفرصت:جملهازالکترونیکیآموزشفردبهمنحصرهایویژگی
یشبشدنجهانیطریقازکهپذیریانعطافوتعاملجهانی،انشدهایپایگاهباارتباطواتصالها،
.استیافتهگسترشپیشاز

وفرازمانی،فیزیکیحضوربهنیازعدم:جملهازهاییمزیتدلیلبهالکترونیکیآموزشامروزه
میانازراحضوریآموزشهایمحدودیتازبرخیتواندمیرسدکهمینظربهبودن،فرامکانی

.بردارد

دسترسیتحصیل،مراحلتمامدرغیرحضوریهایآموزشارایه:نظیرکاربرپسندیهایویژگی
گیریبهرهوقت،وهاهزینهدرجوییصرفهرایگان،آموزشمنابع،ومحتوابهروزیشبانهوآسان
یک،الکترونپستمانندتعاملوارتباطبرقراریمتعددهایکانالازاستفادهوب،واینترنتازکامل
آموزشفراینددرگفتمانقهایاتاوهاانجمن



وشایستهنوآورییکعنوانبهالکترونیکیهایآموزش
دانشگاهی،جامعهمسائلحلبرایپذیرفتنی،حلراه

متقاضیاجتماعیهایگروهاستقبالوتوجهمورد
.استگرفتهقرارایراندرآکادمیکتحصیالت



مشکالت آموزش مجازی

ي با فناوري و گستره وسیع آن از یکسو و عدم نظارت و کنترل از سوي تولیدکنندگان فناور
دسترسی آسان همگان به آن از دیگر سوي، مباحث جدیدي را در این حوزه پدید میآورد که 

.قبال  در آموزش سنتی و حضوري مطرح نبودند

و جریان آزاد ارتباطات الکترونیکی و فقدان جامع نظارتی، کنترل در رابطه و تعامل ارتباطات
.اطالعات را موجب شده است 

 استراق سمع، دزدي و سرقت حقوق مالکیت فکري، ترویج و تبلیغ ضدارزش ها را سبب
.میشود

لذا یکی از مباحثی که به واقعیت هاي آموزش مجازي ارتباط می یابد مباحث اخالقی است.



موانع تجربه آموزشی استادان

ارتباط با دانشجویان و مشارکت فعال آن ها را عامل انگیزشی مهمی

طرح ایده های نونبود زمینه خالقیت و

ضعف دانش درباره فن آوری

نبود عوامل انگیزشی و ضعف فرهنگ سازمانی



موانع یادگیری از نظر استادان

 امکان با نشاط کردن محیط درس و پرورش راه حل های تازه برای مسایل در
.فضای مجازی بسیار دشوار است

 شناسایی سبک های یادگیری دانشجویان، مشکل مهم دیگری درآموزش
.الکترونیکی است

فقدان تجربه شخصی دانشجو از ارتباط با استاد



حوزه اصلی مورد غفلت در آموزش های الکترونیکی

فقدان گفتگوهای عمیق آنالین

فقتان بروز ایده های نو و خالق

فقدان درک دیگران و درک شدن از سوی دیگران

 فقدان شناخت دیگران

فقدان آموختن و الگو گرفتن برای رفتار و یادگیری



ونگوناگمصادیقبروزازپیشگیريمجازيآموزشدراخالق
تدوین.استمجازيآموزشمحیطدرغیراخالقی

قبالدرمجازيآموزشسازمانهاياخالقیمسؤولیتهاي
دامنیفراخوآزادجریانسبببهدیگران،وخودحقوق
.ضروریستالکترونیکی،ارتباطاتگستره



آموزش مجازي عبارت است از الگوهاي اخالق
رعایت حقوق خود و رفتاري ارتباطی مبتنی بر

دیگران که تکالیف و مسؤولیتهاي اخالقی
سازمان را در قبال آنان مبرهن میسازد

است که سازمان با آنها تعامل محیط داخلی و بیرونی سازمانمراد از حقوق دیگران، عناصر
.شخصی و برون شخصی دارد بین



اخالق در آموزش مجازی

د مسائلی که پیرامون اخالق در آموزش مجازي مطرح هستند طیف وسیعی را در بر میگیرن
:که از مبنایی ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 آیا ارتباط اخالق با آموزش مجازي همان ارتباط آموزش حضوري با اخالق است یا اخالق در
آموزش مجازي مسائلی متفاوت با اخالق در آموزش حضوري و سنتی دارد؟

 فرمول بندي و ُکدگذاري موارد اخالقی در آموزش مجازي و آموزشهاي الکترونیکی به طور
کلی چگونه خواهد بود؟

 آیا بدون هیچ گونه مفهوم سازي می توان سیاست هاي اخالقی در آموزش مجازي را
سازماندهی کرد؟ 

اید این مفهوم سازي چگونه و به دست چه کسانی صورت میگیرد؟ براي این مفهوم سازي ب
به چه اصولی استناد کرد؟ یا از چه حوزه هایی استفاده کرد؟





عناصر درونی سازمان آموزشی عبارتند از:

معلمان و استادان. 1•

مدیران. 2•

کارکنان و کارمندان. 3•

فراگیران. 4•

عناصر بیرونی که سازمانهاي آموزشی با آنها در تعاملند عبارتند از:

اولیا و مربیان. 1•

ناشران. 2•

تولیدکنندگان فناوري. 3•

دولت. 4•

رقبا. 5•

تصمیم گیرندگان. 6•



رانتنگناهای اخالقی آموزش الکترونیکی در ای

تنگناهای اخالقی مربوط به دانشگاه

استاد

 دانشجو



تنگناهای اخالقی مربوط به استادان

افزایش ارتباط دانشجو استاد، در دسترس بودن دایمی آن ها، : نقض حریم خصوصی
دانشجویان انتظار دارند مدرسان همیشه از طریق گوشی و اینترنت در دسترس آن ها 

.باشند

ردالزم است میزان دسترستی و ارتباطات طرفین کامال  مشخص و در زمان های اداری صورت گی

نها به دسترستی به استاد در آموزش الکترونیکی، نباید ت:محدودیت دسترسی به استادان
ه های پست الکترونیک و شبک: کالس محدود شود و باید استاد به روش هتای مختلف مانند

.اجتماعی مجازی در دسترس باشد تا در مواقع ضروری پاسخ گو باشد



برخی از استادان چون ارتباط واقعی و چهره به چهره با : ضعف روابط استاد و دانشجویان
ود ندارند دانشجویان ندارند، تصور می کنند که نیازی به کیفیت بخشی به محتوا و تدریس خ

.دو به همین دلیل تدریس بیش تر آن ها، معموال  بی روح، معمولی و سطح پایین می باش

در شیوه حضوری، دانشجو مستقیما  استاد را می: فقدان الگوگیری اخالقی از مدرسان
.تأثیر مطالب و الگوی تربیتی و اخالقی که استاد دارد شاید مؤثرتر باشد. بینتد



تنگناهای اخالقی مربوط به دانشجویان

ارایهتکالیف،جعلادبی،سرقتبرداری،کپیتقلب،:علمیصداقتعدم
علمیصداقتعدممواردازتقلبحیندیگرانبهکمکوجعلیمدارک

.شودمیمحسوب

ارفشوانتظاراتکاهشبهتر،نمراتکسببهتمایلتحصیلی،شکستازترس
ایبرکمیاحتمالکهاینودارندعلمیصداقتعدمهمدیگردانشجویانوالدین،
هتنبیومجازاتشوند،گرفتارهماگرهمچنین.داردوجودرفتنلووشدنگرفتار
.نداردوجودبرایشانخاصی

مطالبوهایادداشتازبرداریکپییاوتصویربرداری:کاریفریبترویج
ایوشخصیمربیازگرفتنکمکاوازگرفتناجازهبدوندانشجویکدرسی

دورهپایانیآزمونیاوهاکالسدرقبلیهایترمدانشجویانهاییادداشت
مربیاطالعبدون



استفاده از ایده ها یا نوشته های دیگران با نام خود، از طریق: کاهش تعهد و پایبندی
حذف نام نویسندگان اصلی، در زمان آزمون های نهایی، از طریق جستجو در اینترنت از 

.پاسخ ها و مطالب دیگران استفاده می کنند

دن دانشجویان در فضای آن الین یادمی گیرندکه قطع و وصل ش:سوء استفاده از فن آوری
مورد های ارتباط آنالین، می تواند بهانه های قابل قبولی برای انجام ندادن تکالیف در زمان

نظر و گرفتن وقت دوباره برای انجام تکلیف و یا ارزیابی آن فراهم کند



تنگناهای اخالقی مربوط به دانشگاه

دانشجویان نتوانند از استادان و سایرفقدان ارتباط چهره به چهره موجب شده است:فقدان جنبه تربیتی و پرورشی

.افراد درعرصه دانشگاه، تأثیرپذیری اخالقی داشته باشند

در صورت نیاز به تماس، جهت رفع ابهام و یا حل مشکل ، دانشگاه و روابط عمومی: عدم پاسخ گویی به دانشجویان
.آن به سختی حاضر به پاسخ دادن هستند

بکهشورایانهبهنسبتمهارتازحداقلیبایدهادورهاینکاربران:مهارتیوتوجیهیهایدورهکیفیتبیبرگزاری
هاآنبهتوجیهی،هایدورهبرگزاریعدموابزارهابرتسلطعدم:نظیرمواردیقالبدرکهباشندداشتتهوبهای
.استشدهاشاره

کی،الکترونیآموزشارزشیابیسیستمزیادفنیهایخالءونقایص:نمرهحبابوجودوارزیابیسیستمدرنقص
دانشجوهایتالشوانگیزهکاهشآنپیامدوشودمییادگیریاستانداردهایکاهشونمرهحبابافزایشباعث
است



حوزه آموزش برخی از مصادیق غیراخالقی رایج در

:الکترونیکی و مجازي عبارتند از

1 ) سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت فکري

2 )ترویج و تبلیغ ضدارزشها

3 )استراق سمع

4 )افزایش فریبکاري

5 )عدم پایبندي به امانتداري

6)سازيتخریب رقبا از طریق تهمت و شایعه

7)گسترش دروغ و تقلب



گیرينتیجه

ومجازيآموزشدرارتباطاتآزادجریانامااستاخالقترویجکلیطوربهآموزشرسالت
آموزشاخالقازبحث.میسازدمبرهنرااخالقبهمبرمنیازآندرغیراخالقیرفتارهايبروز

.استترکیبیواژهاینازکاملودقیقمفهومسازينیازمندمجازي

عناصرمجازي،آموزشاخالق،بهنسبتنگريجامعمجازيآموزشاخالقمفهومسازيدر
داردراهبرديجایگاهسازمانآرمانهايوتعهداتها،ارزشسازمانی،بیرونیوداخلیمحیط
.انجامدمینگريتحویلیبهبعدیکبهتوجهحصرزیرا



نیکیالکتروهایآموزشجایگاهکهگفتبایدآوریفننبودنخنثیبهتوجهبا
هباستممکنونیستسازندهومثببتهمیشهکاربران،اخالقیپرورشدر

دانشجو،استادچهرهبهچهرهتعاملوارتباطفقدانبودن،غیرحضوریعلت
س،کالهردردانشجویانباالیتراکماستاد،ازدانشجویاناخالقیالگوگیری

انجامبهفردخودپایبندیوتعهدعدموکاذبهویتوجودناشناختگی،
زبرووتعامالتوارتباطاتشدنشکنندهموجبهاآزموندرشرکتوتکالیف

حتیوشوددانشجویاناخالقیپرورشکاهشوارزشیتنگناهای
.شودمحولسایرینبردانشجویانازبرخیمسئولیت



آموزشنوعاینبودننابالغازحاکیکرداشارهتوانمیآنبهامروزکهواقعیتی
روسرعتبهاطالعاتآوریفنجهاندراینترنتیهایآموزشکهحالیدراست

باهمسونتواندالکترونیکیهایآموزشاگرگفتبایدمجموع،در.استرشدبه
وتوانمندآگاه،دانشجویانیپرورشبهعالی،آموزشپژوهشیوعلمیاهداف

سویازعالیآموزشدرآنصالحیتقبولآیندهدربپردازد،پذیرمسئولیت
.رفتخواهدزیرسؤالآن،مخاطبان



منعطفتفسیرهایوذیربطاجتماعیهایگروهاهمیتونقشبهتوجهبا
ودنباصالحوتغییرقابلوالکترونیکیهایآموزشآوریفنتوسعهدرآنها
تتصمیمااتخاذبابودامیدوارتوانمیالکترونیکی،هایآموزشآوریفن

هایمحیطبازطراحیواصالحبازاندیشی،طریقازمنطقیوصحیح
بهتوجهجهتدرآنارتباطیهایآوریفنوالکترونیکیهایآموزش
چههرورفعآنتربیتینواقصوهاکاستیاخالقی،هایمنشپرورش
.ایدنمحرکتکاربرانبرایدانشگاهیغنیهویتتحققراستایدربیشتر



منابع

 دکتر احمد علیپور و عذرا شالباف: اخالق آموزش مجازي

پدیدارشناسی تنگناهای اخالقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی
امیر مرادی و محسن کردلو: ایران
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