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چكيده :اگرچه آموزش الکترونیکی ،تواناییها و امکانات بالقوهای را برای گسترش افقهای آموزشی و علمی بهه ارماها
میآورد ،اما ممکن است کیفیت و چگونگی تأثیر این تاییرات و همچنین عواملی که این تاییرات را به هنگها اسهتفاده
از آ شتاب میبخشد برایما چندا روشن و شفاف نباشد .چنین ابهها ههایی موجه

یهدایش مسهال و مووهوعات

اخالقی و اجتماعی گستردهای یرامو این مصنوع فناورانه میشود .در اینجا ،توجهه بهه راب هم آمهوزش الکترونیکهی و
جامعم هدف برای دستیابی به مفهو سازیهای نوین و مرتبط با اخالق آموزش الکترونیکی بسیار حالز اهمیت اسهت .از
این رو ،مهمترین وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی ،یشنهاد و ارالهم چهارچوب مفههومی مناسه بهرای تبیهین راب هم
هنجاری میا آموزش الکترونیکی و جامعه است .در این مقاله ،برای معرفی و بررسی چارچوبههای مفههومی بهدی در
اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو رهیافت فلسفی موجبیتگرایهی فناورانهه و برسهاخت اجتمهاعی فنهاوری ،مهد
تحلیلی جِفریز-اِستا -مک راب را مبنای این تحلی مقایسهای قرار میدهیم .در ایا  ،ه

از تجزیههوتحلیه ماهیهت

اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر مد سهجانبم داگوژی ،فناوری اطالعهات و اخهالق یه دو رهیافهت مهککور بهه
تعریفهای بدیلی از اخالق آموزش الکترونیکی دست مییابیم.
كليدواژهها:اخالق آموزش الکترونیکی ،داگوژی ،فناوری اطالعات ،سیستم اجتماعی-تکنیکی ،فلسفم فناوری.
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مقدمه
در این مقاله بنا نداریم مسال و مصادیق اخالقی م رح در آموزش الکترونیکی را یک به یک مورد بحث و بررسی قرار
دهیم ،بلکه از چشماندازِ فلسفم فناوری بهدنبا دو چارچوب مفهومی بدی هستیم تا راب م میا آموزش الکترونیکی
(به مثابه مصنوعی فناورانه) و جامعه را تجزیهوتحلی کنیم .از این رو ،راب م میا آموزش الکترونیکی و جامعه را از سه
جنبم ِداگوژی ،فناوری اطالعات و اخالق بررسی کرده و در ایا  ،برای معرفی اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو
رهیافت بدی موجبیتگرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری  ،مدلی ابتدایی را معرفی میکنیم .این مد
بیا کننده آ است که برای تعریف سازگار و منسجمی از اخالق آموزش الکترونیکی ،نیازمند نگاهی ک گرایانه به
تمامی مؤلفههای مؤثر در اخالق آموزش الکترونیکی هستیم ،آ چنا که ی هر یک از رهیافتهای بدی فلسفی،
استلزا های هستیشناختی هر یک از آ ها را برآورده نماید.
ابتدا به معرفی داگوژی و تأثیر فناوری اطالعات بر توسعه نظری آ رداخته میشود .نظریههای م رح در حوزة
داگوژی بسیار گسترده است و در این مجا فرصت بررسی تمامی این نظریهها نیست .در این مقاله ،به معرفی دو گروه
گسترده و رقی از نظریههای م رح در حوزة داگوژی خواهیم رداخت :نظریههای رفتارگرایانه و برساختگرایانه.
داگوژی رفتارگرایانه مبتنی بر یک هستیشناسی واقعگرایانه است؛ بدین معنا که واقعیت مستق از مشاهدهگر
مالحظه میشود .مبتنی بر این دیدگاهِ هستیشناختی ،حقیقت میتواند به عنوا راب های متناظر میا گزارهها و امور
واقع تعریف شود و گزارهای صادق است که بهقدر کفایت ،واقعیت را بازنمایی کند .از منظر داگوژی رفتارگرایانه ،هدف
از آموزش ،انتقا حقایق عینی به یادگیرندگا است .در مقاب این دیدگاه ،داگوژی برساختگرایانه مبتنی بر یک
هستیشناسی غیرواقعگرایانه است .از منظر برساختگرایی ،واقعیت توسط مشاهدهگر و از طریق کنشِ مشاهده شک
میگیرد؛ از این رو ،حقیقت به تابعی از برساخت یا توافق اجتماعی تبدی میگردد .در اینجا ،بر ماهیت فعّا و
برساختی فرآیند کس دانش تأکید میشود و یادآوری میگردد که یادگیرنده نباید به عنوا دریافتکنندة منفع
اطالعات تلقی شود ،بلکه یادگیرنده را باید مفسّری فعّا و برساختکنندة معنا تلقی نمود .بر این اساس ،یکی از مسال
مبنایی برای سیاستگزارا  ،طراحا و یاددهندگا در سیستم آموزش الکترونیکی ،انتخاب راهبردهای آموزشی مناس
بر ایم نظریههای متفاوت داگوژی برای یشبرد اهداف آموزشی است (.)Jefferies et al 2007
در ادامه ،آموزش الکترونیکی به مثابه سیستمی اجتماعی-تکنیکی معرفی میشود .امروزه ،مصنوعات فناورانم
متنوعی در خدمت رشد و توسعم محیطهای آموزش مجازی قرار میگیرند ،آنچنا که بهطور فزایندهای به گسترش و
شتیبانی از فرآیند یاددهی-یادگیری می ردازند .در محیطهای مجازی ،امکا ایجاد محتویات آموزشی یا آزمو های
برخط ،نوعی خودمختاری و انع اف کیری برای کاربرا این سیستم اجتماعی-تکنیکی فراهم میکند ،بهطوری که
تسهی این امکانات در آموزش الکترونیکی متضمن آ است که دانش میتواند بستهبندی و انتقا داده شود .این
نگرش ممکن است مؤید این دیدگاه باشد که توصیف و شناخت «واقعیت» میتواند بهنحوی عینی تعریف ،بستهبندی و
منتق گردد .به نظر میرسد این تلقی ناشی از یک چارچوب مفهومی تعبیهشده در یک سیستم داگوژی رفتارگرایانه
است که میتواند یش فرض طراحی ،ساخت و توسعم مصنوعات الکترونیکی آموزشی قرار بگیرد .عمدة نظریههای
داگوژی رفتارگرایانه ،ریشه در این باور بنیادی دارد که آنچه یادگیرندگا باید آ را یاد بگیرند بر ایم این مفهو است
که هدف از آموزش ،شناخت یک واقعیت عینی است .دستاورد این تلقی از مفهو آموزش ،سنجش کیری و ارزیابی
رفتارهای قاب مشاهده است؛ آنچنا که فرآیند ارزیابی بر ایم این نگرش میتواند مبتنی بر چارچوب مفهومی
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موجبیتگرایانه و در قال یک مد محرک -اسخ معرفی شود .در مقاب این دیدگاه ،فناوری اطالعات و مصنوعات آ
میتوانند سیستم داگوژی برساختگرایانه ای را شتیبانی کنند که کاربرا آموزش الکترونیکی برای دسترسی و
فراگیری محتویات آموزشی در تعاملی یوسته با محیط آموزشی باشند .آنچنا که طراحی ،ساخت و توسعم محیط
آموزش الکترونیکی مبتنی بر یک سیستم داگوژی برساختگرایانه ،شناخت واقعیت را در تعام یوستم یادگیرندگا
با محیط آموزشی و مشارکت آنا در ساخت دانش فراهم میکند (.)Jefferies et al 2007
در ادامه بیا میشود آموزش الکترونیکی را نمیتوا صرفاً به عنوا یک نوع ابزار جدید آموزشی در نظر گرفت،
چرا که این فناوری می تواند تلقی ما را به مقولم یادگیری و آموزش و حتی فراتر از آ تلقی ما را نسبت به «واقعیت»
تحت تأثیر قرار دهد .اگرچه آموزش الکترونیکی ،تواناییها و امکانات بالقوهای را برای گسترش افقهای آموزشی و علمی
به ارماا می آورد ،اما ممکن است برای ما کیفیت و چگونگی تأثیر این تاییرات و همچنین عواملی که این تاییرات را
به هنگا استفاده از آ شتاب میبخشد چندا روشن و شفاف نباشد .چنین ابها هایی موج یدایش مسال و
موووعات اخالقی و اجتماعی گستردهای یرامو این مصنوع فناورانه میشود .توجه به راب م آموزش الکترونیکی و
جامعم هدف (گروههای اجتماعی متعددی که یرامو این فناوری شک میگیردد) برای دستیابی به مفهو سازیهای
نوین و مرتبط با اخالق آموزش الکترونیکی بسیار حالز اهمیت است .از این رو ،تعریف وظیفه اخالق آموزش الکترونیکی
ی هر یک از رویکردهای آموزشی مبتنی بر مفرووات داگوژی رفتارگرایانه و داگوژی برساختگرایانه ،از منظر
فلسفم فناوری در دو چارچوب مفهومی موجبیتگرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری تحقق مییابد.
امروزه ،برای بحث و بررسی مسال و چالشهای اخالقی م رح در آموزش الکترونیکی و بهمنظور اتخا تدابیر و
رهنمودهای اخالقی سازگار با یکدیگر و برای تبیین راب ه میا آموزش الکترونیکی و جامعه هدف (گروههای اجتماعی
مرتبط از قبی یاددهندگا  ،یادگیرندگا  ،مدیرا  ،سیاستگزار و )...از مد های متعددی برای نمایش ابعاد اخالقی
آموزش الکترونیکی استفاده مینمایند که از آ جمله میتوا به مد هایی با تمرکز بر :تحلی مسال اخالقی ینفعا
در آموزش الکترونیکی )(Pouloudi et al 2002, 196-203؛ چارچوبی عملی برای ح تنگناهای اخالقی در آموزش
الکترونیکی )(Ei et al 2004, 154-157؛ سیستم جامع آموزش الکترونیکی متأثر از آموزههای اخالقی اسال و مبتنی بر
منابعی همچو قرآ و سنت یامبر اسال )(Musbahtiti et al 2013, 1-5؛ مسئولیتهای اخالقیِ سیستم آموزش
الکترونیکی در قبا محیط داخلی سیستم (مدیرا  ،مشاورا  ،استادا  ،کارکنا و )...و محیط خارجی سیستم (ناشرا ،
تصمیمگیرندگا  ،اولیاء و مربیا  ،دولت و ( )...علی ور و شالباف  ) 5- ،7 31نا برد.
این مقاله در نظر دارد تحقیق دربارة چارچوبهای مفهومی اخالق آموزش الکترونیکی را در مدلی مبناییتر از موارد
فوق و از منظر فلسفم فناوری مورد بحث و بررسی قرار دهد .بر این اساس و به منظور تشریح و تبیینِ برخی جنبههای
تأثیرگکار بر اخالق آموزش الکترونیکی و همچنین تأم دربارة کیفیت هنجارهای اخالقی مترتّ بر آموزش
الکترونیکی ،مد سهجانبم ( داگوژی ،فناوری اطالعات ،و اخالق) جِفریز ،اِستا و مکراب به عنوا یک مد مبنایی
برای تحلی مقایسهای معرفی میشود .در این مقاله ،انتخاب مد جِفریز-اِستا -مکراب و سپ توسعم نظری آ  ،به
منظور بزرگنمایی و نمایش ابعاد اخالقی آموزش الکترونیکی از منظر فلسفه فناوری مورد توجه قرار میگیرد و از این
رهگکر به تعریفهای بدیلی از اخالق آموزش الکترونیکی دست مییابیم.

روشپژوهش
در این مقاله با بهرهگیری از دیدگاهها و بینشهای برآمده از متنها و مفاهیم نظری ،چارچوبی صریح ،کیرفتنی و
توجیه کیر برای معرفی وظیفه اخالق آموزش الکترونیکی اراله میشود .این تالش ژوهشی را میتوا با رهیافت اشباع
نظری در گردآوری یافتهها تشبیه نمود که با رویکردی اکتشافی و استداللی در جستوجوی اسخی برای مسئلم اصلی
مقاله است .در اینجا با تحلیلی نظری-مفهومی مبتنی بر دیدگاههایی فلسفی ،جنبههای اصلی اخالق آموزش
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الکترونیکی بررسی میشود .ی این رویکرد روششناختی که در ژوهشهای اجتماعی رایج است هدفْ جستوجوی
نوعی چشمانداز ،حالت هنی و گرایش شخصی خاص به مسئلم مورد تحقیق است .این نوع ژوهشها بهدنبا اراله
همنهادی جامع در قال چارچوبی تازه است تا بتوا در جهت یشبرد اهداف ژوهش ،تصویری از جنبههای اصلی
اخالق آموزش الکترونیکی را آشکار نمود .بر این اساس ،در اینجا برای ارزیابی اعتبار ژوهش بهجای معیارهای روایی و
ایایی از معیارهای سازگاری و اعتماد هکیری استفاده میشود ،آنچنا که معیار سازگاری بهدنبا اراله تحلی هایی
صریح ،دقیق و مبتنی بر یافتهههها ی ژوهش است و معیار اعتماد کیری به دنبا استداللی موجه ،مشخص و مع وف
به رسش مقاله است (خالقی .)17-15 ،7 3
رسش اصلی این مقاله آ است که آیا برای مواجهه با چالشهای اخالقی ناشی از بسط و گسترش سیستمهای
آموزش الکترونیکی ،تهیه و تدوین یک مرامنامم اخالقی فراگیر و جها شمو بایسته است ،یا تهیه و تدوین
مرامنامههای اخالقی متعدد و متکثری شایسته است که با توجه به شرایط و موقعیتهای آموزشی ،فناورانه و اخالقی
شک میگیرند؟ به بیانی دیگر ،آیا تهیه و تدوین اخالق آموزش الکترونیکی فارغ از زمینههای آموزشی ،فرهنگی و
اجتماعی هر جامعهای دارای قرالتی واحد و الگویی جها شمو است یا متأثر از ارزشهای اخالقی و هنجارهای
اجتماعی دارای قرالت هایی متکثر و متعدد است؟ اسخ به این رسش ،بررسی ماهیت راب م هنجاری میا آموزش
الکترونیکی (به مثابه مصنوعی فناورانه) و جامعه را مبتنی بر مد سهجانبه داگوژی ،فناوری اطالعات و اخالق وروری
میسازد.

پداگوژیوتأثيرفناوریاطالعاتبرآن
اص الح داگوژی یا  paidagogosدر زادگاه خود ،یونا باستا  ،ترکیبی است از  paidosبه معنای «کودک» و  agoبه
معنای «هدایت» .در کتاب جمهوری افالطو « داگوگ» ،راهنمایی است که مسئولیت همراهی کودک به آموزشگاه را
برعهده دارد .در برخی لاتنامههای فرانسوی ،اص الح داگوژی معاد «آموزش اخالقی کودکا » تعریف شده است.
این تعریف در لاتنامه تخصصی بولیسو نقد شده و یشنهاد گردیده است « :داگوژی ،جسم ،هن ،و اخالق را در بر
میگیرد» .در فرهنگ انگلیسی به فارسی باطنی ،داگوژی معاد «تعلیم و تربیت» ترجمه شده است .اما صاح نظرانی
همچو دور کیم این اص الح را به عنوا نظریه علمی م العم چگونگی فرآیندهای یاددهی-یادگیری با هدف تمییز
ارزشها و روشن ساختن و هدایت نمود عم تدری تعریف کردهاند .امروزه ،در جامعم دانشبنیا با گسترش
آموزش الکترونیکی و امکا ساخت دانش بهوسیلم یادگیرنده و با همیاری مدرس ،بهکارگیری نظریههای روزآمد
داگوژی با قدرتِ تبیینکنندگی مناس و با توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی یادگیرندگا و یاددهندگا  ،بیش
از یش ورورت یافته است .این ورورت هنگامی دوچندا میشود که تعریف کاربست کیری از اخالق آموزش
الکترونیکی را هدف ژوهش خود قرار دهیم بهطوری که با نظریههای متنوع داگوژی در انسجامی مفهومی قرار بگیرد.
بر این اساس بایستی نظریههای متعدد داگوژی را در گکار از رویکرد آموزشی اقتدارگرا و یکسویه به رویکرد آموزشی
تجربهگرا و تعاملی مورد توجه قرار داد (گوتیه و تاردیف  .) - ،733از این رو برای تعریف و تحقق اخالق آموزش
الکترونیکی ،درک مناس و روشنی از راب م میا داگوژی ،فناوری اطالعات و اخالق اهمیت مییابد.
با نگاهی بسیار گکرا می توا بیا کرد که در یونا باستا  ،اختراع و اشاعم نسخ خ ی ،رویکرد سنتی داگوژی را
که عمدتاً شفاهی و مبتنی بر اشعار هومر بود ،عمیقاً تحت تأثیر قرار داد .در دورا مدر و متأثر از دستگاه چاپ
گوتنبرگ ،اختراع صنعت چاپ بر تولد مدرسه و ترویج فرهنگ مکتوب در قر هفدهم تأثیر گکاشته و موج تحوالت
داگوژیک گردید .قر بیستم و بیستویکم یا قر یادگیری نیز متأثر از بسط و گسترش فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی رویکرد نوینی در حوزه داگوژی به ارماا آورده است( .گوتیه و تاردیف  ) 1 ،733از نظر تاریخی ،یوسته
synthesis
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دو روش تدری در مقاب هم بودهاند و همیشه حرکتی نوسانی به سوی هر یک از آ ها وجود داشته است؛ داگوژی
معلممحور در مقاب داگوژی دانشآموزمحور .رویکرد او بیا دارد که «در جلوی کالس بایستید و تدری کنید» و
رویکرد دو ا عا دارد که « تدری را با توجه به س ح و عالقم یادگیرنده شروع کنید» .این دو رویکرد نحوة تدری
معلما را تحت تأثیر قرار میدهند .البته به این نکته نیز بایستی اشاره کرد که بسیاری از معلما بر اساس عوام
زمینهای هم چو موووع مورد تدری  ،سن یادگیرندگا  ،درک معلم از موووع ،زما تدری و ...و بهطور کلی با توجه
به مقاصد گوناگو آموزش ،رویکردی تلفیقی را مد نظر قرار میدهند ( ریچارد .) 1- ، 551
فناوریهای اطالعاتی و ار تباطی تأثیرات قاب توجهی بر ماهیت تدری و راب ه میا یاددهنده و یادگیرنده در فرآیند
یاددهی-یادگیری میگکارند .این فناوریها با امکا فرا رفتن از زما و مکا  ،راههای نوینی را برای تدری و تحو در
فرآیندهای یاددهی-یادگیری فراهم میکنند .این تحو از آ جهت حالز اهمیت است که نشا میدهد راب ه میا
فناوری اطالعات و نظا آموزشی که به نوعی جایگاه فناوری اطالعات در قلمروی داگوژی را ترسیم میکند ی دو
رهیافت موجبیت گرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری به تقویت و تشدید دو رویکرد متقاب
(رفتارگرایی/برساختگرایی) داگوژی کمک میکند (گوتیه و تاردیف  .) 3 ،733به بیانی دیگر ،این صرفاً فناوری
اطالعات نیست که به نحوی ابزاری ،رویکرد داگوژیک در نظا آموزشی را تحت تأثیر صرف قرار دهد ،بلکه افزو بر
آ  ،نحوه تعام ِ کاربرا ِ نظا آموزشی با چنین فناوری و مصنوعات آ  ،امر یادگیری و آموزش را ی این دو رویکرد
متقاب در داگوژی متحو خواهد کرد .از این رو ،هر یشرفت جدیدی در داگوژی که برای بهکارگیری مؤثر در امر
یادگیری و آموزش الز به نظر برسد باید با تأکید بر امر یادگیری ،و نه صرفاً قرار گرفتن در دا کاربردِ فناوری و نگاه
ابزاری صرف به آ تداو یابد .بنابراین ،از آنجا که فناوری اطالعات و مصنوعات آ یک ابزار قدرتمند شناختی است،
بهره مندی از آ در بسیاری از مسال موجود در حوزة آموزش میتواند سودمند و مفید واقع شود ،ولی مشروط بر این
که یاددهندگا نیز از تحو در فرآیند یاددهی-یادگیری استقبا نمایند ( ریچارد  ، 551؛ ابراهیمآبادی ،7 35
.) 33
آنچه در بیا جایگاه فناوری اطالعات در داگوژی قاب توجه است برقرار نمود ِ تناظری میا دو ق بی رفتارگرایی
و برساختگرایی در حوزه داگوژی و رهیافتهای فلسفی بدی میا موجبیتگرایی فناورانه و برساخت اجتماعی
فناوری است .اکنو  ،به معرفی دو رویکرد نظری متقاب در حوزه داگوژی و بهرهمندی آ ها از فناوریهای اطالعاتی،
ارتباطی و رایانشی رداخته میشود :داگوژی رفتارگرایانه و داگوژی برساختگرایانه.
)1-3پداگوژیرفتارگرايانه
رفتارگرایا  ،یادگیری را مجموعهای از اسخهای مشخص به محرکهای خاص میدانند .شاید این دیدگاه بسیار ابتدایی
به نظر برسد ،که به عبارتی چنین نیز هست؛ ولی رفتارگرایا معتقدند که همم رفتارها میتوانند به اجزاء کوچکی
تقسیم شوند و هر یک از این اجزا با تعلیم ،اداش و بعضی اوقات تنبیه یادگرفته میشوند .آ ها برای یادگیری چنین
روالی را قال هستند و به مؤلفههای مهم ادارک توجهی ندارند ( ریچارد  .) ، 551اسکینر به عنوا یکی از ایهگکارا
روا شناسی رفتارگرایی با تأثیر کیری از م العات اولوف در مورد شرطی شد حیوانات و مبتنی بر نظریه «شرطی
شد انجا دهندة کار» به اراله روش تدریسی با عنوا «آموزش برنامهای »1رداخت .آموزش برنامهای ،یک روش
از هر
آموزشی است که در آ اطالعات در مراح کوچک به یادگیرنده انتقا یافته و اراله میشوند و بالفاصله
فعالیت یادگیری دربارة درستی و نادرستی فعالیت یادگیری به یادگیرنده بازخورد داده و به او فرصت داده میشود تا
سرعت یادگیری مناس خودش را انتخاب نماید .در اینجا دانش به عنوا امری عینی میتواند در راب م میا یاددهنده
و یادگیرنده ،بستهبندی شده و انتقا داده شود .سیدنی ِرسی آغازگر اندیشم آموزش بدو معلم و مخترع ماشین
 73اسکینر این طرح را در قال «آموزش برنامهای» گسترش و توسعه داد .هدف آموزش
آزمو بود ،اما در سا
programmed instruction
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برنامهای این بود که یادگیرنده بدو کمک معلم یا یاددهنده و در قال راب ه محرک -اسخ ،م ال آموزشی را
فراگیرد؛ در این روش ،گکار از یک س ح شناخت به س ح دیگر از طریق تقویت اسخها شک میگیرد .برای اسکینر،
اسخهای نادرست یعنی کاستیها و باید از آ رهیز و اصالح شود و اسخهای درست باید از طریق تشویق و تقویت
ارجگکاری شود ،زیرا از نظر وی این فرآیند بر یادگیری ،اثر مثبت میگکارد .نسخههای مدر تر این ماشین با عنوا
«انجا دهنده تکالیف» در ایا دهم  7315وارد مدارس گردید و تا سه دهه بعد همچنا مورد استفاده قرار میگرفت
(گوتیه و تاردیف  3 - 3 ،733؛ ابراهیمآبادی .)77 -77 ،7 35
پداگوژیبرساختگرايانه

)2-3
برساختگرایی 3در مقاب رفتارگرایی ،درک و فهم انسا را در درجم او اهمیت قرار میدهد .مبتنی بر این دیدگاه،
یادگیری از ساختن دانش بر اساس تجربههای شخصی خود یادگیرنده گسترش مییابد که غالباً در تعام با اشیاء و
افراد دیگر تقویت میشود .روا شناسی برساختگرایانه بیا میک ند که ما دانش جدیدما را بر ایم دانش موجودما
میسازیم؛ آ چنا که نق ه آغازین هرچه باشد ،یادگیری با افزوده شد دانش جدید رخ میدهد .بر این اساس
برساختگرایا باور دارند ما با تجربههای شخصیما از زندگی ،الگویی هنی از جها واقعی را برای خود میسازیم که
به ما کمک میکند آنچه را میبینیم ،میشنویم یا به شیوههای دیگر تجربه میکنیم ،بهتر درک کنیم .ژا یاژه ،از
یشگاما این دیدگاه ،کودکِ در حا رشد را دانشمندی یکه و تنها در نظر میگرفت که به اکتشاف محیط اطراف خود
می ردازد و بر اساس آ به نتایجی دربارة طبیعت و ساختار جها یرامو دست مییابد؛ این موووع ،خصوصیت
برساخت اجتماعی این دیدگاه را برجسته میکند ،به طوری که بر تعام میا یادگیرنده و دیگرا به عنوا بُعد بسیار
مهمی از تعام اجتماعی تأکید میورزد .همچنین دیدگاه برساختگرایی ،یادگیری را به منزلم فرآیندی موقعیتی
میاِنگارد ،آ چنا که بایستی در یک زمینه یا موقعیت رخ دهد و نمیتوا فرآیند یادگیری برای یادگیرنده را در خالء
و منفک از شرایط و موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی تصور کرد ( ریچارد  .)7 - ، 551در اوای دهم  15میالدی،
مراکز آموزشی و دانشگاهی برای استفاده از فناوریهای رایانشی ،اطالعاتی و ارتباطی در حوزه داگوژی به
سرمایهگکاریهای گستردهای اقدا کردند .از جملم این موارد میتوا به توسعم زبا برنامهنویسی لوگو )73 1( 3توسط
سیمور ا ِرت 75و همکارانش اشاره کرد .زبا برنامهنویسی آموزشیِ لوگو برای استفاده کودکا و در چارچوب دیدگاه
برساختگرایانه یاژه طراحی شد .هدف اصلی ا ِرت ،تدوین ابزار و نر افزارهایی آموزشی در قال داگوژی
برساختگرایانه و با امکا ِ ساختِ دانش توسط دانشآموزا بود .از آ زما تا کنو  ،استفاده و بهرهمندی از
فناوریهای رایانشی ،اطالعاتی و ارتباطی توانسته است فرآیند یاددهی-یادگیری را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به عنوا ابزاری قدرتمند و با توجه به امکا فرا رفتن از محدودیتهای زمانی و مکانی،
در متون انگلیسی معموالً برای اشاره به نظریه روانشناسی پیاژه از اصطالح  constructivismاستفاده میشود که در متون فارسی اغلب
«ساختگرایی» ترجمه میشود .رویکردهای روانشناختی ساختگرا در مقابل با رویکردهای روانشناسی سنتی ،از جمله رفتارگرایی ،استدالل
می کنند که درک هر فرد از جهان متفاوت است و هر فرد در ایجاد برداشتهای شخصی از رویدادها نقش فعّال دارد ،در نتیجه جهان «واقعی» برای
هر یک از انسانها جای متفاوتی است .این موضع ریشه در تمایز کانتی میان جهانِ پدیداریِ فردیتیافته و جهان واقعی ناشناختنی دارد .رویکردهای
روانشناختی ساختگرا پیشفرضهای بنیادی مشترکی با  social constructionismدارد که در متون فارسی اغلب «برساختگرایی اجتماعی»
ترجمه میشود (بِر  .)00 ،3002تفاوت عمده میان «ساختگرایی» و «برساختگرایی اجتماعی» دوسویه است؛ از یک سو به میزان عاملیّت خودِ فرد
در این فرآیند ساختن مربوط میشود و از سویی دیگر به این نکته اشاره دارد که آنچه ساختهایم تا چه حد محصول نیروهای اجتماعی است .با
اینحال برخی اندیشمندان با توجه به پیشفرضها و اتفاقنظرهای آشکار میان این دو تالش کردهاند به سنتز یا آمیزهای از آنها دست یابند (نگاه
کنید به  .)Botella 1995; Burr & Butt 2000از این رو با توجه به این موضوع ،در سراسر این مقاله از اصطالح یکسان «برساختگرایی» استفاده
کردهایم.
Logo
Seymour Papert
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راهها و امکانات نوینی را در فرآیند یاددهی-یادگیری ایجاد نمودهاند .ورودِ این فناوریها به قلمروی داگوژی موج
شد نظریههای داگوژی در زمینم سازما دهی تدری  ،مفهو یادگیری و حتی شیوة کس دانش توسط یادگیرندگا
تقویت و بازتعریف گردد .از این رو ،بهنظر میرسد داگوژی برساختگرایانه دارای خصوصیاتی است که میتواند فرآیند
یاددهی -یادگیری را ،با تأکید بر مشارکتِ در ساخت دانش ،از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات و بهویژه اینترنت
متحو نماید (گوتیه و تاردیف .) 3 - 3 ،733

آموزشالكترونيكیبهمثابهسيستمیاجتماعی-تكنيكی
در جامعم اطالعاتی کنونی ،آموزش الکترونیکی یا آموزش مجازی در صنعت آموزش ،خصوصاً آموزش عالی ،به سرعت
در حا رشد و گسترش است .از آنجا که آموزش الکترونیکی در چارچوب امکانات بالقوه و بالفع فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی رشد و گسترش مییابد ،از این رو این مصنوع فناورانه نیز میتواند درگیر برخی از چالشها و مسال اخالقی
ناشی از توسعم فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی گردد .بهطور کلی ،مسال و چالشهای اخالقی م رح در آموزش
الکترونیکی را میتوا به دو گروه تقسیم کرد :گروه او به عنوا فراهمکنندگا خدمات آموزش الکترونیکی با برخی
چالشهای اخالقی مرتبط با چگونگی یامدهای این نوع از آموزش مواجه میشوند ،و گروه دو به عنوا
مصرفکنندگا آموزش الکترونیکی با طیف متنوعی از چالشهای اخالقی مرتبط با این فرآیند یاددهی-یادگیری
روبهرو میگردند ) .(Brown, 2008بر این اساس ،برخی از مسال اخالقی که در حوزة آموزش الکترونیکی حو این دو
گروه م رح میشود عبارتند از )7 :انتحا و نقض حقوق مالکیت معنوی ) ،ترویج و تبلیغ ودارزشها ) ،استراق
سمع ) ،افزایش فریبکاری ) ،فقدا ایبندی به امانتداری ) ،تخری رقبا از طریق تهمت و شایعهسازی ،و )1
گسترش دروغ و تقل (علی ور و شالباف.) 3 ،7 31 ،
بهطور کلی ،هر نوع فرآیند یاددهی-یادگیری که از فناوریهای اطالعاتی ،ارتباطی و رایانشی استفاده میکند و این
فناوریها بخشی وروری از فرآیند مککور میباشد ،آموزش الکترونیکی 77یا آموزش مجازی ( 7و البته یادگیری
الکترونیکی) خوانده میشود .این اص الح مجموعم اهداف و روشهای گستردهای را دربرمیگیرد ،اما اغل دو
خصوصیت در آ آشکار است :او این که دادهها و برنامههای رایانشی (تا حدودی یا بهطور کام ) جایگزین یاددهندة
انسانی می شود؛ دو این که یادگیرندگا بخشی یا تمامی دورة آموزشی خود را از راه دور آموزش میبینند ،مثالً از
طریق اینترنت و درو خانههای خود ).(Daintith & Wright 2008, 168
امروزه ،آموزش الکترونیکی به معنای استفاده از شیوههای یشرفتم رایانشی در انتقا مواد و محتویات
آموزشی به فراگیرا  ،دانشآموزا  ،دانشجویا و در یک کلمه یادگیرندگا است .اص الح آموزش الکترونیکی یا
آموزش مجازی با دو معنای عا و خاص بهکار گرفته می شود؛ در معنای او  ،هرگونه اراله و انتقا دانش و آموزش از
طریق وسای و ابزارهای الکترونیکی ،از قبی تلویزیو  ،رادیو ،اینترنت و ،...و در معنای دو  ،تنها یادگیری از طریق
اینترنت و وب مورد نظر است .در این مصنوع فناورانه ،مجموعم وسیعی از نر افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی
بهکار گرفته میشود؛ آموزش رایانهمحور ،آموزش وبمحور ،کالسهای درسی مجازی و مواردی از این نوع .همچنین در
این سیستم یا فرآیند آموزش ،بخش مهمی از محتویات و مباحث آموزشی در تمامی زما ها و مکا ها بدو محدودیتِ
انتقا در اختیار کاربرا یعنی هما یادگیرندگا قرار میگیرد ،بهطوری که این انتقا با روشهای ویژهای از ارتباطات
و از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکههای رایانهای انجا میشود (علی ور و شالباف .) ،7 31
بهطور خالصه ،آموزش الکترونیکی را میتوا استفاده از فناوریهای اطالعاتی ،ارتباطی و رایانشی برای شتیبانی از
فرآیند یاددهی-یادگیری تعریف کرد .امروزه ،این مصنوع فناورانه در بسیاری از مراکز و نهادهای آموزش عالی و حتی
electronic learning: e-learning
virtual learning
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در مدارس ابتدایی و دبیرستا به منظور یشبرد اهداف آموزشی بهکار گرفته میشود .از این مصنوع نه تنها در تهیه و
تولید محتوای آموزشی استفاده میشود ،بلکه در طراحی و برنامهریزی برنامههای آموزشی و آزمو ها و همچنین برای
ارتباط میا یادگیرندگا و یاددهندگا  ،ارتباط یادگیرندگا با یکدیگر و ارتباط یاددهندگا با یکدیگر نیز بهرهبرداری
میگردد .اکنو  ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات آنچنا با فرآیندهای یاددهی-یادگیری یوند خورده است که
تصوّر سیستم آموزشی نوین بدو این یوند امکا کیر نیست.
بر این اساس ،سیستمهای آموزش الکترونیکی را میتوا به مثابه سیستمهای اجتماعی-تکنیکی  7تلقی کرد .برای
تبیین این اص الح میتوا نشا داد که اگرچه فناوریها و مصنوعات فناورانه ،اشیالی مادّی و فیزیکی هستند ،اما
بدو جای گرفتن در بستر آداب و رسو و فعالیتهای اجتماعی ،از هیچ معنا ،اهمیت یا سودمندی الز برخوردار
نیستند .فناوریها و مصنوعات فناورانه از طریق فعالیت های آگاهانم انسانی خلق شده و توسط نیروهای اجتماعی شک
میگیرند .این مدعا همچنا که در مورد سادهترین مصنوعات نظیر یک چاقوی تراشیدهشده از سنگ صادق است ،در
مورد یچیدهترین مصنوعات فناورانه همچو برنامههای رایانهای ،سیستمهای هوشمند ،شبکههای اجتماعی ،و بسیاری
دیگر از جمله آموزش الکترونیکی به عنوا مصنوعی فناورانه نیز صادق است .از این رو بیا میشود که فناوری
محصولی اجتماعی است .البته این مدعا مؤید آ نیست که فناوری صرفاً حاص فعالیتی اجتماعی است ،بلکه ا عا
میشود که مؤلفههای فیزیکی و شرایط اجتماعی در کنار یکدیگر ،موج تحقق و توسعم یک فناوری یا مصنوعی
فناورانه میشوند ،آنچنا که مؤلفههای فیزیکی یا شرایط اجتماعی بهتنهایی و بدو همراهی با یکدیگر ،قادر نیستند
فناوری یا مصنوعی فناورانه را در بستر اجتماعی تحقق و توسعه بخشند (جانسو  - ، 553؛ ورماس و دیگرا
.)713-711 ، 577
فناوری ها و مصنوعات مرتبط با آموزش الکترونیکی نیز ی این مدعا قرار میگیرند؛ سیستم آموزش الکترونیکی به
مثابه سیستمی اجتماعی-تکنیکی از یک سو شام بخش قاب توجهی از مؤلفههای فناورانه است؛ از نر افزارها،
برنامههای کاربردی ،محتویات الکترونیکی ،آزمو های برخط ،آزمایشهای مجازی گرفته تا سختافزارهایی همچو
تبلتها ،وایتبردهای الکترونیکی ،لپتاپها و ،...و از سوی دیگر بخش فراگیری از مؤلفههای انسانی را نیز دربرمیگیرد؛
از یاددهندگا و یادگیرندگا سیستم آموزش الکترونیکی گرفته تا طراحا  ،توسعهدهندگا  ،مهندسا  ،فراهمکنندگا
محتوای آموزشی و . ...این طیف متنوع از مؤلفههای انسانی و غیرانسانی ،شبکم گستردهای را تشکی میدهند که کلیت
این شبکهْ داللت بر سیستم آموزش الکترونیکی دارد .از این رو ،سیستم آموزش الکترونیکی در بستری اجتماعی و
فرهنگی تحقق می یابد که مملو از مفاهیم هنجاری و ارزشی است .چنین نگاهی به مصنوعات فناورانه ،از این جهت
حالز اهمیت است که بحث دربارة اخالق آموزش الکترونیکی را تحت تأثیر قرار میدهد .سیستم آموزش الکترونیکی،
ابزاری صرفاً مادّی و فیزیکی نیست ،بلکه سیستمی اجتماعی-تکنیکی است که دربردارندة هنجارهای اجتماعی و
ارزشهای اخالقی تعبیهشده در آ است .هرگونه سخن گفتن از اخالق آموزش الکترونیکی ،مؤلفههای انسانی و
غیرانسانی آ را درگیر میکند .بنابراین ،برای معرفی وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر مد سهجانبم
داگوژی ،فناوری اطالعات و اخالق ،بایستی سیستم آموزش الکترونیکی را از چشمانداز سیستمی اجتماعی-تکنیکی
مورد توجه قرار داد.
ازاخالقفناوریتااخالقآموزشالكترونيكی
به نظر میرسد کیرش و توسعم آموزش الکترونیکی (همچو بسیاری از فناوریها و مصنوعات آ ها) بیش از آ که بر
ایم شناخت مناس و درک آگاهانهای از ماهیت آ باشد ،متکی بر امکانات و جا بههایی آموزشی است که به کمک
فناوری اطالعات مهیا شده است .چَندلر نظریه رداز معاصر انگلیسی در حوزة م العات رسانه و نشانهشناسی ا عا دارد:
socio-technical systems
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«تا جایی با رسانه میتوانیم اُن بگیریم که ارتباط رسانهای ما را مدهوش کند[ ،امّا] نمیدانیم که چه چیزی را از
دست میدهیم[ .از این رو ]،تا زمانی که مبهوت فرآیندهای مربوط به آ باشیم ،کسی نمیتواند بگوید که ما در حا
انتخابکرد هستیم.(Chandler 1995, 10) ».
از دیدگاه چَندلر انتخاب آموزش الکترونیکی ،بدو توجه به آنچه از دست میدهیم و آنچه به دست میآوریم،
چندا خردمندانه نیست .فناوری بهگونهای متفاوت میتواند تجربهها و نگاهما به جها را تاییر دهد .آموزش
الکترونیکی را نمیتوا صرفاً به عنوا یک نوع ابزار جدید آموزشی در نظر گرفت ،چرا که این فناوری میتواند تلقی ما
را به مقولم یادگیری و آموزش و حتی فراتر از آ تلقی ما را نسبت به «واقعیت» تحت تأثیر قرار دهد .اگرچه آموزش
الکترونیکی از رهگکر مجازی بودنش ،تواناییها و امکانات بالقوهای را برای گسترش افقهای آموزشی و علمی به ارماا
می آورد ،اما ممکن است برای ما کیفیت و چگونگی تأثیر این تاییرات و همچنین عواملی که این تاییرات را به هنگا
استفاده از آ شتاب میبخشد چندا روشن و شفاف نباشد .از این رو ،چنین ابها هایی موج یدایش مسال و
موووعات اخالقی و اجتماعی گستردهای یرامو این مصنوع فناورانه میشود .توجه به راب م آموزش الکترونیکی و
جامعم هدف (گروههای اجتماعی متعددی که یرامو این فناوری شک میگیردد) برای دستیابی به مفهو سازیهای
نوین و مرتبط با اخالق آموزش الکترونیکی بسیار حالز اهمیت است .بنابراین ،مبناییترین و در عین حا مهمترین
وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی ،یشنهاد و ارالم چارچوب مفهومی مناس برای تبیین راب م هنجاری میا مصنوع
فناورانم آموزش الکترونیکی و جامعه است.
7
در اینجا بحث دربارة ارزشبار بود  7یا بیطرفی ارزشی فناوریها و مصنوعات فناورانه اهمیت قاب توجهی مییابد .از
این رو ،از منظر فلسفم فناوری با دو دیدگاه مواجه هستیم :دیدگاه ابزاری  7و دیدگاه غیرابزاری 71به فناوری .اگر
فناوری و مصنوعات فناورانه به عنوا ابزاری صرف و خنثی از ارزش تلقی شود ،به بیطرفی ارزشی فناوری و مصنوعات
فناورانه باور داریم؛ آنچنا که ارزش غایی فناوریها وابسته به کاربردهای خاص آ هاست .به بیانی دیگر ،مصنوعات
فناورانه ،هنجارها و ارزشهایی را به کاربرا خود تحمی نمیکنند ،بلکه چگونگی استفادة کاربرا از این مصنوعات
تعیینکنندة این هنجارها و ارزشهاست؛ این تفنگها نیستند که انسا ها را میکشند بلکه انسا ها هستند که یکدیگر
را میکشند .اما اگر فناوری به عنوا ابزاری صرف و خنثی از ارزش تلقی نشود ،فینفسه ارزشبار است و از آنجا که
ارزش غایی فناوریها و مصنوعات آ صرفاً وابسته به کاربردهای خاص آ ها نیست ،گرایشات اجتماعی و سیاسی
طراحا و توسعهدهندگا این مصنوعات در ارزشبار بود ِ آ ها بسیار حالز اهمیت است .در اینجا دستکم با دو
رهیافت رقی مواجه هستیم (ثقهاالسالمی :) - ،7 3
دیدگاه او که از با عنوا «موجبیتگرایی فناورانه» نا برده میشود بیا میکند که فناوریها و مصنوعات
فناورانه آکنده از ارزشهای اجتماعی و سیاسی بوده و توسعم آ ها مبتنی بر من قی درونی و مستق از جامعه است،
آنچنا که به هدایت و توسعم ساختارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی در جامعه رداخته و آ ها را تعیّن میبخشند.
بر این اساس ،فناوریها و مصنوعات آ ها به عنوا عام اصلی و در فرآیندی علّی تاییرهای اجتماعی را موج
میشوند؛ چرا که هرگاه یک فناوری یا مصنوعات آ در جامعهای تثبیت میشود ،رفتار یا رفتارهای خاصی را به کاربرا
دیکته میکند.
دیدگاه دو که از آ با عنوا «برساختِ اجتماعی فناوری» نا برده میشود این تلقی موجبیتگرایانه را که فناوری
بهطور مستق از جامعه توسعه مییابد ،رد کرده و بیا میکند این گروههای اجتماعی هستند که نقش تعیینکنندهای
در توسعم فناوریها دارند .مبتنی بر این رهیافت ،یشرفتهای فناورانه همگی بهخاطر تصمیمهایی است که توسط
14

value-laden
value neutrality
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گروههای اجتماعی گرفته میشود و این تصمیمها به همراه نحوة تاثیرگکاریشا بر توسعم فناوری ،از یش معیّن
نیستند .به بیانی دیگر ،کیرش یا نبودِ کیرش اجتماعی نقش تعیینکنندهای در شک گیری و گسترش مصنوعات
فناورانه دارد (ورماس و دیگرا .)35-33 ، 577
از منظر فلسفم فناوری و در اسخ به رسش اصلی این مقاله که بیا مینمود آیا تهیه و تدوین اخالق آموزش
الکترونیکی فارغ از زمینههای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی هر جامعهای دارای قرالتی واحد و الگویی جها شمو است
یا متأثر از ارزشهای اخالقی و هنجارهای اجتماعی دارای قرالتهایی متکثر و متعدد است؟ ،میتوا گفت که م ابق با
دیدگاه های غیرابزاری ،فناوری و مصنوعات آ امری خنثی و رها از ارزش نیستند؛ از این رو ،محتویاتی آموزشی که از
طریق و با وساطت مصنوعات الکترونیکی اراله می شود در مقایسه با زمانی که این محتویات بدو این مصنوعات و
وساطت آ ها اراله میگردد از تأثیر یکسانی برخوردار نیستند .از این رو ،فناوری اطالعات بهطور اعم و آموزش
الکترونیکی بهطور اخص ،از ارزشها و یشفرضهایی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند ،در نتیجه برای اسخ به رسش
فوق میتوا دو رویکرد تحلیلی بدی را برشمرد :مبتنی بر رهیافت موجبیتگرایی فناورانه این ارزشها و یشفرضها
اهداف ،کاربریها و رفتارهای آموزشی مشابه ،معیّن و یشبینی کیری را به کاربرا خود دیکته میکنند ،از این رو
میتوا برای اخالق آموزش الکترونیکی نیز فارغ از زمینههای فرهنگی و اجتماعی هر جامعه مدلی جها شمو را اراله
کرد؛ و در مقاب  ،مبتنی بر رهیافت برساخت اجتماعی فناوری این ارزشها و یشفرضهای اجتماعی و فرهنگی،
اگرچه از اهداف ،کاربریها و رفتارهای آموزشی م شخصی برخوردارند ،اما این مصنوع فناورانه در تعام با ارزشها و
هنجارهای افراد هر جامعه توسعه می یابد آنچنا که ممکن است در روند توسعم خود ،کاربریها و رفتارهای آموزشی
دیگری را آشکار نماید ،بنابراین نمیتوا فارغ از زمینههای فرهنگی و اجتماعی هر جامعهای ،مدلی از یش معیّن را
برای اخالق آموزش الکترونیکی بسط و گسترش داد.
اما به این رسش از منظری دیگر نیز میتوا اسخ داد .یکی از مهمترین موووعات م رح در نسبت میا اخالق و
فناوری ،مسئلم عا گرایی و خاصگرایی اخالقی است .به عبارتی دقیقتر ،اگر اخالق فناوری را جها شمو در نظر
بگیریم قال به این رأی هستیم که راب م میا فناوری و جامعه در معرض ارزیابیهای هنجاری قرار دارند و این
ارزیابیهای اخالقی عا و جها شمو بوده و در بسترهای اجتماعی متنوع کاربست کیرند ،این تلقی مؤید عا گرایی
اخالقی است .در مووع مقاب این عا گرایی ،خاصگرایی اخالقی در فناوری قرار دارد که اگرچه راب م میا فناوری و
جامعه را در معرض ارزیابیهای هنجاری برمیشمرد ،اما این راب م هنجاری را بر ایم قواعد اخالقی عا و جها شمو
مفروض نمیانگارد .از این رو ،خاصگرایی اخالقی ا عا دارد هر تصمیم اخالقی خاص باید بر اساس واقعیتهای
موجود اتخا شود و برای تصمیمگیری اخالقی نمیتوانیم به قواعدی کلی آنچنا متوس گردیم که در بسترهای
اجتماعی متنوع ورورتاً کاربست کیر باشند (کاجی .)7 -7 ،7 3
بر این اساس میتوا ادعا نمود که اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر رهیافت موجبیتگرایی فناورانه ی عا گرایی
اخالقی قرار میگیرد آ چنا که تدابیر اخالقی عا و جها شمولی را برای این حوزة م العاتی تجویز مینماید ،واخالق
آموزش الکترونیکی مبتنی بر برساخت اجتماعی فناوری ی خاصگرایی اخالقی تعریف میشود بهطوری که راهبرد
اتخا تدابیر اخالقی خاص و وابسته به موقعیت و شرایط آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی برای این حوزة م العاتی
یشنهاد میگردد.
تجزيهوتحليل:مدلیبرایاخالقآموزشالكترونيكی
آنچنا که بیا شد برای اسخ به رسش اصلی این مقاله و بهدنبا آ تعریف وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی،
نیازمند چارچوبی مفهومی هستیم تا نگاه راهبردی خود را از چشمانداز سیستمهای اجتماعی-تکنیکی اراله نماییم .از
این رو ،سیستم آموزش الکترونیکی را از سه جنبم داگوژی ،فناوری اطالعات و اخالق تشریح و تبیین کردیم .اکنو
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به دنبا مدلی هستیم تا رسش از اخالق آموزش الکترونیکی را ی مد مککور یکپارچه نماییم .تصویر ( )7مدلی را
برای نمایشِ ابعاد سهگانم اخالق آموزش الکترونیکی از دیدگاه جفریز ،استا و مکراب اراله میدهد .اگرچه از مد های
متعددی میتوا برای نمایش ابعاد اخالقی آموزش الکترونیکی استفاده کرد ( ،)Sarmento & Durao 2009, 44-53اما
در اینجا برای معرفی و بررسی نقّادانم اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو رهیافت فلسفی موجبیتگرایی فناورانه و
برساخت اجتماعی فناوری ،این مد را معیار تعریف اخالق آموزش الکترونیکی قرار میدهیم.
سه جنبم تأثیرگکار در تعریف اخالق آموزش الکترونیکی را ی دو رهیافتهای فلسفی مککور بحث و بررسی
نمودیم .اکنو در نظر داریم با بررسی س وح هم وشانیشده توسط دوایر متداخ که معرف جنبههای سهگانم مککور
هستند ،به ماهیت قلمرویی که در تصویر ( )7با عالمت سؤا مشخص شده است از دیدگاه مد جفریز-استا -مکراب
اسخ دهیم.

تصویر  :7مد جِفریز-اِستا -مکراب برای بررسی برخی جنبههای اخالق آموزش الکترونیکی


سطحهمپوشانیاخالقوفناوریاطالعات

)1-1
در اینجا باید س ح هم وشانی میا اخالق فناوری اطالعات و ابزارهای آموزش الکترونیکی را بررسی کرد .این یوند
متأثر از تدابیر دولتی و انتظارات عمومی شک میگیرد ،آنچنا که میتوا گفت خالءهای حاص از گسترش و
استفاده از ابزارهای آموزش الکترونیکی هم چو تاییر نحوة آزمود و ارزیابی یادگیرندگا  ،تاییر قال محتویات
آموزشی مکتوب به محتویات آموزشی الکترونیکی ،تاییر نحوة فعالیتهای آزمایشگاهی و استفاده از آزمایشگاههای
مجازی ،شیوة نوین حضور یادهندگا و یادگیرندگا در کالس های مجازی ،و مواردی از این نوع نیازمند بازتعریف
بسیاری از این مفاهیم ،تجربهها و اتخا تدابیری مناس به منظور دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر است .معموالً
آموزش به عنوا یک خیر اخالقی شناخته میشود که به یادگیرندگا اجازه میدهد به استقال و خودمختاری دست
یابند و مهارتهای الز برای خوب زیستن را بیاموزند .آنچنا که یشتر م رح گردید ،فناوریها خنثی و عاری از
ارزش نیستند ،از این رو ابزارهای آموزش الکترونیکی نیز عاری از ارزش نیست و استفاده از آ ها یامدهای اخالقی و
اجتماعی متنوعی را بهدنبا دارد .روشن است که ابزارهای آموزش الکترونیکی نیز درگیر مسال اخالق فناوری
اطالعات میشوند .در این س ح هم وشانی ،برخی مسال اخالقی ناظر به آموزش الکترونیکی عبارتند از :حریم
خصوصی و اطال عاتی ،مالکیت معنوی محتویات الکترونیکی ،و تأثیر کیری ساختارهای اجتماعی مرتبط .در این قسمت
مسال اخالقی مککور را بهطور مختصر معرفی میکنیم .در معرفی این مسال تالش میگردد با توجه به این س ح
هم وشانی و با بررسی محیطهای آموزش مجازی جوان اخالقی م رح در راب م میا اخالق فناوری اطالعات و
ابزارهای آموزش الکترونیکی تا حد امکا آشکار شود.
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در جها مادّی معیارهای فیزیکی برای تمایز بخشید میا حریم عمومی و حریم خصوصی افراد ،کموبیش ،تعریف
شده است .با ظهور و یدایش فضای مجازی ،این معیارهای فیزیکی دچار کاستیها و ناکارآمدیهایی در تعیین حریم
اطالعاتی انسا ها میشوند .این موووع ،موج ابها هایی در تعریف تمایز میا حریم عمومی و حریم خصوصی در
فضای مجازی میگردد .چنین ابها هایی ،باعث یدایش مسال اخالقی متعددی در قلمروی مجازی افراد میگردد
آنچنا که تبعات گوناگونی را برای جها مادّی آنا به همراه دارد (ثقهاالسالمی  .)7 ،7 3بر این اساس میتوا در
آموزش الکترونیکی ،مسئلم حریم خصوصی و حفاظت از اطالعات مدرسا  ،دانشجویا یا کارمندا را اینگونه در نظر
گرفت که گردآوری و دسترسی به این اطالعات در محیط مجازی چگونه حساسیتبرانگیز میشود ،بهطوری که میتوا
گفت در گکشته این اطالعات تا این حد دسترس کیر نبوده است .گاهی اوقات کوچکترین خ ای کاربریِ یاددهندگا
هم چو حکف نکرد ِ نا کاربری و رمز عبورشا از روی سیستم ،ممکن است منجر به افشای اطالعات شخصی دهها یا
صدها دانشجو گردد و روند ارزشیابی تحصیلی آنا را دچار مشک کند ،یا یک خ ای نر افزاری در فرآیند طراحی
بانک اطالعاتی دانشجویا و افشای اطالعات آنا میتواند سرنوشت تحصیلیشا را تحت تأثیر قرار دهد ،و یا بسیاری
سه انگاریها و کاستیهای دیگر که بهراحتی میتواند حریم خصوصی کنشگرا در محیطهای آموزش مجازی را
درگیر کرده و یامدهای یشبینینا کیر و نگرا کنندهای را بهبار آورد (.)Jefferies et al, 2007
مسئلم مالکیت معنوی یکی دیگر از موووعات م رح در اخالق فناوری اطالعات است که در محیطهای آموزش مجازی
نیز مورد توجه قرار میگیرد .به طور کلی ،از آنجا که اشیاء و فرآیندهای اطالعاتی تفاوتی ماهوی با اشیاء و فرآیندهای
مادّی دارند ،بهسادگی نمیتوا قوانین متعارف مالکیت معنوی را بر اشیاء و فرآیندهای اطالعاتی اِعما نمود .این
فقدا  ،مسال و چالشهای اخالقی متعددی را نسبت به داراییهای اطالعاتی و مالکیت معنویِ حاکم بر آ ها بهوجود
میآورد (ثقهاالسالمی  .)7 ،7 3در محیط آموزش مجازی نیز وقتی محتویاتی آموزشی را بر روی وبگاهی قرار
میدهیم تا دانشجویا آ ها را بارگیری (یا برداشت) کنند ،ممکن است کسانی که دسترسی به وبگاه مککور دارند با
اِعما تاییراتی صوری در این محتویات ،آ ها را برخالف قوانین حق مؤلف مورد بهرهبرداری و سوءاستفاده قرار دهند.
این مسئله باعث خسارتهای مال ی و معنوی قاب توجهی به مدیرا وبگاه آموزشی و مدرسا و طراحا محتویات
آموزشی مککور میگردد (.)Jefferies et al 2007
یکی دیگر از مسال اخالقی مع وف به فناوری اطالعات و ارتباطات ،تأثیر فناوری بر روابط اجتماعی ،در میا ملتها،
جوامع و سازما ها است .اگرچه بحث از شکاف دیجیتالی ی مسال مککور قرار میگیرد ،اما همچنین نمیتوا بسط
و گسترش این موووع را بر روابط قدرت در س وح سیاسی و سازمانی نادیده گرفت .از این رو ،این گسترش یامدهای
اجتماعی قاب توجهی را به دنبا دارد و از اهمیت اخالقی بسیاری برخوردار است .به عنوا مثا  ،برخی ابزارها از قبی
آزمو های چند گزینهای به نظر می رسد برای یاددهندگا دارای اطمینا  ،دقت و سهولت م لوبی هستند .اما اغل به
این موووع کمتر توجه میشود که این نوع آزمو ها داللت بر روابط معین و محدودی میا مدرسا و دانشجویا
دارد ،بهطوری که به دانشجویا اینچنین القا میکند که اسخ درست و نهایی به عنوا هدف غایی (آنچه اص الحاً
روش دانای در صحنه 73خوانده میشود) بهتر از یک مدرس مشورتدهنده و راهنماییکننده است تا دانشجویا را برای
دستیابی به اهداف مورد نظر تشویق کند (آنچه اص الحاً روش راهنمای در حاشیه 73خوانده میشود) .چنین دیدگاهی
به مدرس نقشی به شدت محوری میبخشد آنچنا که ابزارهای آموزشی الکترونیکی از قبی اتاقهای گفتوگوی
برخط ،کالسهای مجازی ،آزمو های برخط و دیگر ابزارهای مفروض ،تک بعدی و مدرسمحور گردیده و مشارکت
دانشجویا را در محیطهای آموزش مجازی به حداق میرساند .این موووع روابط قدرت را نامتواز میسازد و
اِقتداری یک بعدی را برای مدرس به همراه دارد بهطوری که میتواند محملی برای چالشها و یامدهای اخالقی گردد.
sage on the stage
guide on the side
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این موووع ما را در این تردید قرار میدهد که آیا دانشجویا صرفاً به مثابه ماشینهای هضم دادههایی هستند که
نیازمند بازتولید حقیقت به عنوا فرآیندی آموختنی بوده و عمدتاً کارکردی اقتصادی دارند؟ یا آ که دانشجویا
انسا های مستق و خودمختاری هستند که هدفشا از آموختن ،رشد و شکوفایی در زندگی است؟ اگرچه دامنم این
رسشها از بهکارگیری فناوری در آموزش فراتر میرود ،اما میتواند یامد تعام ناآگاهانم ما با فناوری در امر آموزش
باشد (.)Jefferies et al 2007
رد ای این مناقشهها را می توا در دیدیگاه رفتارگرایانه به داگوژی که هدف از آموزش را انتقا حقایقی عینی به
یادگیرندگانی منفع در نظر میگیرد ،و در مقاب  ،رویکرد برساختگرایانه به داگوژی که غایت آموزش را کمک به
یادگیرندگا به عنوا مفسّرا و مکاشفا معنا از طریق شناخت واقعیتهایی برساختی ،مشارکتی و تعاملی
برمیشمرد ،دنبا نمود .این نکته از آ جهت حالز اهمیت است که نشا میدهد ابزارها و مصنوعات فناورانه تا چه
اندازه میتوانند در انتخاب و احراز چنین رویکردهای آموزشی رقیبی نقشآفرین باشند .این چالشها در دو س ح
مشترک دیگر ،یعنی س ح هم وشانی داگوژی و اخالق و س ح هم وشانی فناوری اطالعات و داگوژی ،خود را بهتر
نمایا میسازد.
سطحهمپوشانیپداگوژیواخالق

)2-1
اکنو الز است س ح هم وشانی میا اخالق فناوری اطالعات و نظریههای داگوژی م العه گردد .این یوند متأثر از
دیدگاه نظریه ردازا تربیتی ،سیاستگزارا و مدیرا آموزشی ،طراحا محتویات درسی ،حتی جامعم یاددهندگا و
یادگیرندگا به عنوا کنشگرا اصلی فرآیند یاددهی-یادگیری و در یک کال نهادها و ساختارهای حرفهای م رح در
سیستم آموزشی است .این نهادها و ساختارهای حرفهای ،با اتخا نظریهها ،سیاستگزاریها ،طراحی و مدیریت منسجم
و یکپارچه در یادهسازی سیستم آموزشی مورد نظر ،در یشبرد اهداف آموزشی نقشی حیاتی بازی میکنند .یشتر
نظریههای داگوژی رفتارگرایی و داگوژی برساختگرایی را از یکدیگر متمایز کردیم .با تأملی دقیقتر بر این نظریهها
آشکار میشود که وجه تمایز آ ها از یکدیگر ناشی از مبانی فلسفی بهطور عا و استلزا های هستیشناختیشا بهطور
خاص است.
آنچنا که یشتر اشاره شد ،دیدگاه رفتارگرایی مبتنی بر یک هستیشناسی واقعگرایانه است آنچنا که ا عا دارد
این جها مستق از مشاهدهگر وجود دارد .اما دیدگاه برساختگرایی بیا میکند که واقعیت ،برساختی (اجتماعی یا
فردی) است .با فرض واقعگرایی رفتارگرایانه ،حقیقت میتواند به مثابه تناظری میا گزاره و واقعیت توصیف شود.
گزارههای صادق میتوانند آموزش داده ،آموخته شده و بازتولید شوند .در هستیشناسی برساختگرایانه ،حقیقت تنها
می تواند در توافق با افرادی حاص شود که در این برساختن و آموزش مشارکت میجویند و باید متمرکز بر فرآیند
مشارکت در ایجاد برساختههایی مفید باشند (.)Jefferies et al 2007
بر این اساس ،از آنجا که نظریههای داگوژیِ رفتارگرایانه و برساختگرایانه با رهیافتهای فلسفی موجبیتگرایی
فناوری و برساخت اجتماعی فناوری تناظر مییابد ،استلزا های هستیشناختی و جها بینیهای فلسفی مشابهی را
برآورده میسازد .در جها وزیتیویستیِ موجبیتگرایانه میتوا فرض کرد ،نظریههایی اخالقی معتبر هستند که به
تعیین کنشهای اخالقی درست منجر میشوند .از این رو ،وظیفم اخالق فناوری اطالعات یافتن چیستی مسال
اخالقی ،چگونگی ارزیابی آ ها و کمک به افراد و گروهها برای انجا افعا اخالقی درست است .اما اگر واقعیت به مثابه
برساختی اجتماعی فرض گردد ،بنابراین تأکید بر روشی عینی برای تعیین اخالقی بود یک فع موجه به نظر
نمیرسد؛ از این رو دشوار میتوا به دنبا قوانین عا اخالقی بود که برای هر فرد و تحت هر شرای ی الزا آور باشد .از
منظر برساختگرایی ،بهمنظور بررسی مسال ِ اخالقی م رح در فناوری اطالعات همچنا که خود را درگیر فرآیندِ
توافق برای تعریف و شناخت مسئلهای مفروض میکنیم ،بایستی برای دریافت اسخی کافی نیز مشارکت و تالشی
جمعی نماییم.
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س ح هم وشانی میا ابزارهای آموزش الکترونیکی و نظریههای داگوژی ،متأثر از محدودیتها و امکانات سازما های
تربیتی و آموزشی و تمامی مشارکتکنندگا و ینفعا درگیر در یک سیستم آموزشی است .آنچنا که اشاره شد،
اولین مواجهم ما با ابزارهای الکترونیکی م رح در محیطهای آموزش مجازی (همچو رایانامه ،مشاورههای برخط،
آزمو های برخط ،وبگاهها و )...عمدتاً تحت تأثیر رویکرد داگوژی رفتارگرایانه است ،آنچنا که یادگیرندگا نقش
فعّاالنه ای در محیط آموزشی نداشته و ابزارهای مککور آنچنا ساخته و سازما دهی شدهاند که به عنوا یک رسانه در
فرآیند یاددهی-یادگیری ،صرفاً محتویات گزینشی و از یش طراحیشده توسط یاددهندگا را به یادگیرندگا انتقا
میدهند.
بسط و گسترش امکانات وب و استفاده از مصنوعات فنارورانم تعاملی در محیطهای آموزش مجازی بهخوبی میتواند
در جهت توسعم اهداف آموزشی بر ایم نظریههای داگوژی برساختگرایانه بهکار گرفته شود .همچنین ابزارهای
الکترونیکی بر ایم مد یادگیری شبکهای که تمامی افرادِ مشارکتکننده در محیطهای آموزشی مجازی را به مثابه
گرههای شبکه (مشابه شبکههای اجتماعی اینترنتی) به یکدیگر مرتبط میکند و تأثیرات بسیار مثبتی بر تعامالت
اجتماعی یاددهندگا و یادگیرندگا در فرآیندهای یاددهی-یادگیری غیررفتارگرایانه برجای خواهد گکاشت .این
مصنوعات فناورانه موج بهینهسازی فضای گفتوگو میا تمامی مشارکتکنندگا در محیطهای آموزش مجازی
میشود و یادگیرندگا را از س ح کنشگرانی منفع به کنشگرانی فعّا ارتقا میدهد ،آنچنا که یاددهندگا به صورت
یکسویه به انتقا دانش عینی نمی ردازند ،بلکه در فضایی گفتوگو محور ،تعاملی و مشارکتی ،دانش مورد بحثْ
صورتبندی و شک داده میشود (.)Jefferies et al 2007
بر این اساس میتوا بیا کرد که این مصنوعات فناورانه به مثابه سیستمهایی اجتماعی-تکنیکی بایستی تا حد امکا
در جهت تحقق اهداف و ارزشهای نهفته در نظریههای داگوژی طراحی و توسعه یابند ،چرا که طراحی و توسعم
ناآگاهانه و صرفاً تکنیکمحور محیطهای آموزشی مجازی ،ما را در دستیابی به اهداف و ارزشهای مورد نظر ناکا
میگکارد.
سطحهمپوشانیمركزی:اخالقآموزشالكترونيكی

)9-1
از بحث و بررسی دربارة روابط میا داگوژی ،فناوری اطالعات و اخالق ،اکنو ماهیت مخاطرات و مسال اخالقی
م رح در طراحی و توسعم آموزش الکترونیکی و رهیافتهای تحلیلی مع وف به این س ح هم وشانی ،خود را بیشتر
آشکار میکند .این موووع بدین معنا است که طراحا  ،یاددهندگا  ،یادگیرندگا و تمامی مشارکتکنندگا در
فرآیند یاددهی-یادگیری برای استفاده از این ابزارها و مصنوعات فناورانه (به مثابه سیستمهایی اجتماعی-تکنیکی) در
محیطهای واقعی یا مجازی یا ترکیبی از آ ها ،بایستی به دقت ماهیت و کارکرد ابزار تکنیکی مورد استفاده را بررسی
کنند (از جنبم فناورانه)  ،و این که چرا باید ابزار تکنیکی خاصی را برای من ق آموزشی خاصی بهکار بگیرند (از جنبم
داگوژیک) و در نهایت این که با آگاهی از ماهیت ابزار مورد استفاده و آگاهی از چرایی بهکارگیری ابزاری خاص ،دربارة
چگونگی استفاده از آ ابزارْ تأم و تدبیر کنند (از جنبم اخالقی) تا در دستیابی به اهداف آموزشی خود موفق ظاهر
شوند .اگرچه مد جِفریز-اِستا -مکراب الیههای مختلف قاب بررسی در آموزش الکترونیکی را وشش نمیدهد ،اما
هدف این مقاله برای ارالم مد و بهدنبا آ چارچوبهای مفهومی بدی در معرفی و شناخت ماهیت اخالق آموزش
الکترونیکی را برآورده میسازد .توسعم این مد یا دیگر مد های بدی برای وشش حداکثری عوام انسانی و
غیرانسانی تأثیرگکار در آموزش الکترونیکی میتواند ماهیت مسال اخالقی م رح در این مصنوع فناورانه را شفافتر
کند.
از منظر رفتارگرایی و مبتنی بر رهیافت موجبیتگرایانه ،اخالقِ آموزش الکترونیکی بر رویکردهای اخالقی تجویزی بنا
میشود ،آنچنا که به مثابه اخالق حرفهای عمدتاً بر وظایف حرفهای افراد متمرکز است .این رویکرد را اص الحاً مد
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مهندسیِ اخالق 5مینامند ،زیرا تصور میشود که برای بررسی این مسال اخالقی تنها یک راهح درست وجود دارد.
بر این اساس ،اخالق آموزش الکترونیکی به دنبا تجویز رهنمودها یا تدابیر عا و جها شمو اخالقی برای هدایت
مسال و موووعات اخالقی و اجتماعی ناشی از نفو و گسترش این مصنوع فناورانه است .اما اخالقِ آموزش الکترونیکی
از منظر برساختگرایی ،ما را ملز به مشارکتی بیشتر و گفتوگومحور میکند ،آنچنا که باید فضایی را مهیا کنیم تا
تمامی ینفعا برای ارالم راهحلی مناس مشارکت کنند .م ابق این دیدگاه ،اخالق آموزش الکترونیکی به دنبا آشکار
کرد فرضها ،ارزشها و عاللق م رح در طراحی ،یادهسازی و بهکارگیری فناوری اطالعات و بعضاً تجویز رهنمودها یا
تدابیر اخالقی با توجه به موقعیتهای آموزشی و بسترهای اجتماعی متنوع است (.)Jefferies et al 2007

نتيجهگيری


در این مقاله تالش گردید دو چارچ وب مفهومی اخالق آموزش الکترونیکی در مدلی مبنایی و از منظر فلسفم فناوری
مورد بحث و بررسی قرار گیرد .بر این اساس و به منظور تشریح و تبیینِ برخی جنبههای تأثیرگکار بر اخالق آموزش
الکترونیکی و همچنین تأم دربارة کیفیت هنجارهای اخالقی مترتّ بر آموزش الکترونیکی ،مد سهجانبم ( داگوژی،
فناوری اطالعات ،و اخالق) جِفریز ،اِستا و مکراب به عنوا یک مد مبنایی برای تحلی مقایسهای معرفی شد.
انتخاب این مد و توسعم نظری آ  ،به منظور بزرگنمایی و نمایش ابعاد اخالقی آموزش الکترونیکی از منظر فلسفه
فناوری مالحظه گردید و از این رهگکر به تعریفهای بدیلی از اخالق آموزش الکترونیکی دست یافتیم.
آنچنا که در بررسی راب م میا داگوژی ،فناوری اطالعات و اخالق به عنوا مد سهجانبم اخالق آموزش الکترونیکی
نشا داده شد ،اگرچه هدف از ارالم مد جِفریز-اِستا -مکراب به منظور بررسی ماهیت مسال اخالقی م رح در
آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو چارچوب مفهومی بدی موجبیتگرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری بود ،اما
روند تحلی این راب م سهگانه به شدت تحت تأثیر شناخت بنیادین ما از مفهو واقعیت است .تجزیهوتحلی اخالق
آموزش الکترونیکی مبتنی بر رهیافتهای فلسفی مککور نشا میدهد در اینجا مسئله صرفاً انتخاب نظریههای
داگوژی ،ابزارها و مصنوعات فناورانه و نظریههای اخالقی نوعی نیست ،بلکه آگاهی یافتن از چارچوبهایی مفهومی
برای تبیین راب م میا مصنوع فناورانم آموزش الکترونیکی به مثابه سیستمی اجتماعی-تکنیکی و جامعم هدف است؛
چرا که تبیین این راب ه نقش بهسزایی در معرفی وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی دارد .از این رو ،معرفی وظیفم
اخالق آموزش الکترونیکی در چارچوبهای مفهومی بدی به منظور تبیین این راب م هنجاری ،از خوانشهای بدیلی
از تجزیهوتحلی ماهیت آموزش الکترونیکی به مثابه سیستمی اجتماعی-تکنیکیْ
برخوردار است .در نتیجه،
میتوا وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی را مبتنی بر رهیافتهای بدی موجبیتگرایی فناورانه و برساخت اجتماعی
فناوری اینگونه معرفی نمود:
مبتنی بر رهیافت موجبیتگرایی فناورانه ،ابزارهای آموزش الکترونیکیْ مصنوعات فناورانهای هنجارمند هستند که
جامعم هدف برای انجا فعالیتهای مشخص و از یشتعیینشده در فرآیند آموزش از این مصنوعات کمک میگیرد .از
این رو ،ابزارهای آموزش الکترونیکی از تأثیراتی موجبیتی و تعیینکننده بر نهادها و فعالیتهای اجتماعی ،خصوصاً بر
جامعم هدف خود ،برخوردارند .مبتنی بر این رهیافت میتوا وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی را یشبینی و تحلی
آثار آموزش الکترونیکی بر نهادها ،مناسبات و فعالیتهای انسانی و اجتماعی در چارچوب نظریههای اخالقی موجود یا
جدید برشمرد ،آنچنا که به ارالم رهنمودها و تدابیری جها شمو و مقتضی برای هدایت مسال و موووعات اخالقی
و اجتماعی ناشی از رشد و توسعم ابزارهای آموزش الکترونیکی منجر میشود ).(Introna 2011
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اما مبتنی بر رهیافت برساخت اجتماعی فناوری ،تحقق و توسعم یک فناوری و مصنوعات فناورانه وابسته به موقعیتها و
شرایط اجتماعی ممکنی است که در آ شرایط ،تحقق و توسعم یک فناوری و مصنوعات آ بهوجود میآید؛ آموزش
الکترونیکی نیز به مثابه سیستمی اجتماعی-تکنیکی از این فرآیند مستثنی نیست .به تعبیری دقیقتر ،آموزش
الکترونیکی و جامعم هدف در فرآیند یاددهی-یادگیری از ابتدا به ساخت متقاب یکدیگر یا به همسازی یکدیگر
می ردازند .از این رو ،نمیتوا انتظار داشت اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر رهیافت برساخت اجتماعی فناوری
ورورتاً به تجویز رهنمودهای فراگیر یا تدابیری جها شمو منجر گردد .در این چارچوب میتوا وظیفم اخالق
آموزش الکترونیکی را افشا و آشکار کرد یشفرضها ،ارزشها و عاللق م رح در طراحی ،یادهسازی و استفاده از این
مصنوع فناورانه برشمرد که ورورتاً به تجویز رهنمودها یا تدابیری جها شمو منجر نمیشود ،بلکه دستیابی به
رهنمودهای اخالق آموزش الکترونیکی در گروی موقعیتها و شرایط متنوعی است که در فرآیند یاددهی-یادگیری در
محیط آموزش مجازی محقق میشود ).(Introna, 2011
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Abstract
Although e-learning provides abilities and potential facilities to develop the scientific
and educational boundaries, but likely how these changes and developments affect
the boundaries, it's not explicit for us. So, the ambiguities lead to appear pervasive
social and ethical problems and issues around the technological artifact. Attention to
the relation between e-learning and society (as a target population) is very important
to achieve new conceptualization related to the e-learning ethics. Therefore, to explain
the normative relation between e-learning and society, it could suggest some proper
conceptual frameworks for the e-learning ethics, so that the suggestion is main goal of
the e-learning ethics. In this article, in order to define and analytic study of alternative
conceptual frameworks in the e-learning ethics based on two philosophical
approaches, namely technological determinism and social construction of technology,
Jefferies-Stahl-McRobb analytical model provides the analytic comparison ground.
According to the philosophical approaches, finally, after analyzing nature of e-learning
ethics, these are achieved alternative definitions of e-learning ethics based on the
trilogy model of pedagogy, information ethics, and ethics.
Keywords: e-learning ethics, information technology, pedagogy, philosophy of
technology, socio-technical system.

