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بهه ارماها     یو علم یآموزش یها گسترش افق یرا برا یا و امکانات بالقوه ها ییتوانا ،یکیاگرچه آموزش الکترون :چكيده

را به هنگها  اسهتفاده    راتییتا نیکه ا یعوامل نیچن و هم راتییتا نیا ریتأث یو چگونگ تیفیاما ممکن است ک آورد، یم

مسهال  و مووهوعات    شیدایه موجه     ییهها  ابهها   نیچن. اشدچندا  روشن و شفاف نب ما  یبرا بخشد یاز آ  شتاب م

و  یکه یتوجهه بهه راب هم آمهوزش الکترون     نجا،یدر ا. شود یمصنوع فناورانه م نیا رامو ی  یا گسترده یو اجتماع یاخالق

 از. اسهت  تیحالز اهم اریبس یکیو مرتبط با اخالق آموزش الکترون نینو یها یساز به مفهو  یابیدست یجامعم هدف برا

راب هم   نیهی تب یمناسه  بهرا   یو ارالهم چهارچوب مفههوم    شنهادی  ،یکیاخالق آموزش الکترون فمیوظ نیتر رو، مهم نیا

در   یبهد  یمفههوم  یهها  چارچوب یو بررس یمعرف یمقاله، برا نیدر ا. و جامعه است یکیآموزش الکترون ا یم یهنجار

مهد    ،یفنهاور  یفناورانهه و برسهاخت اجتمهاع    یهی گرا تیموجب یفلسف افتیبر دو ره یمبتن یکیاخالق آموزش الکترون

 تیه ماه  یه وتحل هیه  ه  از تجز  ا ،یدر  ا. میده یقرار م یا سهیمقا  یتحل نیا یراب را مبنا مک-اِستا -زیجِفر یلیتحل

مهککور بهه    افهت یدو ره  یه اطالعهات و اخهالق     یفناور ،یجانبم  داگوژ بر مد  سه یمبتن یکیاخالق آموزش الکترون

 .  میابی یدست م یکیاز اخالق آموزش الکترون یلیدب یها فیتعر

 .یفلسفم فناور ،یکیتکن-یاجتماع ستمیاطالعات، س یفناور ،ی داگوژ ،یکیاخالق آموزش الکترون:هاكليدواژه
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 مقدمه

قرار در این مقاله بنا نداریم مسال  و مصادیق اخالقی م رح در آموزش الکترونیکی را یک به یک مورد بحث و بررسی 

دنبا  دو چارچوب مفهومی بدی  هستیم تا راب م میا  آموزش الکترونیکی  اندازِ فلسفم فناوری به دهیم، بلکه از چشم

از این رو، راب م میا  آموزش الکترونیکی و جامعه را از سه . وتحلی  کنیم و جامعه را تجزیه( به مثابه مصنوعی فناورانه)

اخالق بررسی کرده و در  ایا ، برای معرفی اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو جنبم  ِداگوژی، فناوری اطالعات و 

این مد  . کنیم ، مدلی ابتدایی را معرفی می و برساخت اجتماعی فناوری  گرایی فناورانه رهیافت بدی  موجبیت

گرایانه به  د نگاهی ک کننده آ  است که برای تعریف سازگار و منسجمی از اخالق آموزش الکترونیکی، نیازمن بیا 

های بدی  فلسفی،  چنا  که  ی  هر یک از رهیافت های مؤثر در اخالق آموزش الکترونیکی هستیم، آ  تمامی مؤلفه

 . ها را برآورده نماید شناختی هر یک از آ  های هستی استلزا 

های م رح در حوزة  نظریه. ودش ابتدا به معرفی  داگوژی و تأثیر فناوری اطالعات بر توسعه نظری آ   رداخته می

در این مقاله، به معرفی دو گروه . ها نیست  داگوژی بسیار گسترده است و در این مجا  فرصت بررسی تمامی این نظریه

 . گرایانه های رفتارگرایانه و  برساخت نظریه: های م رح در حوزة  داگوژی خواهیم  رداخت گسترده و رقی  از نظریه

گر  ه گرایانه است؛ بدین معنا که واقعیت مستق  از مشاهد شناسی واقع مبتنی بر یک هستی  انه داگوژی رفتارگرای

ها و امور  ای متناظر میا  گزاره تواند به عنوا  راب ه شناختی، حقیقت می مبتنی بر این دیدگاهِ هستی. شود مالحظه می

از منظر  داگوژی رفتارگرایانه، هدف . ا بازنمایی کندقدر کفایت، واقعیت ر ای صادق است که به واقع تعریف شود و گزاره

مبتنی بر یک   گرایانه در مقاب  این دیدگاه،  داگوژی برساخت. از آموزش، انتقا  حقایق عینی به یادگیرندگا  است

 گر و از طریق کنشِ مشاهده شک  گرایی، واقعیت توسط مشاهده از منظر برساخت. گرایانه است شناسی غیرواقع هستی

در اینجا، بر ماهیت فعّا  و . گردد گیرد؛ از این رو، حقیقت به تابعی از برساخت یا توافق اجتماعی تبدی  می می

کنندة منفع   گردد که یادگیرنده نباید به عنوا  دریافت شود و یادآوری می برساختی فرآیند کس  دانش تأکید می

بر این اساس، یکی از مسال  . کنندة معنا تلقی نمود عّا  و برساختاطالعات تلقی شود، بلکه یادگیرنده را باید مفسّری ف

گزارا ، طراحا  و یاددهندگا  در سیستم آموزش الکترونیکی، انتخاب راهبردهای آموزشی مناس   مبنایی برای سیاست

 .(Jefferies et al 2007) برد اهداف آموزشی است های متفاوت  داگوژی برای  یش بر  ایم نظریه

امروزه، مصنوعات فناورانم . شود تکنیکی معرفی می-آموزش الکترونیکی به مثابه سیستمی اجتماعی دامه،در ا

ای به گسترش و  طور فزاینده گیرند، آنچنا  که به های آموزش مجازی قرار می متنوعی در خدمت رشد و توسعم محیط

های  های مجازی، امکا  ایجاد محتویات آموزشی یا آزمو  در محیط.  ردازند یادگیری می- شتیبانی از فرآیند یاددهی

طوری که  کند، به تکنیکی فراهم می- کیری برای کاربرا  این سیستم اجتماعی نع افبرخط، نوعی خودمختاری و ا

این . بندی و انتقا  داده شود تواند بسته تسهی  این امکانات در آموزش الکترونیکی متضمن آ  است که دانش می

بندی و  نی تعریف، بستهنحوی عی تواند به می« واقعیت»نگرش ممکن است مؤید این دیدگاه باشد که توصیف و شناخت 

شده در یک سیستم  داگوژی رفتارگرایانه  رسد این تلقی ناشی از یک چارچوب مفهومی تعبیه به نظر می. منتق  گردد

های  عمدة نظریه. فرض طراحی، ساخت و توسعم مصنوعات الکترونیکی آموزشی قرار بگیرد تواند  یش است که می

باور بنیادی دارد که آنچه یادگیرندگا  باید آ  را یاد بگیرند بر  ایم این مفهو  است  داگوژی رفتارگرایانه، ریشه در این 

 کیری و ارزیابی  دستاورد این تلقی از مفهو  آموزش، سنجش. که هدف از آموزش، شناخت یک واقعیت عینی است

بتنی بر چارچوب مفهومی تواند م رفتارهای قاب  مشاهده است؛ آنچنا  که فرآیند ارزیابی بر  ایم این نگرش می

                                                 
2 technological determinism 
3 social construction of technology: SCOT 
4 behaviorist pedagogy 
5 constructivist pedagogy 
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در مقاب  این دیدگاه، فناوری اطالعات و مصنوعات آ  .  اسخ معرفی شود-گرایانه و در قال  یک مد  محرک موجبیت

ای را  شتیبانی کنند که کاربرا  آموزش الکترونیکی برای دسترسی و  گرایانه توانند سیستم  داگوژی برساخت می

آنچنا  که طراحی، ساخت و توسعم محیط . ی  یوسته با محیط آموزشی باشندفراگیری محتویات آموزشی در تعامل

گرایانه، شناخت واقعیت را در تعام   یوستم یادگیرندگا   آموزش الکترونیکی مبتنی بر یک سیستم  داگوژی برساخت

 . (Jefferies et al 2007)کند  با محیط آموزشی و مشارکت آنا  در ساخت دانش فراهم می

توا  صرفاً به عنوا  یک نوع ابزار جدید آموزشی در نظر گرفت،  شود آموزش الکترونیکی را نمی ه بیا  میدر ادام

« واقعیت»تواند تلقی ما را به مقولم یادگیری و آموزش و حتی فراتر از آ  تلقی ما را نسبت به  چرا که این فناوری می

های آموزشی و علمی  ای را برای گسترش افق ها و امکانات بالقوه اگرچه آموزش الکترونیکی، توانایی. تحت تأثیر قرار دهد

چنین عواملی که این تاییرات را  آورد، اما ممکن است برای ما کیفیت و چگونگی تأثیر این تاییرات و هم به ارماا  می

مسال  و  هایی موج   یدایش چنین ابها . بخشد چندا  روشن و شفاف نباشد به هنگا  استفاده از آ  شتاب می

توجه به راب م آموزش الکترونیکی و . شود ای  یرامو  این مصنوع فناورانه می موووعات اخالقی و اجتماعی گسترده

های  سازی برای دستیابی به مفهو ( گیردد های اجتماعی متعددی که  یرامو  این فناوری شک  می گروه)جامعم هدف 

از این رو، تعریف وظیفه اخالق آموزش الکترونیکی . ار حالز اهمیت استنوین و مرتبط با اخالق آموزش الکترونیکی بسی

گرایانه، از منظر   ی  هر یک از رویکردهای آموزشی مبتنی بر مفرووات  داگوژی رفتارگرایانه و  داگوژی برساخت

 . بدیا گرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری تحقق می فلسفم فناوری در دو چارچوب مفهومی موجبیت

منظور اتخا  تدابیر و  های اخالقی م رح در آموزش الکترونیکی و به امروزه، برای بحث و بررسی مسال  و چالش

های اجتماعی  گروه)رهنمودهای اخالقی سازگار با یکدیگر و برای تبیین راب ه میا  آموزش الکترونیکی و جامعه هدف 

های متعددی برای نمایش ابعاد اخالقی  از مد ...( گزار  و سیاست مرتبط از قبی  یاددهندگا ، یادگیرندگا ، مدیرا ،

تحلی  مسال  اخالقی  ینفعا  : هایی با تمرکز بر توا  به مد  نمایند که از آ  جمله می آموزش الکترونیکی استفاده می

قی در آموزش ؛ چارچوبی عملی برای ح  تنگناهای اخال)Pouloudi et al 2002, 196-(203ونیکی الکتر در آموزش

های اخالقی اسال  و مبتنی بر  ؛ سیستم جامع آموزش الکترونیکی متأثر از آموزه)Ei et al 2004, 154-(157الکترونیکی 

سیستم آموزش  های اخالقیِ ولیتئمس؛ )et al 2013, 1 Musbahtiti-(5منابعی همچو  قرآ  و سنت  یامبر اسال  

ناشرا ، )سیستم و محیط خارجی ...( مدیرا ، مشاورا ، استادا ، کارکنا  و)سیستم در قبا  محیط داخلی  الکترونیکی

 . نا  برد( 5 -  ، 31 7 ور و شالباف  علی)  ...(گیرندگا ، اولیاء و مربیا ، دولت و  تصمیم

موارد تر از  های مفهومی اخالق آموزش الکترونیکی را در مدلی مبنایی این مقاله در نظر دارد تحقیق دربارة چارچوب

های  به منظور تشریح و تبیینِ برخی جنبهبر این اساس و . فوق و از منظر فلسفم فناوری مورد بحث و بررسی قرار دهد

تأثیرگکار بر اخالق آموزش الکترونیکی و همچنین تأم  دربارة کیفیت هنجارهای اخالقی مترتّ  بر آموزش 

راب به عنوا  یک مد  مبنایی  جِفریز، اِستا  و مک( ، و اخالق داگوژی، فناوری اطالعات)جانبم  الکترونیکی، مد  سه

راب و سپ  توسعم نظری آ ، به  مک-اِستا -در این مقاله، انتخاب مد  جِفریز. شود ای معرفی می برای تحلی  مقایسه

گیرد و از این  منظور بزرگنمایی و نمایش ابعاد اخالقی آموزش الکترونیکی از منظر فلسفه فناوری مورد توجه قرار می

  . یابیم های بدیلی از اخالق آموزش الکترونیکی دست می رهگکر به تعریف



روشپژوهش

،  کیرفتنی و صریحچارچوبی و مفاهیم نظری، ها  از متن های برآمده ها و بینش دیدگاهگیری از  با بهرهدر این مقاله 

رهیافت اشباع با  توا  را میتالش  ژوهشی این  .شود میمعرفی وظیفه اخالق آموزش الکترونیکی اراله برای ر  کی توجیه

وجوی  اسخی برای مسئلم اصلی  در جست اکتشافی و استداللی تشبیه نمود که با رویکردیها  نظری در گردآوری یافته

آموزش های اصلی اخالق  جنبههایی فلسفی،  مفهومی مبتنی بر دیدگاه-ی نظریتحلیل در اینجا با. مقاله است
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جوی و تست هدفْ جساهای اجتماعی رایج  که در  ژوهش شناختی روش  ی  این رویکرد. شود بررسی می الکترونیکی

اراله  دنبا  به ها این نوع  ژوهش. به مسئلم مورد تحقیق استو گرایش شخصی خاص  حالت  هنی ،انداز نوعی چشم

های اصلی  تصویری از جنبهبرد اهداف  ژوهش،  شبتوا  در جهت  ی تا تازه استجامع در قال  چارچوبی   نهادی هم

روایی و معیارهای جای   ژوهش بهر در اینجا برای ارزیابی اعتبابر این اساس، . آشکار نمودرا  آموزش الکترونیکیاخالق 

هایی  دنبا  اراله تحلی  به آنچنا  که معیار سازگاری شود، استفاده می اعتماد هکیری و سازگاری معیارهایاز   ایایی

ی  ژوهش است و معیار اعتماد کیری به دنبا  استداللی موجه، مشخص و مع وف هها یافتهه صریح، دقیق و مبتنی بر

 (.17-15،  3 7خالقی )به  رسش مقاله است 

های  های اخالقی ناشی از بسط و گسترش سیستم  رسش اصلی این مقاله آ  است که آیا برای مواجهه با چالش

شمو  بایسته است، یا تهیه و تدوین  آموزش الکترونیکی، تهیه و تدوین یک مرامنامم اخالقی فراگیر و جها 

های آموزشی، فناورانه و اخالقی  ط و موقعیتهای اخالقی متعدد و متکثری شایسته است که با توجه به شرای مرامنامه

های آموزشی، فرهنگی و  آیا تهیه و تدوین اخالق آموزش الکترونیکی فارغ از زمینهگیرند؟ به بیانی دیگر،  شک  می

های اخالقی و هنجارهای  شمو  است یا متأثر از ارزش ای دارای قرالتی واحد و الگویی جها  اجتماعی هر جامعه

هایی متکثر و متعدد است؟  اسخ به این  رسش، بررسی ماهیت راب م هنجاری میا  آموزش  ای قرالتاجتماعی دار

جانبه  داگوژی، فناوری اطالعات و اخالق وروری  و جامعه را مبتنی بر مد  سه( به مثابه مصنوعی فناورانه)الکترونیکی 

 .   سازد می



پداگوژیوتأثيرفناوریاطالعاتبرآن

به  agoو « کودک»به معنای  paidosدر زادگاه خود، یونا  باستا ، ترکیبی است از  paidagogosاگوژی یا اص الح  د

، راهنمایی است که مسئولیت همراهی کودک به آموزشگاه را « داگوگ»در کتاب جمهوری افالطو  . «هدایت»معنای 

. تعریف شده است« آموزش اخالقی کودکا »  های فرانسوی، اص الح  داگوژی معاد نامه در برخی لات. برعهده دارد

 داگوژی، جسم،  هن، و اخالق را در بر »: نامه تخصصی بولیسو  نقد شده و  یشنهاد گردیده است این تعریف در لات

نظرانی  اما صاح . ترجمه شده است« تعلیم و تربیت»در فرهنگ انگلیسی به فارسی باطنی،  داگوژی معاد  . «گیرد می

یادگیری با هدف تمییز -کیم این اص الح را به عنوا  نظریه علمی م العم چگونگی فرآیندهای یاددهیچو  دور هم

بنیا  با گسترش  امروزه، در جامعم دانش. اند ها و روشن ساختن و هدایت نمود  عم  تدری  تعریف کرده ارزش

های روزآمد  کارگیری نظریه رس، بهوسیلم یادگیرنده و با همیاری مد آموزش الکترونیکی و امکا  ساخت دانش به

های فرهنگی و اجتماعی یادگیرندگا  و یاددهندگا ، بیش  کنندگی مناس  و با توجه به تفاوت  داگوژی با قدرتِ تبیین

 کیری از اخالق آموزش  شود که تعریف کاربست این ورورت هنگامی دوچندا  می. از  یش ورورت یافته است

. های متنوع  داگوژی در انسجامی مفهومی قرار بگیرد طوری که با نظریه ود قرار دهیم بهالکترونیکی را هدف  ژوهش خ

سویه به رویکرد آموزشی  های متعدد  داگوژی را در گکار از رویکرد آموزشی اقتدارگرا و یک بر این اساس بایستی نظریه

ز این رو برای تعریف و تحقق اخالق آموزش ا (. - ،  733و تاردیف گوتیه )گرا و تعاملی مورد توجه قرار داد  تجربه

 .  یابد الکترونیکی، درک مناس  و روشنی از راب م میا   داگوژی، فناوری اطالعات و اخالق اهمیت می

توا  بیا  کرد که در یونا  باستا ، اختراع و اشاعم نسخ خ ی، رویکرد سنتی  داگوژی را  با نگاهی بسیار گکرا می

در دورا  مدر  و متأثر از دستگاه چاپ . تنی بر اشعار هومر بود، عمیقاً تحت تأثیر قرار دادکه عمدتاً شفاهی و مب

گوتنبرگ، اختراع صنعت چاپ بر تولد مدرسه و ترویج فرهنگ مکتوب در قر  هفدهم تأثیر گکاشته و موج  تحوالت 

های اطالعاتی و  گسترش فناوری ویکم یا قر  یادگیری نیز متأثر از بسط و قر  بیستم و بیست.  داگوژیک گردید

از نظر تاریخی،  یوسته (  1 ،  733گوتیه و تاردیف . )ارتباطی رویکرد نوینی در حوزه  داگوژی به ارماا  آورده است
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ها وجود داشته است؛  داگوژی  اند و همیشه حرکتی نوسانی به سوی هر یک از آ  دو روش تدری  در مقاب  هم بوده

و « در جلوی کالس بایستید و تدری  کنید»رویکرد او  بیا  دارد که . آموزمحور  داگوژی دانشمحور در مقاب   معلم

این دو رویکرد نحوة تدری  . «تدری  را با توجه به س ح و عالقم یادگیرنده شروع کنید»رویکرد دو  ا عا  دارد که 

ره کرد که بسیاری از معلما  بر اساس عوام  البته به این نکته نیز بایستی اشا. دهند معلما  را تحت تأثیر قرار می

طور کلی با توجه  و به... چو  موووع مورد تدری ، سن یادگیرندگا ، درک معلم از موووع، زما  تدری  و ای هم زمینه

 (.1 -  ، 551  ریچارد )دهند  میبه مقاصد گوناگو  آموزش، رویکردی تلفیقی را مد نظر قرار 

تباطی تأثیرات قاب  توجهی بر ماهیت تدری  و راب ه میا  یاددهنده و یادگیرنده در فرآیند های اطالعاتی و ار فناوری

های نوینی را برای تدری  و تحو  در  ها با امکا  فرا رفتن از زما  و مکا ، راه این فناوری. گکارند یادگیری می-یاددهی

دهد راب ه میا   الز اهمیت است که نشا  میاین تحو  از آ  جهت ح. کنند یادگیری فراهم می-فرآیندهای یاددهی

کند  ی  دو  فناوری اطالعات و نظا  آموزشی که به نوعی جایگاه فناوری اطالعات در قلمروی  داگوژی را ترسیم می

گرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری به تقویت و تشدید دو رویکرد متقاب   رهیافت موجبیت

به بیانی دیگر، این صرفاً فناوری (.  3 ،  733گوتیه و تاردیف )کند   داگوژی کمک می( گرایی برساخت/رفتارگرایی)

اطالعات نیست که به نحوی ابزاری، رویکرد  داگوژیک در نظا  آموزشی را تحت تأثیر صرف قرار دهد، بلکه افزو  بر 

گیری و آموزش را  ی  این دو رویکرد آ ، نحوه تعام ِ کاربرا ِ نظا  آموزشی با چنین فناوری و مصنوعات آ ، امر یاد

کارگیری مؤثر در امر  از این رو، هر  یشرفت جدیدی در  داگوژی که برای به. متقاب  در  داگوژی متحو  خواهد کرد

یادگیری و آموزش الز  به نظر برسد باید با تأکید بر امر یادگیری، و نه صرفاً قرار گرفتن در دا  کاربردِ فناوری و نگاه 

بنابراین، از آنجا که فناوری اطالعات و مصنوعات آ  یک ابزار قدرتمند شناختی است، . ری صرف به آ  تداو  یابدابزا

تواند سودمند و مفید واقع شود، ولی مشروط بر این  مندی از آ  در بسیاری از مسال  موجود در حوزة آموزش می بهره

، 35 7آبادی  ؛ ابراهیم  ، 551  ریچارد )ا  نمایند ری استقبیادگی-که یاددهندگا  نیز از تحو  در فرآیند یاددهی

 33 .) 

آنچه در بیا  جایگاه فناوری اطالعات در  داگوژی قاب  توجه است برقرار نمود ِ تناظری میا  دو ق بی رفتارگرایی 

اجتماعی   اختگرایی فناورانه و برس های فلسفی بدی  میا  موجبیت گرایی در حوزه  داگوژی و رهیافت و برساخت

های اطالعاتی،  ها از فناوری مندی آ  اکنو ، به معرفی دو رویکرد نظری متقاب  در حوزه  داگوژی و بهره. فناوری است

 . گرایانه  داگوژی رفتارگرایانه و  داگوژی برساخت: شود ارتباطی و رایانشی  رداخته می

پداگوژیرفتارگرايانه(3-1

شاید این دیدگاه بسیار ابتدایی . دانند های خاص می های مشخص به محرک ای از  اسخ مجموعهرفتارگرایا ، یادگیری را 

توانند به اجزاء کوچکی  به نظر برسد، که به عبارتی چنین نیز هست؛ ولی رفتارگرایا  معتقدند که همم رفتارها می

ها برای یادگیری چنین  آ . شوند گرفته میتقسیم شوند و هر یک از این اجزا با تعلیم،  اداش و بعضی اوقات تنبیه یاد

گکارا   اسکینر به عنوا  یکی از  ایه(.  ، 551  ریچارد )های مهم ادارک توجهی ندارند  روالی را قال  هستند و به مؤلفه

شرطی »شناسی رفتارگرایی با تأثیر کیری از م العات  اولوف در مورد شرطی شد  حیوانات و مبتنی بر نظریه  روا 

یک روش ای،  آموزش برنامه.  رداخت« 1ای آموزش برنامه»به اراله روش تدریسی با عنوا  « دهندة کار انجا  شد 

شوند و بالفاصله    از هر  اراله میانتقا  یافته و در آ  اطالعات در مراح  کوچک به یادگیرنده  است کهآموزشی 

شود تا  ه یادگیرنده بازخورد داده و به او فرصت داده میدرستی و نادرستی فعالیت یادگیری ب رةفعالیت یادگیری دربا

تواند در راب م میا  یاددهنده  در اینجا دانش به عنوا  امری عینی می. دسرعت یادگیری مناس  خودش را انتخاب نمای

اشین مخترع ماندیشم آموزش بدو  معلم و آغازگر  رسیسیدنی  ِ. بندی شده و انتقا  داده شود و یادگیرنده، بسته

هدف آموزش . گسترش و توسعه داد «ای آموزش برنامه»این طرح را در قال  اسکینر    73سا   اما در بود، آزمو 
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را آموزشی م ال   ، اسخ-راب ه محرکو در قال   معلم یا یاددهندهکه یادگیرنده بدو  کمک  بودای این  برنامه

برای اسکینر، . گیرد ها شک  می گر از طریق تقویت  اسخ؛ در این روش، گکار از یک س ح شناخت به س ح دیفراگیرد

های درست باید از طریق تشویق و تقویت  ها و باید از آ   رهیز و اصالح شود و  اسخ های نادرست یعنی کاستی  اسخ

عنوا   تر این ماشین با های مدر  نسخه. گکارد گکاری شود، زیرا از نظر وی این فرآیند بر یادگیری، اثر مثبت می ارج

گرفت  چنا  مورد استفاده قرار می وارد مدارس گردید و تا سه دهه بعد هم 7315در  ایا  دهم « دهنده تکالیف انجا »

 (. 77- 77، 35 7آبادی  ؛ ابراهیم 3 - 3 ،  733تاردیف گوتیه و )

گرايانهپداگوژیبرساخت(3-2

مبتنی بر این دیدگاه، . دهد در مقاب  رفتارگرایی، درک و فهم انسا  را در درجم او  اهمیت قرار می 3گرایی برساخت

یابد که غالباً در تعام  با اشیاء و  های شخصی خود یادگیرنده گسترش می یادگیری از ساختن دانش بر اساس تجربه

ند که ما دانش جدیدما  را بر  ایم دانش موجودما  ک گرایانه بیا  می شناسی برساخت روا . شود افراد دیگر تقویت می

بر این اساس . دهد چنا  که نق ه آغازین هرچه باشد، یادگیری با افزوده شد  دانش جدید رخ می سازیم؛ آ  می

سازیم که  ما  از زندگی، الگویی  هنی از جها  واقعی را برای خود می های شخصی گرایا  باور دارند ما با تجربه برساخت

ژا   یاژه، از . کنیم، بهتر درک کنیم های دیگر تجربه می شنویم یا به شیوه بینیم، می کند آنچه را می به ما کمک می

گرفت که به اکتشاف محیط اطراف خود   یشگاما  این دیدگاه، کودکِ در حا  رشد را دانشمندی یکه و تنها در نظر می

یابد؛ این موووع، خصوصیت  ت و ساختار جها   یرامو  دست می ردازد و بر اساس آ  به نتایجی دربارة طبیع می

طوری که بر تعام  میا  یادگیرنده و دیگرا  به عنوا  بُعد بسیار  کند، به اجتماعی این دیدگاه را برجسته می  برساخت

ی موقعیتی گرایی، یادگیری را به منزلم فرآیند چنین دیدگاه برساخت هم. ورزد مهمی از تعام  اجتماعی تأکید می

توا  فرآیند یادگیری برای یادگیرنده را در خالء  چنا  که بایستی در یک زمینه یا موقعیت رخ دهد و نمی اِنگارد، آ  می

میالدی،  15 مدر اوای  ده(.  7- ، 551  ریچارد )کرد تصور های اجتماعی و فرهنگی  و منفک از شرایط و موقعیت

به های رایانشی، اطالعاتی و ارتباطی در حوزه  داگوژی  فناوری ده ازمراکز آموزشی و دانشگاهی برای استفا

توسط ( 1 73) 3نویسی لوگو زبا  برنامه متوسع توا  به از جملم این موارد می. ای اقدا  کردند گسترده های گکاری سرمایه

 دیدگاه در چارچوبودکا  و ک برای استفاده آموزشیِ لوگونویسی  زبا  برنامه. و همکارانش اشاره کرد 75رتسیمور  ا ِ

افزارهایی آموزشی در قال   داگوژی  هدف اصلی  ا ِرت، تدوین ابزار و نر  .طراحی شد  یاژه گرایانه برساخت

مندی از  از آ  زما  تا کنو ، استفاده و بهره. آموزا  بود گرایانه و با امکا ِ ساختِ دانش توسط دانش برساخت

. شدت تحت تأثیر قرار دهد یادگیری را به-و ارتباطی توانسته است فرآیند یاددهیهای رایانشی، اطالعاتی  فناوری

های زمانی و مکانی،  های اطالعاتی و ارتباطی به عنوا  ابزاری قدرتمند و با توجه به امکا  فرا رفتن از محدودیت فناوری

                                                 
شود که در متون فارسی اغلب  استفاده می constructivismشناسی پیاژه از اصطالح  در متون انگلیسی معموالً برای اشاره به نظریه روان  

شناسی سنتی، از جمله رفتارگرایی، استدالل  گرا در مقابل با رویکردهای روان شناختی ساخت رویکردهای روان. شود میترجمه « گرایی ساخت»

برای « واقعی»ال دارد، در نتیجه جهان های شخصی از رویدادها نقش فعّ کنند که درک هر فرد از جهان متفاوت است و هر فرد در ایجاد برداشت می

رویکردهای . یافته و جهان واقعی ناشناختنی دارد فردیت پدیداریِ این موضع ریشه در تمایز کانتی میان جهانِ. ها جای متفاوتی است هر یک از انسان

« گرایی اجتماعی برساخت»متون فارسی اغلب دارد که در  social constructionismهای بنیادی مشترکی با  فرض گرا پیش شناختی ساخت روان

فرد  ت خودِدوسویه است؛ از یک سو به میزان عاملیّ «گرایی اجتماعی برساخت»و  «گرایی ساخت»تفاوت عمده میان (. 00، 3002بِر )شود  ترجمه می

با  .م تا چه حد محصول نیروهای اجتماعی استای که آنچه ساخته نکته اشاره داردشود و از سویی دیگر به این  در این فرآیند ساختن مربوط می

نگاه )دست یابند  آنهاای از  اند به سنتز یا آمیزه تالش کرده این دونظرهای آشکار میان  اتفاقها و  فرض پیشاندیشمندان با توجه به  حال برخی این

استفاده « گرایی برساخت»یکسان ح از اصطال این مقالهاسر سردر  این موضوع،با توجه به  از این رو(. Botella 1995; Burr & Butt 2000کنید به 

 . ایم کرده
9
 Logo 

10 Seymour Papert 



االسالمیثقه/یكيدراخالقآموزشالكترونیدوچارچوبمفهومیاسهيمقاليتحل

110 

 

ها به قلمروی  داگوژی موج   ودِ این فناوریور. اند یادگیری ایجاد نموده-ها و امکانات نوینی را در فرآیند یاددهی راه

دهی تدری ، مفهو  یادگیری و حتی شیوة کس  دانش توسط یادگیرندگا   های  داگوژی در زمینم سازما  شد نظریه

تواند فرآیند  گرایانه دارای خصوصیاتی است که می رسد  داگوژی برساخت نظر می از این رو، به. تقویت و بازتعریف گردد

ویژه اینترنت  یادگیری را، با تأکید بر مشارکتِ در ساخت دانش، از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات و به-یاددهی

 (. 3 - 3 ،  733 گوتیه و تاردیف)متحو  نماید 



تكنيكی-آموزشالكترونيكیبهمثابهسيستمیاجتماعی

به سرعت در صنعت آموزش، خصوصاً آموزش عالی، ، آموزش الکترونیکی یا آموزش مجازی در جامعم اطالعاتی کنونی

های اطالعاتی  آموزش الکترونیکی در چارچوب امکانات بالقوه و بالفع  فناوریکه از آنجا . است در حا  رشد و گسترش

ی ها و مسال  اخالق تواند درگیر برخی از چالش یابد، از این رو این مصنوع فناورانه نیز می و ارتباطی رشد و گسترش می

های اخالقی م رح در آموزش  طور کلی، مسال  و چالش به. های اطالعاتی و ارتباطی گردد ناشی از توسعم فناوری

کنندگا  خدمات آموزش الکترونیکی با برخی  گروه او  به عنوا  فراهم: توا  به دو گروه تقسیم کرد الکترونیکی را می

شوند، و گروه دو  به عنوا   آموزش مواجه میاز ع  یامدهای این نو چگونگیهای اخالقی مرتبط با  چالش

 یادگیری-یاددهیفرآیند این  باهای اخالقی مرتبط  کنندگا  آموزش الکترونیکی با طیف متنوعی از چالش مصرف

بر این اساس، برخی از مسال  اخالقی که در حوزة آموزش الکترونیکی حو  این دو . (Brown, 2008)ند گرد رو می روبه

استراق (  ها،  ترویج و تبلیغ ودارزش(  انتحا  و نقض حقوق مالکیت معنوی، ( 7: شود عبارتند از رح میگروه م 

( 1سازی، و  تخری  رقبا از طریق تهمت و شایعه(  داری،  فقدا   ایبندی به امانت(  افزایش فریبکاری، (  سمع، 

 (.  3 ، 31 7 ور و شالباف،  علی)گسترش دروغ و تقل  

کند و این  های اطالعاتی، ارتباطی و رایانشی استفاده می که از فناوری یادگیری-لی، هر نوع فرآیند یاددهیطور ک به

و البته یادگیری )  7یا آموزش مجازی 77باشد، آموزش الکترونیکی ها بخشی وروری از فرآیند مککور می فناوری

گیرد، اما اغل  دو  ای را دربرمی گسترده های این اص الح مجموعم اهداف و روش. شود خوانده می( الکترونیکی

جایگزین یاددهندة ( طور کام  تا حدودی یا به)های رایانشی  ها و برنامه او  این که داده: خصوصیت در آ  آشکار است

بینند، مثالً از  شود؛ دو  این که یادگیرندگا  بخشی یا تمامی دورة آموزشی خود را از راه دور آموزش می انسانی می

 .) Wright 2008& Daintith(168 ,های خود  ق اینترنت و درو  خانهطری

های  یشرفتم رایانشی در انتقا  مواد و محتویات  امروزه، آموزش الکترونیکی به معنای استفاده از شیوه 

 اص الح آموزش الکترونیکی یا. آموزا ، دانشجویا  و در یک کلمه یادگیرندگا  است آموزشی به فراگیرا ، دانش

شود؛ در معنای او ، هرگونه اراله و انتقا  دانش و آموزش از  کار گرفته می آموزش مجازی با دو معنای عا  و خاص به

، و در معنای دو ، تنها یادگیری از طریق ...طریق وسای  و ابزارهای الکترونیکی، از قبی  تلویزیو ، رادیو، اینترنت و

های آموزشی  افزارهای کاربردی و روش ع فناورانه، مجموعم وسیعی از نر در این مصنو. اینترنت و وب مورد نظر است

چنین در  هم. های درسی مجازی و مواردی از این نوع محور، کالس محور، آموزش وب شود؛ آموزش رایانه کار گرفته می به

ها بدو  محدودیتِ  ا ها و مک این سیستم یا فرآیند آموزش، بخش مهمی از محتویات و مباحث آموزشی در تمامی زما 

ای از ارتباطات  های ویژه طوری که این انتقا  با روش گیرد، به انتقا  در اختیار کاربرا  یعنی هما  یادگیرندگا  قرار می

 (.  ، 31 7 ور و شالباف  علی)شود  ای انجا  می های رایانه و از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه

برای  شتیبانی از  طی و رایانشیارتبا ی،اطالعات های توا  استفاده از فناوری ی را میآموزش الکترونیکطور خالصه،  به

در بسیاری از مراکز و نهادهای آموزش عالی و حتی  انه، این مصنوع فناورامروزه. تعریف کرد یادگیری-یاددهیفرآیند 

                                                 
11 electronic learning: e-learning 
12 virtual learning  
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از این مصنوع نه تنها در تهیه و . شود می کار گرفته برد اهداف آموزشی به در مدارس ابتدایی و دبیرستا  به منظور  یش

چنین برای  ها و هم های آموزشی و آزمو  ریزی برنامه شود، بلکه در طراحی و برنامه تولید محتوای آموزشی استفاده می

داری بر با یکدیگر نیز بهره یاددهندگا با یکدیگر و ارتباط  یادگیرندگا ، ارتباط یاددهندگا و  یادگیرندگا ارتباط میا  

است که  خورده یوند  یادگیری-یاددهیاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات آنچنا  با فرآیندهای اکنو ، . گردد می

 . کیر نیست آموزشی نوین بدو  این  یوند امکا  سیستمر تصوّ

برای . تلقی کرد  7تکنیکی-های اجتماعی توا  به مثابه سیستم های آموزش الکترونیکی را می بر این اساس، سیستم

ها و مصنوعات فناورانه، اشیالی مادّی و فیزیکی هستند، اما  توا  نشا  داد که اگرچه فناوری تبیین این اص الح می

های اجتماعی، از هیچ معنا، اهمیت یا سودمندی الز  برخوردار  بدو  جای گرفتن در بستر آداب و رسو  و فعالیت

های آگاهانم انسانی خلق شده و توسط نیروهای اجتماعی شک   انه از طریق فعالیتها و مصنوعات فناور فناوری. نیستند

شده از سنگ صادق است، در  ترین مصنوعات نظیر یک چاقوی تراشیده چنا  که در مورد ساده این مدعا هم. گیرند می

های اجتماعی، و بسیاری  شبکه های هوشمند، ای، سیستم  های رایانه چو  برنامه ترین مصنوعات فناورانه هم مورد  یچیده

شود که فناوری  از این رو بیا  می. دیگر از جمله آموزش الکترونیکی به عنوا  مصنوعی فناورانه نیز صادق است

البته این مدعا مؤید آ  نیست که فناوری صرفاً حاص  فعالیتی اجتماعی است، بلکه ا عا  . محصولی اجتماعی است

و شرایط اجتماعی در کنار یکدیگر، موج  تحقق و توسعم یک فناوری یا مصنوعی  های فیزیکی شود که مؤلفه می

تنهایی و بدو  همراهی با یکدیگر، قادر نیستند  های فیزیکی یا شرایط اجتماعی به شوند، آنچنا  که مؤلفه فناورانه می

؛ ورماس و دیگرا    -  ، 553 جانسو  )فناوری یا مصنوعی فناورانه را در بستر اجتماعی تحقق و توسعه بخشند 

 577 ،711-713 .) 

گیرند؛ سیستم آموزش الکترونیکی به  ها و مصنوعات مرتبط با آموزش الکترونیکی نیز  ی  این مدعا قرار می فناوری

افزارها،  های فناورانه است؛ از نر  تکنیکی از یک سو شام  بخش قاب  توجهی از مؤلفه-مثابه سیستمی اجتماعی

چو   افزارهایی هم های مجازی گرفته تا سخت های برخط، آزمایش کاربردی، محتویات الکترونیکی، آزمو های  برنامه

گیرد؛  های انسانی را نیز دربرمی ، و از سوی دیگر بخش فراگیری از مؤلفه...ها و تاپ بردهای الکترونیکی، لپ ها، وایت تبلت

کنندگا   دهندگا ، مهندسا ، فراهم ی گرفته تا طراحا ، توسعهاز یاددهندگا  و یادگیرندگا  سیستم آموزش الکترونیک

دهند که کلیت  را تشکی  می  ای های انسانی و غیرانسانی، شبکم گسترده این طیف متنوع از مؤلفه... . محتوای آموزشی و

اجتماعی و  از این رو، سیستم آموزش الکترونیکی در بستری. داللت بر سیستم آموزش الکترونیکی دارد این شبکهْ

چنین نگاهی به مصنوعات فناورانه، از این جهت . یابد که مملو از مفاهیم هنجاری و ارزشی است فرهنگی تحقق می

سیستم آموزش الکترونیکی، . دهد حالز اهمیت است که بحث دربارة اخالق آموزش الکترونیکی را تحت تأثیر قرار می

تکنیکی است که دربردارندة هنجارهای اجتماعی و -تمی اجتماعیابزاری صرفاً مادّی و فیزیکی نیست، بلکه سیس

های انسانی و  هرگونه سخن گفتن از اخالق آموزش الکترونیکی، مؤلفه. شده در آ  است های اخالقی تعبیه ارزش

 جانبم بنابراین، برای معرفی وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر مد  سه. کند غیرانسانی آ  را درگیر می

تکنیکی -انداز سیستمی اجتماعی  داگوژی، فناوری اطالعات و اخالق، بایستی سیستم آموزش الکترونیکی را از چشم

 .مورد توجه قرار داد

 

ازاخالقفناوریتااخالقآموزشالكترونيكی

بیش از آ  که بر ( ها ها و مصنوعات آ  چو  بسیاری از فناوری هم)رسد  کیرش و توسعم آموزش الکترونیکی  به نظر می

هایی آموزشی است که به کمک  ای از ماهیت آ  باشد، متکی بر امکانات و جا به  ایم شناخت مناس  و درک آگاهانه

: شناسی ا عا  دارد  رداز معاصر انگلیسی در حوزة م العات رسانه و نشانه چَندلر نظریه. فناوری اطالعات مهیا شده است

                                                 
13 socio-technical systems 
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دانیم که چه چیزی را از  نمی[ امّا]ای ما را مدهوش کند،  اُن  بگیریم که ارتباط رسانهتوانیم  تا جایی با رسانه می»

تواند بگوید که ما در حا   تا زمانی که مبهوت فرآیندهای مربوط به آ  باشیم، کسی نمی[ از این رو،. ]دهیم دست می

 .)Chandler 1995, 10(« .کرد  هستیم انتخاب

آوریم،  دهیم و آنچه به دست می از دیدگاه چَندلر انتخاب آموزش الکترونیکی، بدو  توجه به آنچه از دست می

آموزش . ما  به جها  را تاییر دهد ها و نگاه تواند تجربه ای متفاوت می گونه فناوری به. چندا  خردمندانه نیست

تواند تلقی ما  ید آموزشی در نظر گرفت، چرا که این فناوری میتوا  صرفاً به عنوا  یک نوع ابزار جد الکترونیکی را نمی

اگرچه آموزش . تحت تأثیر قرار دهد« واقعیت»را به مقولم یادگیری و آموزش و حتی فراتر از آ  تلقی ما را نسبت به 

و علمی به ارماا   های آموزشی ای را برای گسترش افق ها و امکانات بالقوه الکترونیکی از رهگکر مجازی بودنش، توانایی

چنین عواملی که این تاییرات را به هنگا   آورد، اما ممکن است برای ما کیفیت و چگونگی تأثیر این تاییرات و هم می

هایی موج   یدایش مسال  و  از این رو، چنین ابها . بخشد چندا  روشن و شفاف نباشد استفاده از آ  شتاب می

توجه به راب م آموزش الکترونیکی و . شود ای  یرامو  این مصنوع فناورانه می موووعات اخالقی و اجتماعی گسترده

های  سازی برای دستیابی به مفهو ( گیردد های اجتماعی متعددی که  یرامو  این فناوری شک  می گروه)جامعم هدف 

ترین  و در عین حا  مهمترین  بنابراین، مبنایی. نوین و مرتبط با اخالق آموزش الکترونیکی بسیار حالز اهمیت است

وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی،  یشنهاد و ارالم چارچوب مفهومی مناس  برای تبیین راب م هنجاری میا  مصنوع 

 .فناورانم آموزش الکترونیکی و جامعه است

از  .یابد توجهی می قاب اهمیت  فناورانه ها و مصنوعات فناوری  7طرفی ارزشی بی یا  7بار بود  بحث دربارة ارزشدر اینجا 

اگر . به فناوری 71و دیدگاه غیرابزاری  7دیدگاه ابزاری: این رو، از منظر فلسفم فناوری با دو دیدگاه مواجه هستیم

طرفی ارزشی فناوری و مصنوعات  به بی ی شود،از ارزش تلق خنثیبه عنوا  ابزاری صرف و  و مصنوعات فناورانه فناوری

به بیانی دیگر، مصنوعات . هاست کاربردهای خاص آ وابسته به  ها که ارزش غایی فناوری چنا آن فناورانه باور داریم؛

کنند، بلکه چگونگی استفادة کاربرا  از این مصنوعات  هایی را به کاربرا  خود تحمی  نمی فناورانه، هنجارها و ارزش

ها هستند که یکدیگر  کشند بلکه انسا  ها را می ها نیستند که انسا  هاست؛ این تفنگ کنندة این هنجارها و ارزش تعیین

است و از آنجا که بار  ارزشنفسه  از ارزش تلقی نشود، فی خنثیاما اگر فناوری به عنوا  ابزاری صرف و . کشند را می

ها نیست، گرایشات اجتماعی و سیاسی  کاربردهای خاص آ  وابسته بهصرفاً و مصنوعات آ  ها  ارزش غایی فناوری

کم با دو  در اینجا دست .بسیار حالز اهمیت استها  بار بود ِ آ  این مصنوعات در ارزشدهندگا   و توسعه طراحا 

 : ( - ،  3 7االسالمی  ثقه)رهیافت رقی  مواجه هستیم 

ها و مصنوعات  کند که فناوری شود بیا  می نا  برده می« گرایی فناورانه موجبیت»دیدگاه او  که از با عنوا  

ها مبتنی بر من قی درونی و مستق  از جامعه است،  های اجتماعی و سیاسی بوده و توسعم آ  فناورانه آکنده از ارزش

 .بخشند ها را تعیّن می های فرهنگی در جامعه  رداخته و آ  شآنچنا  که به هدایت و توسعم ساختارهای اجتماعی و ارز

ها به عنوا  عام  اصلی و در فرآیندی علّی تاییرهای اجتماعی را موج   ها و مصنوعات آ  بر این اساس، فناوری

به کاربرا  شود، رفتار یا رفتارهای خاصی را  ای تثبیت می شوند؛ چرا که هرگاه یک فناوری یا مصنوعات آ  در جامعه می

 . کند دیکته می

گرایانه را که فناوری  این تلقی موجبیتشود  نا  برده می «برساختِ اجتماعی فناوری»دیدگاه دو  که از آ  با عنوا  

ای  کننده های اجتماعی هستند که نقش تعیین گروه اینکند  یابد، رد کرده و بیا  می طور مستق  از جامعه توسعه می به

هایی است که توسط  خاطر تصمیم های فناورانه همگی به مبتنی بر این رهیافت،  یشرفت. ها دارند در توسعم فناوری

                                                 
14 value-laden 
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بر توسعم فناوری، از  یش معیّن  شا  ها به همراه نحوة تاثیرگکاری شود و این تصمیم های اجتماعی گرفته می گروه

گیری و گسترش مصنوعات  ای در شک  ندهکن به بیانی دیگر،  کیرش یا نبودِ  کیرش اجتماعی نقش تعیین. نیستند

  (.35-33، 577 و دیگرا   ورماس) فناورانه دارد

نمود آیا تهیه و تدوین اخالق آموزش  از منظر فلسفم فناوری و در  اسخ به  رسش اصلی این مقاله که بیا  می

شمو  است  ی واحد و الگویی جها ای دارای قرالت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه الکترونیکی فارغ از زمینه

توا  گفت که م ابق با  هایی متکثر و متعدد است؟، می های اخالقی و هنجارهای اجتماعی دارای قرالت یا متأثر از ارزش

های غیرابزاری، فناوری و مصنوعات آ  امری خنثی و رها از ارزش نیستند؛ از این رو، محتویاتی آموزشی که از  دیدگاه

شود در مقایسه با زمانی که این محتویات بدو  این مصنوعات و  ساطت مصنوعات الکترونیکی اراله میطریق و با و

طور اعم و آموزش  از این رو، فناوری اطالعات به. گردد از تأثیر یکسانی برخوردار نیستند ها اراله می وساطت آ 

نگی برخوردارند، در نتیجه برای  اسخ به  رسش هایی اجتماعی و فره فرض ها و  یش طور اخص، از ارزش الکترونیکی به

ها  فرض ها و  یش گرایی فناورانه این ارزش مبتنی بر رهیافت موجبیت: توا  دو رویکرد تحلیلی بدی  را برشمرد فوق می

رو کنند، از این   کیری را به کاربرا  خود دیکته می بینی ها و رفتارهای آموزشی مشابه، معیّن و  یش اهداف، کاربری

شمو  را اراله  های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه مدلی جها  توا  برای اخالق آموزش الکترونیکی نیز فارغ از زمینه می

های اجتماعی و فرهنگی،  فرض ها و  یش اجتماعی فناوری این ارزش  کرد؛ و در مقاب ، مبتنی بر رهیافت برساخت

ها و  شخصی برخوردارند، اما این مصنوع فناورانه در تعام  با ارزشها و رفتارهای آموزشی م اگرچه از اهداف، کاربری

ها و رفتارهای آموزشی  یابد آنچنا  که ممکن است در روند توسعم خود، کاربری هنجارهای افراد هر جامعه توسعه می

لی از  یش معیّن را ای، مد های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه توا  فارغ از زمینه دیگری را آشکار نماید، بنابراین نمی

 .برای اخالق آموزش الکترونیکی بسط و گسترش داد

ترین موووعات م رح در نسبت میا  اخالق و  یکی از مهم. توا   اسخ داد اما به این  رسش از منظری دیگر نیز می

در نظر  شمو   جهااگر اخالق فناوری را تر،  به عبارتی دقیق. گرایی اخالقی است گرایی و خاص فناوری، مسئلم عا 

و این  قرار دارندهای هنجاری  در معرض ارزیابیراب م میا  فناوری و جامعه ی هستیم که أبگیریم قال  به این ر

گرایی  عا تلقی مؤید این  ند، کیر شمو  بوده و در بسترهای اجتماعی متنوع کاربست عا  و جها  ی اخالقیها ارزیابی

راب م میا  فناوری و  اگرچهگرایی اخالقی در فناوری قرار دارد که  گرایی، خاص در مووع مقاب  این عا . اخالقی است

شمو   عا  و جها اخالقی بر  ایم قواعد این راب م هنجاری را  شمرد، اما برمیهای هنجاری  در معرض ارزیابیجامعه را 

های  هر تصمیم اخالقی خاص باید بر اساس واقعیت ا عا  داردگرایی اخالقی  صخااز این رو، . انگارد مفروض نمی

در بسترهای که  گردیممتوس   آنچنا  کلی یتوانیم به قواعد گیری اخالقی نمی اتخا  شود و برای تصمیم موجود

  .(  7-  7،  3 7کاجی ) باشند کیر  کاربستورورتاً اجتماعی متنوع 

گرایی  گرایی فناورانه  ی  عا  نمود که اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر رهیافت موجبیت توا  ادعا بر این اساس می

نماید، واخالق  شمولی را برای این حوزة م العاتی تجویز می چنا  که تدابیر اخالقی عا  و جها  گیرد آ  اخالقی قرار می

طوری که راهبرد  شود به اخالقی تعریف می گرایی آموزش الکترونیکی مبتنی بر برساخت اجتماعی فناوری  ی  خاص

اتخا  تدابیر اخالقی خاص و وابسته به موقعیت و شرایط آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برای این حوزة م العاتی 

 .گردد  یشنهاد می

 

مدلیبرایاخالقآموزشالكترونيكی:تجزيهوتحليل

دنبا  آ  تعریف وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی،  به آنچنا  که بیا  شد برای  اسخ به  رسش اصلی این مقاله و

از . تکنیکی اراله نماییم-های اجتماعی انداز سیستم نیازمند چارچوبی مفهومی هستیم تا نگاه راهبردی خود را از چشم

نو  اک. این رو، سیستم آموزش الکترونیکی را از سه جنبم  داگوژی، فناوری اطالعات و اخالق تشریح و تبیین کردیم
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مدلی را ( 7)تصویر . دنبا  مدلی هستیم تا  رسش از اخالق آموزش الکترونیکی را  ی  مد  مککور یکپارچه نماییم به

های  اگرچه از مد . دهد راب اراله می گانم اخالق آموزش الکترونیکی از دیدگاه جفریز، استا  و مک برای نمایشِ ابعاد سه

، اما (Sarmento & Durao 2009, 44-53)قی آموزش الکترونیکی استفاده کرد توا  برای نمایش ابعاد اخال متعددی می

گرایی فناورانه و  در اینجا برای معرفی و بررسی نقّادانم اخالق آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو رهیافت فلسفی موجبیت

 .  دهیم برساخت اجتماعی فناوری، این مد  را معیار تعریف اخالق آموزش الکترونیکی قرار می

های فلسفی مککور بحث و بررسی  دو رهیافت سه جنبم تأثیرگکار در تعریف اخالق آموزش الکترونیکی را  ی 

گانم مککور  های سه شده توسط دوایر متداخ  که معرف جنبه  وشانی اکنو  در نظر داریم با بررسی س وح هم. نمودیم

راب  مک-استا -با عالمت سؤا  مشخص شده است از دیدگاه مد  جفریز( 7)هستند، به ماهیت قلمرویی که در تصویر 

 .   اسخ دهیم

 

 
 های اخالق آموزش الکترونیکی  راب برای بررسی برخی جنبه مک-اِستا -مد  جِفریز: 7تصویر 



پوشانیاخالقوفناوریاطالعاتسطحهم(1-1

این  یوند .  وشانی میا  اخالق فناوری اطالعات و ابزارهای آموزش الکترونیکی را بررسی کرد در اینجا باید س ح هم

توا  گفت خالءهای حاص  از گسترش و  گیرد، آنچنا  که می دولتی و انتظارات عمومی شک  میمتأثر از تدابیر 

چو  تاییر نحوة آزمود  و ارزیابی یادگیرندگا ، تاییر قال  محتویات  استفاده از ابزارهای آموزش الکترونیکی هم

های  شگاهی و استفاده از آزمایشگاههای آزمای آموزشی مکتوب به محتویات آموزشی الکترونیکی، تاییر نحوة فعالیت

های مجازی، و مواردی از این نوع نیازمند بازتعریف  مجازی، شیوة نوین حضور یادهندگا  و یادگیرندگا  در کالس

معموالً . ها و اتخا  تدابیری مناس  به منظور دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر است بسیاری از این مفاهیم، تجربه

دهد به استقال  و خودمختاری دست  شود که به یادگیرندگا  اجازه می   یک خیر اخالقی شناخته میآموزش به عنوا

ها خنثی و عاری از  تر م رح گردید، فناوری آنچنا  که  یش. های الز  برای خوب زیستن را بیاموزند یابند و مهارت

ها  یامدهای اخالقی و  زش نیست و استفاده از آ ارزش نیستند، از این رو ابزارهای آموزش الکترونیکی نیز عاری از ار

روشن است که ابزارهای آموزش الکترونیکی نیز درگیر مسال  اخالق فناوری . دنبا  دارد اجتماعی متنوعی را به

حریم :  وشانی، برخی مسال  اخالقی ناظر به آموزش الکترونیکی عبارتند از در این س ح هم. شوند اطالعات می

در این قسمت . عاتی، مالکیت معنوی محتویات الکترونیکی، و تأثیر کیری ساختارهای اجتماعی مرتبطخصوصی و اطال

گردد با توجه به این س ح  در معرفی این مسال  تالش می. کنیم طور مختصر معرفی می مسال  اخالقی مککور را به

 م میا  اخالق فناوری اطالعات و های آموزش مجازی جوان  اخالقی م رح در راب  وشانی و با بررسی محیط هم

 .ابزارهای آموزش الکترونیکی تا حد امکا  آشکار شود
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وبیش، تعریف  در جها  مادّی معیارهای فیزیکی برای تمایز بخشید  میا  حریم عمومی و حریم خصوصی افراد، کم

هایی در تعیین حریم  ها و ناکارآمدی با ظهور و  یدایش فضای مجازی، این معیارهای فیزیکی دچار کاستی. شده است

در تعریف تمایز میا  حریم عمومی و حریم خصوصی در هایی  این موووع، موج  ابها . شوند ها می اطالعاتی انسا 

گردد  هایی، باعث  یدایش مسال  اخالقی متعددی در قلمروی مجازی افراد می چنین ابها . گردد فضای مجازی می

 توا  در بر این اساس می(.  7،  3 7االسالمی  ثقه)آنچنا  که تبعات گوناگونی را برای جها  مادّی آنا  به همراه دارد 

گونه در نظر  آموزش الکترونیکی، مسئلم حریم خصوصی و حفاظت از اطالعات مدرسا ، دانشجویا  یا کارمندا  را این

توا   طوری که می شود، به برانگیز می گرفت که گردآوری و دسترسی به این اطالعات در محیط مجازی چگونه حساسیت

ترین خ ای کاربریِ یاددهندگا   گاهی اوقات کوچک. ه است کیر نبود گفت در گکشته این اطالعات تا این حد دسترس

ها یا  چو  حکف نکرد ِ نا  کاربری و رمز عبورشا  از روی سیستم، ممکن است منجر به افشای اطالعات شخصی ده هم

افزاری در فرآیند طراحی  صدها دانشجو گردد و روند ارزشیابی تحصیلی آنا  را دچار مشک  کند، یا یک خ ای نر 

شا  را تحت تأثیر قرار دهد، و یا بسیاری  تواند سرنوشت تحصیلی انک اطالعاتی دانشجویا  و افشای اطالعات آنا  میب

های آموزش مجازی را  تواند حریم خصوصی کنشگرا  در محیط راحتی می های دیگر که به ها و کاستی انگاری سه 

 .(Jefferies et al, 2007)بار آورد  ای را به کننده نا کیر و نگرا  بینی درگیر کرده و  یامدهای  یش

های آموزش مجازی  مسئلم مالکیت معنوی یکی دیگر از موووعات م رح در اخالق فناوری اطالعات است که در محیط

طور کلی، از آنجا که اشیاء و فرآیندهای اطالعاتی تفاوتی ماهوی با اشیاء و فرآیندهای  به. گیرد نیز مورد توجه قرار می

این . مالکیت معنوی را بر اشیاء و فرآیندهای اطالعاتی اِعما  نمودتوا  قوانین متعارف  سادگی نمی مادّی دارند، به

وجود  ها به های اطالعاتی و مالکیت معنویِ حاکم بر آ  های اخالقی متعددی را نسبت به دارایی فقدا ، مسال  و چالش

ی وبگاهی قرار در محیط آموزش مجازی نیز وقتی محتویاتی آموزشی را بر رو(.  7،  3 7االسالمی  ثقه)آورد  می

کنند، ممکن است کسانی که دسترسی به وبگاه مککور دارند با ( یا برداشت)ها را بارگیری  دهیم تا دانشجویا  آ  می

. برداری و سوءاستفاده قرار دهند ها را برخالف قوانین حق مؤلف مورد بهره اِعما  تاییراتی صوری در این محتویات، آ 

ی و معنوی قاب  توجهی به مدیرا  وبگاه آموزشی و مدرسا  و طراحا  محتویات های مال این مسئله باعث خسارت

 .(Jefferies et al 2007)گردد  آموزشی مککور می

ها،  یکی دیگر از مسال  اخالقی مع وف به فناوری اطالعات و ارتباطات، تأثیر فناوری بر روابط اجتماعی، در میا  ملت

توا  بسط  چنین نمی گیرد، اما هم از شکاف دیجیتالی  ی  مسال  مککور قرار میاگرچه بحث . ها است جوامع و سازما 

از این رو، این گسترش  یامدهای . و گسترش این موووع را بر روابط قدرت در س وح سیاسی و سازمانی نادیده گرفت

  مثا ، برخی ابزارها از قبی  به عنوا. اجتماعی قاب  توجهی را به دنبا  دارد و از اهمیت اخالقی بسیاری برخوردار است

اما اغل  به . رسد برای یاددهندگا  دارای اطمینا ، دقت و سهولت م لوبی هستند ای به نظر می های چند گزینه آزمو 

ها داللت بر روابط معین و محدودی میا  مدرسا  و دانشجویا   شود که این نوع آزمو  این موووع کمتر توجه می

آنچه اص الحاً )کند که  اسخ درست و نهایی به عنوا  هدف غایی  چنین القا می انشجویا  اینطوری که به د دارد، به

کننده است تا دانشجویا  را برای  دهنده و راهنمایی بهتر از یک مدرس مشورت( شود خوانده می 73روش دانای در صحنه

چنین دیدگاهی (. شود خوانده می 73شیهآنچه اص الحاً روش راهنمای در حا)دستیابی به اهداف مورد نظر تشویق کند 

وگوی  های گفت بخشد آنچنا  که ابزارهای آموزشی الکترونیکی از قبی  اتاق به مدرس نقشی به شدت محوری می

محور گردیده و مشارکت  های برخط و دیگر ابزارهای مفروض، تک بعدی و مدرس های مجازی، آزمو  برخط، کالس

سازد و  این موووع روابط قدرت را نامتواز  می. رساند ش مجازی به حداق  میهای آموز دانشجویا  را در محیط

. ها و  یامدهای اخالقی گردد تواند محملی برای چالش طوری که می اِقتداری یک بعدی را برای مدرس به همراه دارد به

                                                 
18 sage on the stage 
19 guide on the side 
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هایی هستند که  های هضم داده دهد که آیا دانشجویا  صرفاً به مثابه ماشین این موووع ما را در این تردید قرار می

نیازمند بازتولید حقیقت به عنوا  فرآیندی آموختنی بوده و عمدتاً کارکردی اقتصادی دارند؟ یا آ  که دانشجویا  

های مستق  و خودمختاری هستند که هدفشا  از آموختن، رشد و شکوفایی در زندگی است؟ اگرچه دامنم این  انسا 

تواند  یامد تعام  ناآگاهانم ما با فناوری در امر آموزش  رود، اما می ری در آموزش فراتر میکارگیری فناو ها از به  رسش

 .(Jefferies et al 2007)باشد 

توا  در دیدیگاه رفتارگرایانه به  داگوژی که هدف از آموزش را انتقا  حقایقی عینی به  ها را می رد ای این مناقشه

گرایانه به  داگوژی که غایت آموزش را کمک به  ، و در مقاب ، رویکرد برساختگیرد یادگیرندگانی منفع  در نظر می

هایی برساختی، مشارکتی و تعاملی  یادگیرندگا  به عنوا  مفسّرا  و مکاشفا  معنا از طریق شناخت واقعیت

فناورانه تا چه  دهد ابزارها و مصنوعات این نکته از آ  جهت حالز اهمیت است که نشا  می. شمرد، دنبا  نمود برمی

ها در دو س ح  این چالش. آفرین باشند توانند در انتخاب و احراز چنین رویکردهای آموزشی رقیبی نقش اندازه می

 وشانی فناوری اطالعات و  داگوژی، خود را بهتر   وشانی  داگوژی و اخالق و س ح هم مشترک دیگر، یعنی س ح هم

 .    سازد نمایا  می

یپداگوژیواخالقپوشانسطحهم(1-2

این  یوند متأثر از . های  داگوژی م العه گردد  وشانی میا  اخالق فناوری اطالعات و نظریه اکنو  الز  است س ح هم

گزارا  و مدیرا  آموزشی، طراحا  محتویات درسی، حتی جامعم یاددهندگا  و   ردازا  تربیتی، سیاست دیدگاه نظریه

ای م رح در  یادگیری و در یک کال  نهادها و ساختارهای حرفه-  اصلی فرآیند یاددهییادگیرندگا  به عنوا  کنشگرا

ها، طراحی و مدیریت منسجم  گزاری ها، سیاست ای، با اتخا  نظریه این نهادها و ساختارهای حرفه. سیستم آموزشی است

تر   یش. کنند شی حیاتی بازی میبرد اهداف آموزشی نق سازی سیستم آموزشی مورد نظر، در  یش و یکپارچه در  یاده

ها  تر بر این نظریه با تأملی دقیق. گرایی را از یکدیگر متمایز کردیم های  داگوژی رفتارگرایی و  داگوژی برساخت نظریه

طور  شا  به شناختی های هستی طور عا  و استلزا  ها از یکدیگر ناشی از مبانی فلسفی به شود که وجه تمایز آ  آشکار می

 .استخاص 

گرایانه است آنچنا  که ا عا  دارد  شناسی واقع تر اشاره شد، دیدگاه رفتارگرایی مبتنی بر یک هستی آنچنا  که  یش

اجتماعی یا )کند که واقعیت، برساختی  گرایی بیا  می اما دیدگاه برساخت. گر وجود دارد این جها  مستق  از مشاهده

. تواند به مثابه تناظری میا  گزاره و واقعیت توصیف شود نه، حقیقت میگرایی رفتارگرایا با فرض واقع. است( فردی

گرایانه، حقیقت تنها  شناسی برساخت در هستی. توانند آموزش داده، آموخته شده و بازتولید شوند های صادق می گزاره

د متمرکز بر فرآیند جویند و بای تواند در توافق با افرادی حاص  شود که در این برساختن و آموزش مشارکت می می

 .(Jefferies et al 2007)هایی مفید باشند  مشارکت در ایجاد برساخته

گرایی  های فلسفی موجبیت گرایانه با رهیافت های  داگوژیِ رفتارگرایانه و برساخت بر این اساس، از آنجا که نظریه

های فلسفی مشابهی را  بینی شناختی و جها  های هستی یابد، استلزا  فناوری و برساخت اجتماعی فناوری تناظر می

هایی اخالقی معتبر هستند که به  توا  فرض کرد، نظریه یانه میگرا در جها   وزیتیویستیِ موجبیت. سازد برآورده می

از این رو، وظیفم اخالق فناوری اطالعات یافتن چیستی مسال  . شوند های اخالقی درست منجر می تعیین کنش

به مثابه  اما اگر واقعیت. ها برای انجا  افعا  اخالقی درست است ها و کمک به افراد و گروه اخالقی، چگونگی ارزیابی آ 

برساختی اجتماعی فرض گردد، بنابراین تأکید بر روشی عینی برای تعیین اخالقی بود  یک فع  موجه به نظر 

از . آور باشد دنبا  قوانین عا  اخالقی بود که برای هر فرد و تحت هر شرای ی الزا  توا  به رسد؛ از این رو دشوار می نمی

چنا  که خود را درگیر فرآیندِ  ال ِ اخالقی م رح در فناوری اطالعات هممنظور بررسی مس گرایی، به منظر برساخت

کنیم، بایستی برای دریافت  اسخی کافی نیز مشارکت و تالشی  ای مفروض می توافق برای تعریف و شناخت مسئله

 .  جمعی نماییم
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پوشانیفناوریاطالعاتوپداگوژیسطحهم(1-3

های  ها و امکانات سازما  های  داگوژی، متأثر از محدودیت زش الکترونیکی و نظریه وشانی میا  ابزارهای آمو س ح هم

آنچنا  که اشاره شد، . کنندگا  و  ینفعا  درگیر در یک سیستم آموزشی است تربیتی و آموزشی و تمامی مشارکت

های برخط،  امه، مشاورهچو  رایان هم)های آموزش مجازی  اولین مواجهم ما با ابزارهای الکترونیکی م رح در محیط

عمدتاً تحت تأثیر رویکرد  داگوژی رفتارگرایانه است، آنچنا  که یادگیرندگا  نقش ...( ها و های برخط، وبگاه آزمو 

اند که به عنوا  یک رسانه در  دهی شده ای در محیط آموزشی نداشته و ابزارهای مککور آنچنا  ساخته و سازما  فعّاالنه

شده توسط یاددهندگا  را به یادگیرندگا  انتقا   یری، صرفاً محتویات گزینشی و از  یش طراحییادگ-فرآیند یاددهی

 . دهند می

تواند  خوبی می های آموزش مجازی به و استفاده از مصنوعات فنارورانم تعاملی در محیط  بسط و گسترش امکانات وب 

چنین ابزارهای  هم. کار گرفته شود گرایانه به ختهای  داگوژی برسا در جهت توسعم اهداف آموزشی بر  ایم نظریه

های آموزشی مجازی را به مثابه  کننده در محیط ای که تمامی افرادِ مشارکت الکترونیکی بر  ایم مد  یادگیری شبکه

کند و تأثیرات بسیار مثبتی بر تعامالت  به یکدیگر مرتبط می( های اجتماعی اینترنتی مشابه شبکه)های شبکه  گره

این . یادگیری غیررفتارگرایانه برجای خواهد گکاشت-تماعی یاددهندگا  و یادگیرندگا  در فرآیندهای یاددهیاج

آموزش مجازی های   کنندگا  در محیط وگو میا  تمامی مشارکت سازی فضای گفت مصنوعات فناورانه موج  بهینه

به صورت  یاددهندگا دهد، آنچنا  که  ا  ارتقا میفعّ کنشگرانیمنفع  به  س ح کنشگرانیشود و یادگیرندگا  را از  می

 مورد بحثْدانش  ،و مشارکتی ، تعاملیوگو محور  ردازند، بلکه در فضایی گفت سویه به انتقا  دانش عینی نمی یک

 .(Jefferies et al 2007) شود داده میو شک   بندی صورت

تکنیکی بایستی تا حد امکا  -هایی اجتماعی مثابه سیستمتوا  بیا  کرد که این مصنوعات فناورانه به  بر این اساس می

های  داگوژی طراحی و توسعه یابند، چرا که طراحی و توسعم  های نهفته در نظریه در جهت تحقق اهداف و ارزش

های مورد نظر ناکا   های آموزشی مجازی، ما را در دستیابی به اهداف و ارزش محور محیط ناآگاهانه و صرفاً تکنیک

 . گکارد می

اخالقآموزشالكترونيكی:پوشانیمركزیسطحهم(1-9

، اکنو  ماهیت مخاطرات و مسال  اخالقی  داگوژی، فناوری اطالعات و اخالق   از بحث و بررسی دربارة روابط میا  

را بیشتر  وشانی، خود  های تحلیلی مع وف به این س ح هم م رح در طراحی و توسعم آموزش الکترونیکی و رهیافت

کنندگا  در  این موووع بدین معنا است که طراحا ، یاددهندگا ، یادگیرندگا  و تمامی مشارکت. کند آشکار می

در ( تکنیکی-هایی اجتماعی به مثابه سیستم)یادگیری برای استفاده از این ابزارها و مصنوعات فناورانه -فرآیند یاددهی

ها، بایستی به دقت ماهیت و کارکرد ابزار تکنیکی مورد استفاده را بررسی  های واقعی یا مجازی یا ترکیبی از آ  محیط

از جنبم )کار بگیرند  ، و این که چرا باید ابزار تکنیکی خاصی را برای من ق آموزشی خاصی به(از جنبم فناورانه)کنند 

کارگیری ابزاری خاص، دربارة  ایی بهو در نهایت این که با آگاهی از ماهیت ابزار مورد استفاده و آگاهی از چر(  داگوژیک

تا در دستیابی به اهداف آموزشی خود موفق ظاهر ( از جنبم اخالقی)تأم  و تدبیر کنند  چگونگی استفاده از آ  ابزارْ

دهد، اما  های مختلف قاب  بررسی در آموزش الکترونیکی را  وشش نمی راب الیه مک-اِستا -اگرچه مد  جِفریز. شوند

های مفهومی بدی  در معرفی و شناخت ماهیت اخالق آموزش  دنبا  آ  چارچوب له برای ارالم مد  و بههدف این مقا

های بدی  برای  وشش حداکثری عوام  انسانی و  توسعم این مد  یا دیگر مد . سازد الکترونیکی را برآورده می

تر  م رح در این مصنوع فناورانه را شفاف تواند ماهیت مسال  اخالقی غیرانسانی تأثیرگکار در آموزش الکترونیکی می

 .کند

گرایانه، اخالقِ آموزش الکترونیکی بر رویکردهای اخالقی تجویزی بنا  از منظر رفتارگرایی و مبتنی بر رهیافت موجبیت

مد   این رویکرد را اص الحاً. ای افراد متمرکز است ای عمدتاً بر وظایف حرفه شود، آنچنا  که به مثابه اخالق حرفه می
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. ح  درست وجود دارد شود که برای بررسی این مسال  اخالقی تنها یک راه نامند، زیرا تصور می می 5 مهندسیِ اخالق

شمو  اخالقی برای هدایت  بر این اساس، اخالق آموزش الکترونیکی به دنبا  تجویز رهنمودها یا تدابیر عا  و جها 

اما اخالقِ آموزش الکترونیکی . ع فناورانه استمسال  و موووعات اخالقی و اجتماعی ناشی از نفو  و گسترش این مصنو

کند، آنچنا  که باید فضایی را مهیا کنیم تا  محور می وگو گرایی، ما را ملز  به مشارکتی بیشتر و گفت از منظر برساخت

آشکار م ابق این دیدگاه، اخالق آموزش الکترونیکی به دنبا  . حلی مناس  مشارکت کنند تمامی  ینفعا  برای ارالم راه

کارگیری فناوری اطالعات و بعضاً تجویز رهنمودها یا  سازی و به ها و عاللق م رح در طراحی،  یاده ها، ارزش کرد  فرض

 .(Jefferies et al 2007) های آموزشی و بسترهای اجتماعی متنوع است تدابیر اخالقی با توجه به موقعیت

 

 

 گيرینتيجه

وب مفهومی اخالق آموزش الکترونیکی در مدلی مبنایی و از منظر فلسفم فناوری در این مقاله تالش گردید دو چارچ

های تأثیرگکار بر اخالق آموزش  به منظور تشریح و تبیینِ برخی جنبهبر این اساس و . مورد بحث و بررسی قرار گیرد

 داگوژی، )جانبم  ، مد  سهالکترونیکی و همچنین تأم  دربارة کیفیت هنجارهای اخالقی مترتّ  بر آموزش الکترونیکی

. ای معرفی شد راب به عنوا  یک مد  مبنایی برای تحلی  مقایسه جِفریز، اِستا  و مک( فناوری اطالعات، و اخالق

انتخاب این مد  و توسعم نظری آ ، به منظور بزرگنمایی و نمایش ابعاد اخالقی آموزش الکترونیکی از منظر فلسفه 

 .های بدیلی از اخالق آموزش الکترونیکی دست یافتیم این رهگکر به تعریففناوری مالحظه گردید و از 

جانبم اخالق آموزش الکترونیکی  آنچنا  که در بررسی راب م میا   داگوژی، فناوری اطالعات و اخالق به عنوا  مد  سه

ل  اخالقی م رح در راب به منظور بررسی ماهیت مسا مک-اِستا -نشا  داده شد، اگرچه هدف از ارالم مد  جِفریز

گرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری بود، اما  آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو چارچوب مفهومی بدی  موجبیت

وتحلی  اخالق  تجزیه. گانه به شدت تحت تأثیر شناخت بنیادین ما از مفهو  واقعیت است روند تحلی  این راب م سه

های  دهد در اینجا مسئله صرفاً انتخاب نظریه های فلسفی مککور نشا  می آموزش الکترونیکی مبتنی بر رهیافت

هایی مفهومی  های اخالقی نوعی نیست، بلکه آگاهی یافتن از چارچوب  داگوژی، ابزارها و مصنوعات فناورانه و نظریه

و جامعم هدف است؛  تکنیکی-برای تبیین راب م میا  مصنوع فناورانم آموزش الکترونیکی به مثابه سیستمی اجتماعی

از این رو، معرفی وظیفم . سزایی در معرفی وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی دارد چرا که تبیین این راب ه نقش به

های بدیلی  های مفهومی بدی  به منظور تبیین این راب م هنجاری، از خوانش اخالق آموزش الکترونیکی در چارچوب

 تکنیکیْ-وتحلی  ماهیت آموزش الکترونیکی به مثابه سیستمی اجتماعی هدر نتیجه،    از تجزی. برخوردار است

اجتماعی   گرایی فناورانه و برساخت های بدی  موجبیت توا  وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی را مبتنی بر رهیافت می

 : گونه معرفی نمود فناوری این

ای هنجارمند هستند که  مصنوعات فناورانه رونیکیْگرایی فناورانه، ابزارهای آموزش الکت مبتنی بر رهیافت موجبیت

از . گیرد شده در فرآیند آموزش از این مصنوعات کمک می تعیین های مشخص و از  یش جامعم هدف برای انجا  فعالیت

بر های اجتماعی، خصوصاً  کننده بر نهادها و فعالیت این رو، ابزارهای آموزش الکترونیکی از تأثیراتی موجبیتی و تعیین

بینی و تحلی   توا  وظیفم اخالق آموزش الکترونیکی را  یش مبتنی بر این رهیافت می. جامعم هدف خود، برخوردارند

های اخالقی موجود یا  های انسانی و اجتماعی در چارچوب نظریه آثار آموزش الکترونیکی بر نهادها، مناسبات و فعالیت

شمو  و مقتضی برای هدایت مسال  و موووعات اخالقی  تدابیری جها  جدید برشمرد، آنچنا  که به ارالم رهنمودها و

 (Introna 2011).شود  و اجتماعی ناشی از رشد و توسعم ابزارهای آموزش الکترونیکی منجر می
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ها و  موقعیتوابسته به و مصنوعات فناورانه یک فناوری و توسعم تحقق اجتماعی فناوری،   اما مبتنی بر رهیافت برساخت

آید؛ آموزش  وجود می و مصنوعات آ  بهیک فناوری تحقق و توسعم  ،یط اجتماعی ممکنی است که در آ  شرایطشرا

تر، آموزش  به تعبیری دقیق. تکنیکی از این فرآیند مستثنی نیست-الکترونیکی نیز به مثابه سیستمی اجتماعی

از ابتدا به ساخت متقاب  یکدیگر یا به همسازی یکدیگر  یادگیری-م هدف در فرآیند یاددهیو جامعالکترونیکی 

اجتماعی فناوری   مبتنی بر رهیافت برساخت آموزش الکترونیکیتوا  انتظار داشت اخالق  از این رو، نمی . ردازند می

ق توا  وظیفم اخال در این چارچوب می. گرددشمو  منجر  ورورتاً به تجویز رهنمودهای فراگیر یا تدابیری جها 

سازی و استفاده از این  ها و عاللق م رح در طراحی،  یاده ها، ارزش فرض  یشافشا و آشکار کرد  آموزش الکترونیکی را 

بلکه دستیابی به ، شود منجر نمیشمو   تجویز رهنمودها یا تدابیری جها به ورورتاً  که مصنوع فناورانه برشمرد

یادگیری در -ها و شرایط متنوعی است که در فرآیند یاددهی قعیترهنمودهای اخالق آموزش الکترونیکی در گروی مو

 .(Introna, 2011)شود  محیط آموزش مجازی محقق می
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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.   
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