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چکيده
کدهاي اخالقي و رفتاري در آموزش شامل ارزشها و اهداف حرفهاي هستند که
دستورالعمل هايي را براي مربيان در رابطه با عملکردشان ارائه ميدهد .آموزش آنالين
نيز گونه خاصي از رويکردهاي آموزشي بوده ،ريشه در ارتباطات مبتني بر کامپيوتر دارد.
از آن جايي که اين نوع آموزش به صورت تشکيل کالسهاي مجازي و از طريق شبکه
اينترنتي صورت ميگيرد ،چالشهاي اخالقي خاص خود را داشته ،نيازمند ارائه کدهاي
اخالقي در رابطه با عملکرد سيستم آموزشي ،مربيان ،کارمندان و دانشجويان است .به
طور خالصه کدهاي اخالقي در آموزش آنالين شامل :قابليت دسترسي يکسان به
اينترنت ،بر خورداري از صداقت دانشگاهي ،الزام به حفظ حريم خصوصي و محرمانه
ماندن اطالعات افراد ،الزام به اجتناب از تقلب در جستجوي آکادميک ،الزام به رعايت
کپي رايت و استفاده منصفانه از منابع و الزام به اجتناب از تخلفات اخالقي هستند.
هدف از مقاله حاضر ،توضيح درباره اين کدهاي اخالقي در آموزش آنالين است.
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مقدمه
در طول دو دهه گذشته ،آموزش آنالين توسعه فوق العادهاي پيدا کرده و به
دليل افزايش استفاده از آن ،توجه خاصي نيز روي مسائل اخالقي مرتبط با آن
معطوف گرديده است .عالوه بر اخالق آموزشي ،مدرسين با مسائل مختلفي در
رابطه با فضاهاي آموزش آنالين مواجه هستند (زيمبيالس و وراسيداس5002 ،م.).

هرچند اينترنت مرزها و محدوديتهاي مربوط به فرصتهاي آموزشي را از بين
برده است ،اما چالشهاي جديدي را نيز براي مربيان آنالين ايجاد کرده است که
نياز به مديريت دقيق دارد (توپراک و همکاران5010،م.).

مفهوم رايج اصطالح «اخالق »1يا «رفتار اخالقي »5به منزله درست و
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

نادرست بودن يک موضوع است .اخالق درباره کارهايي است که مردم بايد انجام
دهند .پس مرتبط با ارتباطات ،اخالقيات ،ارزشها و عدالت است .با اين حال ،در
زمينه عملکرد حرفهاي ،مالحظات اخالقي فراتر از درست و نادرست بودن بوده و
به قوانين و استانداردهاي رفتاري مربوط به يک حرفه يا گروه اشاره ميکند .از
همه اعضاي وابسته به يک حرفه يا گروه انتظار ميرود که مطابق با قوانين و
استانداردهاي قابل اجرا در حرفه خود عمل کنند .به عنوان مثال ،از پزشکان
انتظار ميرود که رفتار آنها مطابق با اخالق پزشکي باشد .عالوه بر اين،
مالحظات اخالقي شامل انجام کار در چارچوب مقررات سازماني است .به عبارت
ديگر ،براي محافظت جامعه از افرادي که به نقض اخالق حرفهاي ميپردازند،
قوانيني در رابطه با محدوديتهاي قانوني خاص آن حرفه به تصويب ميرسد .اين
قوانين به طور کلي در هماهنگي با استانداردهاي اخالقي در آن حرفه هستند (ام
پوفو ،بي تا.)،
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اغلب يادگيرندگان آنالين نيازمند چارچوبيهايي هستند که سازگار با
فرهنگ آنها باشد .پيش فرضهاي فرهنگي جوامع مختلف ميتواند روي
تعامالت ،گفتارها و نوشتهها تأثير بگذارد .براي مثال فرهنگ شرقي براي سکوت،
متانت و تشريفات ارزش قايل است ،در حالي که فرهنگ غربي تأکيد بيشتري بر
گفتار ،خودنمايي و بيتکلفي دارد .فرهنگ روي نحوه رفتار و يادگيري افراد نيز
مؤثر است .مدرسان نياز دارند که در آموزش آنالين سه عامل اصول کلي
يادگيري ،تفاوتهاي فرهنگي (باورها ،انتظارات و ارزشها) و سبک يادگيري
فردي را در نظر بگيرند (توپراک و همکاران5002 ،م.).
صورت برابر ،و بدون توجه به مليت ،جنس ،و تفاوتهاي ايدئولوژيکي يا
ناتوانيهاي رواني/جسماني است .محيطهاي يادگيري آنالين داراي پتانسيل
دسترسي به مخاطبين بينالمللي هستند .با توجه به تعداد و تنوع دانشجويان در
محيطهاي يادگيري الکترونيک ،سياست توازن ميان انتظارات مختلف و مطالعه
نحوه درک شرکت کنندگان از اخالق در محيطهاي يادگيري آنالين مهم است.

در نظر گرفتن اصول اخالقي در آموزش الکترونيک منجر به ايجاد احترام و تحمل
در بين شرکت کنندگان ،روابط مدني و تعامل بر اساس قوانين از پيش تعيين
شده ميگردد .مطالعه روي اخالق وابسته به روش نظام مندي است که انسان از
طريق آن در يک زمينه فرهنگي خاص ،درست را از غلط تفکيک ميکند (لنجل،
5002م.).

اگرچه مدرسان به مباني اخالقي حرفه خود پايبند هستند ،اما هنگامي که
قرار باشد به صورت آنالين تدريس کنند ،ممکن است با مسائل ديگري متفاوت با
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آموزش چهره به چهره رو به رو شوند .به اين ترتيب چالشهاي جديدي براي
مربيان ايجاد ميشود که مرتبط با موارد زير است:
 -1نفوذ سياسي و اجتماعي
 -5تنوع فرهنگي
 -3تعصب و سوگيري
 -2تنوع جغرافيايي
 -2تنوع يادگيرنده
 -6شکاف ديجيتالي
 -2علم آداب معاشرت
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

 -8مسائل حقوقي(زيمبيالس و وراسيداس5002 ،م.).

به دليل آن که محيط يادگيري الکترونيک پذيراي يادگيرندگان مختلف
است ،پس بايد سبکهاي يادگيري متنوعي را نيز پذيرا باشد .عالوه بر اين
تفاوتهاي فردي ،نيازهاي خاص يادگيرندگان نظير افراد دچار ناتواني نيز بايد در
نظر گرفته شود .بايد به خاطر داشت که يادگيرندگان هر يک سبک و شيوه خود
را براي جمعآوري و سازماندهي اطالعات جهت يادگيري دارند ،و نيازهاي
يادگيري آنان نيز با هم متفاوت است و اين به پيشينه تجارب و شايستگيهاي
آنها بر ميگردد .مربيان يا طراحان دوره به عنوان هماهنگ کننده بحثها بايد
حساس بوده ،در رابطه با درگير کردن يادگيرندگان در محيط الکترونيک از خود
خالقيت به خرج دهند و از استراتژيها و فعاليتهاي متنوع براي سبکهاي
يادگيري مختلف استفاده کنند(توپراک و همکاران5002 ،م .وگودفيلو و هيولينگ،
5002م.).
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سايتهاي آنالين از گفتمانهاي پيچيده و روابط گوناگون حمايت ميکنند.
آنها از مرزهاي فيزيکي ،فرهنگي و زباني عبور ميکنند و به همين واسطه ،با
چالشهاي جديدي روبه رو ميشوند که ميتوان آنها را در چهار سؤال زير
خالصه کرد:
 آيا ارزشهاي اجتماعي ،فرهنگي و آکادميک به طور موفقيتآميز بهآموزش الکترونيک انتقال يافته است؟
 آيا طراحي آموزش از راه دور منجر به آزادي آکادميک ميشود ،ياتهديدي براي تضعيف آن است؟
عدالت را در رابطه با کليه دانشجويان به انجام برساند ،و يا برعکس ،نقطه ضعفي
براي طبقات اجتماعي خاص ،و يا اجبار براي انطباق يافتن است؟
 در آموزش از راه دور امکان بروز چه نوع رفتارهاي غير اخالقي از جانبدانشجويان و مربيان وجود دارد؟ و در مقابل بروز اين رفتارها چه بايد کرد؟
(اندرسون و سيمپسون5008 ،م.).

مربيان آنالين مداوما با مالحظات اخالقي رو به رو هستند .اوالً ،آنها متعلق
به حرفهاي هستند که مالحظات اخالقي خاص خود را دارد .ثانياً ،آنها توسط
قوانين و مقررات مؤسسه آموزشي خود نيز محدود ميشوند .اين قوانين ممکن
است شامل استفاده مناسب از امکانات اينترنتي مؤسسه باشد .همچنين مقرراتي
براي برخورد با متخلفان وجود دارد .با اين حال ،فراتر از اخالق حرفهاي و
سازماني ،مربيان آنالين بايد با مسائل اخالقي و حقوقي خاصي آشنا باشند.
هرچند مسائلي مانند استفاده قابل قبول از منابع ،حفظ حريم خصوصي ،صدور
مجوز ،تقلب ،کپي رايت ،استفاده منصفانه ،سرقت ادبي و مالکيت انحصاري فقط
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مربوط به آموزش آنالين نيست ،با اين حال ابعاد جديدي در آموزش آنالين به
خود گرفته است .اين مسائل و ابعاد آنها از کشوري به کشور ديگر متفاوت است.
در کشورهايي که در آن آموزش آنالين در مرحله پيشرفته قرار دارد ،سياستهاي
مربوط به آموزش آنالين بسيار غني هستند .از سوي ديگر ،در بسياري از
کشورهاي در حال توسعه ،که در آن آموزش آنالين هنوز در مراحل ابتدايي است،
به طور کلي قوانين بسيار کمي در مورد اين مسائل به چشم ميخورد (توپراک و

همکاران5002 ،م .).پنج هدف عمده براي ايجاد کدهاي اخالقي شامل موارد زير
هستند (انجمن مشاوره آمريکا5002 ،ACA ،م:).

 -1روشن ساختن ماهيت مسؤوليتهاي اخالقي مؤسسه آموزشي براي
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

دانشجويان ،مربيان ،و کارکنان
 -5کمک به حمايت از مأموريت مؤسسه آموزشي
 -3تعريف اصول رفتارهاي اخالقي
 -2به عنوان يک راهنماي اخالقي براي ساخت يک دوره حرفهاي آموزشي
 -2به عنوان اساسي براي پردازش اخالقي به شکايات و سؤاالت اعضا
همچنبن اصول زير به عنوان کدهاي اخالقي آموزشي براي مديران آموزشي
مطرح ميشود(اوين5002 ،م:).

 -1داشتن دانشجوياني مرفه ،که بنياد و اساس کليه تصميم گيريها است.
 -5يک رنگي و صداقت در انجام وظايف حرفهاي
 -3حمايت از حقوق مدني و انساني تمام افراد ذي ربط
 -2پيروي از قوانين آموزشي محلي ،استاني و ملي
 -2اجراي قوانين و تنظيمات توصيه شده مؤسسه آموزشي
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 -6پيگيري اقدامات مناسب به منظور اصالح مقرراتي که منطبق با اهداف
آموزشي اعالم شده نيستند.
 -2اجتناب از استفاده از موقعيت براي منافع شخصي
 -8حفظ استانداردها و انجام پژوهش جهت ادامه رشد حرفهاي
 -9تعهد به اجراي همه قراردادهاي آموزشي تا زمان تحقق آنها و يا اتمام
قرارداد
کدهاي اخالقي در آموزش آنالين
باشند.
همه کاربران بايد دسترسي يکسان به شبکه را داشته باشند .بايد بين افرادي
که توان و منابع کافي دارند و آنها که ندارند تعادل بر قرار شود (لين5002 ،م.).

بايد به خاطر داشت که يادگيرندگان ،هريک سبک و شيوه خود را براي جمع
آوري و سازماندهي اطالعات براي يادگيري دارند و داراي نيازهاي يادگيري
متفاوتي هستند که به پيشينه ،تجارب و شايستگيهاي آنها بر ميگردد .در
ضمن به دليل آن که محيط يادگيري الکترونيک پذيراي يادگيرندگان مختلف
است ،بايد سبکهاي يادگيري مختلف را نيز پذيرا باشد .عالوه بر اين تفاوتهاي
فردي و نيازهاي خاص يادگيرندگان نظير افراد دچار ناتواني نيز بايد در نظر گرفته
شود .مربي و طراح دوره ،به عنوان هماهنگ کننده بحثها بايد در رابطه با درگير
کردن يادگيرندگان در محيط الکترونيک ،حساس و خالق باشد .او بايد
يادگيرندگان را برانگيزاند که به تجارب يادگيري هم احترام بگذارند .پس در
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يادگيري آنالين بايد از استراتژيها و فعاليتهاي متنوع براي سبکهاي يادگيري
مختلف استفاده کرد(توپراک و همکاران5002 ،م.).

البته در اين جا بين افرادي که به اينترنت دسترسي دارند و افرادي که
ندارند يک فاصله وجود دارد که دليل آن ميتواند اقتصادي ،فرهنگي ،جغرافيايي و
غيره باشد .همچنين سرعت اينترنت نيز ميتواند باعث ايجاد شکاف شود .ساير
نابرابريها ميتواند به دليل تفاوت در زبان ،جنس ،سن ،توانايي جسمي و نژاد
باشد(لنجل5002 ،م ،.نش5006 ،م ،.آنالين،گودفلو و هولينگ5002 ،م.).

به لحاظ تنوع فرهنگي ،انعطافپذيري در يادگيري الکترونيکي براي
دسترسي دانشجويان مختلف از نقاط مختلف جامعه و جهان به طور کلي مهم
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

است .اين انعطاف پذيري منجر به ايجاد مسؤوليت نسبت به تفاوتهاي اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادي ،زباني و مذهبي دانشجويان ميشود .تنوع فرهنگها و
سبکهاي يادگيري بايد در هنگام طراحي محيطهاي يادگيري الکترونيکي به
رسميت شناخته شود .يک نکته مهم در اين جا ارتباط متقابل فرهنگي بين
دانشجويان و مربيان و يا بين دانشجويان است .نه تنها فرهنگهاي متفاوت
دانشجويان کشورهاي مختلف ،بلکه گروههاي متنوع اجتماعي با توجه به
ويژگيهاي جمعيتي مختلف از جمله جنس ،سن ،شغل و محل زندگي نيز بايد در
نظر گرفته شود .براي مثال نبايد در مثالها ،از نمونههاي خاص مربوط به يک
کشور خاص و يا يک گروه شغلي خاص در دورههاي آنالين استفاده کرد.

همچنين از مثالهايي که ممکن است براي جنسيت يا گروههاي سني مختلف
توهينآميز باشد نيز بايد اجتناب گردد (توپراک و همکاران5002 ،م ،.نش5006 ،م.).
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ب) همه ذي نفعان آموزش آنالين بايد از صداقت دانشگاهي
برخوردار باشند.
صداقت براي تمام افراد حرفهاي در هر زمينهاي ضروري است .اين افراد
نبايد به عمد حقايق و يا حسابها را به غلط ارائه دهند و يا بر عکس ،مزايايي
براي مشتريان ،همکاران و يا عموم مردم قائل شوند .صداقت آکادميک به معني
صداقت و مسؤوليت در يک دوره آموزشي است .بدين معني که کليه تکاليف
علمي و تمام نمرات بايد حاصل از درک و تالش خود دانشجو باشد .در اين رابطه
ميتوان موارد زير را مد نظر قرار داد(دانشگاه اوکالهما5009 ،م ،.آنالين):

مربي و دانشجو را در بر گيرد.
 -5نشان دادن تعهد سازماني براي اجراي اين سياست و در حمايت از
اعضاي هيأت علمي و کارکنان در هدايت مسائل مربوط به صداقت دانشگاهي.
 -3ارائه اطالعات بر اساس صداقت آکادميک که به راحتي بتوان آن را روي
سايت دانشکده ،کتابخانه و در درون برنامه درسي خاص پيدا کرد.
 -2قرار دادن آموزش اخالق در هسته برنامه درسي و /يا حوزه خاصي در
برنامههاي اخذ مجوز حرفهاي
 -2گنجاندن صداقت دانشگاهي در طراحي برنامه آشناسازي دانشجويان تازه
وارد به دوره آموزشي
 -6تشويق اعضاي هيأت علمي به گزارش هر گونه شک به نقض قوانين و
اقدام در قبال آن
 -2محافظت از درگاه ورود ( )loginو کلمه عبور دانشجويان براي دسترسي
به دوره آنالين و منابع مرتبط ،بحثها ،تکاليف و ارزشيابيها

مالحت نیک روان

 -1ايجاد يک سياست گسترده براي صداقت آکادميک که مسؤوليتهاي
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صداقت آکادميک /سياست صداقت آکادميک در درون محيط يادگيري
آنالين بايد در شروع دوره توضيح داده شود و در رابطه با آن بحث گردد.
دانشجويان بايد ملزم به رعايت سياستهاي صداقت آکادميک شوند .براي مثال:
 )1درخواست از دانشجويان که در جمعآوري درون دادهاي خود ،صادق
باشند.
 ) 5درخواست از دانشجويان که باعث افتخار کالس باشند.
 )3ملزم کردن دانشجويان به مطالعه و امضاء توافق نامه قوانين صداقت
آکادميک.
 )2تنظيم نامه اي به دانشجويان در مورد صداقت و ايميل کردن آن را در
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

طول دوره.
 )2درخواست از دانشجويان براي تصريح و بازگويي قوانين صداقت آکادميک.
 )6در خواست از دانشجويان براي دادن بازتاب روي قوانين صداقت آکادميک
در تاالر يا انجمن بحث و گفتگوي آنالين(5009 ،WCET, UT TeleCampusم.).

ج) همه ذي نفعان آموزش آنالين بايد ملزم به رعايت حفظ حريم
خصوصي و محرمانه ماندن اطالعات افراد باشند.
آموزش آنالين به آرامي اما در نهايت وارد سيستم آموزشي ميشود .با توجه
به اجتناب ناپذير بودن توسعه اين روش آموزشي ،بر همه مؤسسات آموزش عالي
واجب است که فرايند دشوار تدوين سياستهاي استفاده قابل قبول را آغاز کنند.

استفاده قابل قبول اشاره به سياستهايي دارد که توسط يک مؤسسه در رابطه با
استفاده از اينترنت و کليه منابع کامپيوتر وضع ميشود .هرچند اين سياستها
ممکن است از کشوري به کشور ديگر و از مؤسسهاي به مؤسسه ديگر متفاوت
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باشد ،اما در يک چيز مشترک است :جلوگيري از رفتار غيرقانوني و مخرب به
صورت آنالين ،مانند آزار و اذيت ،سرقت ،هک کردن ،ارائه اطالعات نادرست و
موضوع استفاده قابل قبول (توپراک و همکاران5002 ،م.).

يکي از بحثانگيزترين جنبههاي استفاده قابل قبول ،محدوده حريم
خصوصي است که براي افراد در فعاليتهاي آنالين در نظر گرفته ميشود .در
برخي از مؤسسات ممکن است همه ايميلها تحت نظارت قرار گيرد .البته تعداد
زيادي از ترافيک ايميلها در ميان شرکت کنندگان است .در مؤسساتي که در آن
بايد ايميلها پايش شوند ممکن است افراد نگران آن چه که به صورت آنالين
مسأله مشکل است که آيا ايميل در بسياري از مؤسسات آموزشي محلي تحت
نظارت باشد يا خير .اما به نظر ميآيد که بيشتر آنها حق انجام اين کار را براي
خود محفوظ ميدانند(ام پوفو ،بيتا) .در شرايط طراحي و آموزش ،تکنولوژي
آموزشي روي مسائل مربوط به محرمانه ماندن اطالعات تأکيد ميکند ،که برخي
از آنها مربوط به اخالق حرفهاي است .براي مثال ،دانشجويان در موقعيتهاي
آموزشي ممکن است در اين رابطه احساس فشار کنند که عملکرد يا سطح
شايستگي آنها توسط مديران افشا شود(لين5002 ،م.).

عالوه بر اين در يک کالس آنالين دانشجويان به تدريج حضور پيدا ميکنند
و هويت آنها در خالل تعامالت آنان با ساير اعضاي کالس شناسايي ميشود .به
اين ترتيب دانشجويان به شناسايي شخصيت ،باورها ،و ايدههايشان به صورت
آنالين ميپردازند .اعتماد براي پي ريزي تبادل آزاد ايدهها و شکوفايي بحث بايد
تضمين شود(اندرسون و سيمپسون5008 ،م.).

مالحت نیک روان

ميگويند باشند ،و اين ميتواند بر کيفيت تعامالت آنالين تأثير بگذارد .بيان اين
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د) همه ذي نفعان آموزش آنالين بايد ملزم به اجتناب از تقلب در
جستجوي آکادميک باشند.
اخالق آکادميک مرتبط با ايجاد اطالعات ،تبديل آن با کمک تکنولوژي و در
نهايت انتشار آن و از جمله آموزش است .تقلب آکادميک موضوع مهمي در
آموزش از راه دور بوده ،شامل نگراني در اين مورد است که آيا دانشجو تکاليف
خود را خودش انجام ميدهد؟ و يا متوسل به تقلب ميشود؟ مؤسسسه آموزشي
بايد دانشجويان را متوجه اخالقيات آکادميک و صداقت آکادميک نمايد .افرادي
که از دبيرستان وارد دانشگاه ميشوند با اين موضوعات آشنايي ندارند .بنابراين
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

بايد اطالعات زيردر قالب دستنامه يا کتاب راهنما به طور دقيق در اختيار آنها
قرار گيرد:
 -1اخالق آزمون دادن
 -5استفاده از فهرست منابع در مقاالت و پروژهها
 -3ذکر نام همکاران و ساير مربيان و ناظرين در تکليف درسي
 -2استفاده از منابع علمي
 -2احترام به کار ديگران
 -6اخالقيات کامپيوتري
 -2روشهاي کمک رساندن به ديگران
 -8پايبندي به مقررات آکادميک (توپراک و همکاران5002 ،م .اولت5005 ،م.
براون5008 ،م).
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ه) همه ذي نفعان آموزش از راه دور بايد ملزم به رعايت کپي رايت و
استفاده منصفانه از منابع باشند.
مسأله نگران کننده ديگر در آموزش آنالين کپي رايت است .کپي رايت
شامل حقوق قانوني است که نويسنده ،کاربرکامپيوتر ،پيش نويسان ،ناشران
محصوالت ،مسؤولين فروش ،و همه ذي نفعان بايد آن را رعايت کنند (توپراک و

همکاران5002 ،م .).کپي رايت يک موضوع اخالقي است که تحت حوزه قانون در
آمده است(لين5002 ،م .).استفاده از نسخههاي تحت نظارت قوانين کپي رايت در
سراسر جهان شامل آثار معمول نويسندگي مانند کتاب ،عکس ،موسيقي ،تئاتر،
قوانين کپي رايت مربوط به کساني است که به حق مالکيت توجه نميکنند.
همچنين ممکن است اين آثار کپي رايت شده توسط يک رسانه تکثير شود .بر
اين اساس ،کپي رايت حق توسعه و نشر آثار ديجيتال و آثاري که ميتوان آنها را
به فرمت ديجيتال تبديل کرد را در بر ميگيرد (ام پوفو ،بيتا .)،مؤسسان آموزشي
بايد داراي سياستهايي براي يادگيري الکترونيک باشند که راهنمايي براي
موضوعات اخالقي نظير حفظ حريم و خلوت ،سرقت ادبي و کپي رايت باشد.
مؤسسه بايد دانشجويان را آگاه کند که بدون داشتن اجازه ،استفاده از هر متني
سرقت ادبي محسوب ميشود .پس بايد هميشه رفرنس داده شود .کپي رايت حق
مالکيت معنوي نسبت به موادي است که توسط افراد آکادميک ايجاد ميشود.
مربي و دانشجويان بايد نسبت به اين حقوق حساس باشند و در موارد لزوم به
کسب اجازه بپردازند( .توپراک و همکاران5010 ،م .).موارد متعددي در رابطه با کپي
رايت براي مربيان آنالين وجود دارد .مورد اول شامل استفاده از ايدههاي افراد
ديگر براي توسعه مجموعهاي از مطالب و مواد آنالين است .اين کار شايد

مالحت نیک روان

ويدئو ،مجسمه سازي و همچنين نرم افزار ،مولتي مديا و پايگاه اطالعاتي است.
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سادهترين وضعيتي باشد که با آن مواجه ميشويد و در اين رابطه تمام آن چه که
يک فرد بايد انجام دهد اعالم نشاني منابع مورد استفاده است.
مورد دوم شامل ترکيب مطالب افراد ديگر براي ارسال آنالين است .از لحاظ
نظريه «استفاده عادالنه» ،تکثير محدود آثار داراي کپي رايت به منظور نقد ادبي،
گزارش اخبار ،آموزش ،تحقيقات و پژوهش ،نقض کپي رايت تلقي نميشود(رايس،
1998م ،.کو و روزن5010 ،م.).

در اين رابطه مواردي عنوان شده که طي آن بعضي از استفادههاي خاص از
مواد کپي رايت شده ميتواند به عنوان «استفاده عادالنه» در نظر گرفته ميگردد
(رايس1998 ،م:).
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

 توجه به هدف و ويژگي استفاده ،از جمله اين که آيا استفاده به منظوراهداف آموزشي تجاري است ،يا غير انتفاعي
 ماهيت کار کپي رايت مقدار و ماهيت بخش مورد استفاده در رابطه با کپي رايت ،در مقايسه کلکار
 تأثير استفاده از اين نسخهها در پتانسيل بازاروقتي که کار براي خريد در دسترس باشد و يا مجوز مالک کپي رايت در
محيط ديجيتال و يا فرمت مورد نظر وجود داشته باشد ،کپي کردن تمام يا بخش
قابل توجهي از کار به جاي خريد آن ،غيرعادالنه است .صرف نظر از مفاد قانون،
اجراي کپي رايت به طور کلي دشوار است .عمده فروشي فتوکپي از تکههاي قابل
توجهي از کتاب تقريباً به صورت روزانه در دانشگاهها اتفاق ميافتد .هيچ
مکانيسمي براي نظارت بر مقدار آن وجود ندارد .اجراي کپي رايت در آموزش
آنالين بسيار مشکلتر است ،زيرا دسترسي و استفاده از خدمات ديگران به صورت
آنالين بسيار آسان و راحت است .در غياب ابزارهاي پيچيده براي حفاظت
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ديجيتالي از کپي رايت نظير عالمت چاپ سفيد در متن کاغذ ،3نقض کپي رايت
به احتمال زياد بي وقفه ادامه خواهد يافت.
مورد سوم و نهايي که يک مربي آنالين به احتمال زياد با آن روبرو است
شامل قرار دادن آزادانه اين مواد آموزشي در دسترس دانشجويان است .در اين جا
دو نوع مواد آموزشي وجود دارد .اول ،موادي هستند که مربوط به نهادهاي
عمومي مانند يونسکو و ديگر نهادهاي سازمان ملل هستند که در صورتي که
نشاني آژانس در آنها ذکر شده باشد ،ميتوانند آزادانه براي مقاصد غير انتفاعي
مورد استفاده قرار گيرند .دوم موادي که نياز به اجازه براي نشر دارند .در اين مواد
مواد ،خوانندگان را مستقيماً به آدرسي هدايت ميکنند که به سؤاالت مربوط به
استفاده از آنها پاسخ ميدهد .فقدان هشدار کپي رايت در برخي از مواد نبايد به
اين معني تفسير شود که نياز به اجازه نيست ،بلکه بايد قبالً از نهاد يا مقام
مربوطه اجازه گرفته شود.
روند کسب اجازه ممکن است دست و پاگير باشد .با اين حال ،وقتي مقدار
قابل توجهي از مواد آموزشي داراي کپي رايت مورد استفاده قرار ميگيرد ،بايد
آماده پيگيري اين روند نيز بود .عدم انجام اين کار ممکن است به وضعيت حقوقي
ناخوشايندي منجر شود .وقتي بخشهاي محدودي از مواد مختلف به صورت
آنالين در دسترس دانشجويان قرار ميگيرد ،نيازي به گرفتن اجازه نيست .با اين
حال براي حفظ امنيت ،ممکن است توصيه شود که دسترسي به اين مواد از
طريق يک سايت محافظت شده با کلمه عبور براي دانشجويان و مهمانان صورت
گيرد.

مالحت نیک روان

به طور کلي روش انجام کار و اجراي کپي رايت ذکر شده است .بسياري از اين
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اين غير منطقي نيست که از مربي آنالين انتظار رعايت شرايط مربوط به
کپي رايت و استفاده منصفانه را داشته باشيم .مربيان آنالين اولين و پيشروترين
افراد حرفهاي متعلق به انجمنهاي حرفهاي با کدهاي رفتاري روشن هستند و
همان طور که قبالً گفته شد ،آنها يادگرفتهاند که کپي رايت يکديگر را نقض
نکنند .همچنين ،قبل ازاين که تأييديه و مجوز آموزش آنالين به آنها داده شود،
آنها تحت آموزشي قرار ميگيرند که شامل رعايت دقيق قوانين حق مؤلف و
استفاده منصفانه است .بنابراين به نظر نميآيد اين مربيان در دورههاي آنالين
خود بدون اخذ اجازه از موادي استفاده کنند که متعلق به ديگران است (توپراک و

همکاران5002 ،م .).به هر حال عمدهترين موضوع اخالقي در آموزش توسط
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

تکنولوژي کپي رايت ديجيتال است که در سه موقعيت مطرح ميشود:
اول ،مسؤوليت گسترده دانشکده در رابطه با اجازه کپي رايت در طراحي مواد
آنالين است .زيراگاهي اعضاي هيأت علمي اهميت اجازه کپي رايت را ناديده
ميگيرند .دوم ،گاهي اوقات هنگام گرفتن اجازه کپي رايت با مواردي روبه رو
ميشويم که خودشان تحت کپي رايت افراد ديگر هستند .سوم ،تالش براي حفظ
تعادل بين کپي رايت از يک طرف و استفاده عادالنه براي اهداف آموزشي از طرف
ديگر است .زيرا يادگيرندگان دائماً در تالش براي يافتن مطالب براي سمينارها يا
جزوههاي خود هستند (لين5002 ،م.).

در کل توصيه ميشود که دسترسي به دوره آنالين تنها محدود به
دانشجويان و مهمانان دعوت شده باشد و فقط از طريق استفاده از يک ابزار
رمزنگاري صورت گيرد .ثانياً آن دسته از مواد آموزشي که احتمال سرقت آنها
زياد است بايد فقط به صورت استفاده در سايت قابل بهره برداري باشند .در
نهايت ،با استفاده از برنامه نرم افزار  Adobe Acrobatاين امکان وجود دارد که
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ويژگيهاي امنيتي را با برخي از مواد درسي ترکيب نمود و ازچاپ و تغيير اسناد،
جلوگيري کرد (کو و روزن5010 ،م.).

 -1صدور مجوز و تقليد ادبي

2

چندين سؤال در رابطه با کپي رايت به ذهن ميرسند که مسؤولين بايد به
آنها پاسخ دهند :آيا تحت شرايط خاص ،نقض برخي از اين موارد موجه است؟ آيا
ميتوان وقتي نسخه قابل دسترس براي خريد از يک کتاب در دسترس نيست از
آن کپي برداشت؟ چگونه محصوالت غير مجاز خاص روي ارزش تجاري چنين
محصوالتي تأثير ميگذارند؟
استفاده از نرم افزار تجاري و برخي از مواد درسي با داشتن صدور مجوز به صورت
موافقت نامه و تعيين شرايط استفاده ازآنها مجاز است .هر گونه استفاده خارج از
شرايط قرارداد سرقت محسوب ميشود .مؤسسهاي که نرمافزار را آزادانه در
دسترس کارکنان و دانشجويان قرار ميدهد ،ممکن است ناقض چنين موافقت
نامهاي باشد .مهم اين است که مؤسسات قبل از ارائه نرمافزار به کابران با شرايط
توافق نامه مجوز آشنا شوند (حتي اگر براي اهداف آموزشي باشد) .تقليد نرم
افزاري ،به خصوص استفاده از برنامههاي کپي شده غيرقانوني ،در مجموعههاي
آموزشي شايع است .اگر اقدامات کنترلي مناسب در محل اجرا نشود ،کارکنان و
دانشجويان براي کمک به خود از اين نرم افزارهاي موجود استفاده خواهند کرد.
بنابراين مؤسسات آموزشي بايد کارکنان و دانشجويان خود را نسبت به اين
موضوع حساس کنند (ام پوفو ،بيتا ،براون5008،م.).

مالحت نیک روان

صدور مجوز و تقليد ادبي دو مالحظه بسيار مهم در آموزش آنالين هستند.
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2

مشکل سرقت ادبي نيز موضوعي نزديک به مسأله کپي رايت است .سرقت
آثار ادبي عبارت از استفاده از ايدهها يا نوشتههاي افراد ديگر و خذف نام آنان
است (کو و روزن5010 ،م .).دورنماي سرقت آثار ادبي در ميان دانشجويان دانشگاه
بسيار باال است .سرقتهاي ادبي معموالً به صورت تصادفي کشف ميشوند و اين
طبيعت کشف اتفاقي نشان ميدهد که بسياري از اين سرقتها کشف نشده باقي
ميمانند .براي قرار دادن منابع غني آموزشي در اختيار دانشجويان ،اينترنت بدون
شک کمک بزرگي در مراکز آموزش عالي محسوب ميشود که البته روشي براي
کاهش هزينه نيز محسوب ميشود .هم زمان ،دامنه سرقت ادبي نيز افزايش يافته
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

است .دانشجويان به اقتباس ادبي از نسخههايي ميپردازند که مربي ممکن است
به آنها دسترسي نداشته باشد .دانشجويان ممکن است مطالب گردآوري شده
خود را بدون ذکر محل قرارگيري آن بر روي سايت به جاي مطالب خود جا بزنند
(ام پوفو ،بيتا).

براي اين منظور برنامهاي به نام ديده بان اينترنتي 6طراحي شده است که به
صورت آنالين در دسترس بوده ،قادر است با استفاده از  50موتور جستجوگر قوي
و حرفهاي ،صد ميليون صفحه وب را در اينترنت مورد بررسي قرار دهد .هر جمله
به صورت کلمه به کلمه کد گذاري شده و با جمالت ديگر در اينترنت مطابقت
داده ميشود .مربي آنالين که براي يک برنامه ثبت نام ميکند ،ميتواند کار
دانشجويان خود را به وب سايت ارسال کند .ظرف  52ساعت «اصالت کار ،و يا
عدم آن» مشخص ميگردد .دادن هشدار به دانشجويان در مورد وجود ديده بان
اينترنت ميتواند روشي براي جلوگيري از سرقت ادبي در دورههاي آنالين باشد
(1999،Cable News Networkم ،.آنالين).
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با اين که بسياري از دانشگاهها در منطقه خود ممکن است قوانين کپي رايت
قابل مالحظهاي براي نقض حق مالکيت افراد ديگر را نداشته باشند ،اما بايد به
کدهاي مربوط به مالکيت احترام بگذارند .به عنوان مثال ،مواد آموزش آنالين که
توسط اعضاي هيأت علمي براي اهداف آموزشي ساخته ميشوند ،داراي حق کپي
رايت هستند .آنها نميتوانند بدون اجازه دانشگاه در محل ديگري اين مطالب را
منتشر کنند .به خصوص که اگر مؤسسه براي توليد اين دوره آموزشي پول
پرداخت کرده باشد .همچنين ،با توجه به اين که مواد آنالين ميتوانند توزيع
مواد بيشتر متعلق به مؤسسه باشد تا افراد .طبيعي است که توسعه دهندگان
دورههاي آنالين خواهان برداشتن گامهاي الزم براي حفاظت ازجنبههايي از دوره
هستند که منحصراً متعلق به آنها است .در اين جا پيشنهاداتي در مورد چگونگي
انجام اين کار وجود دارد .در مرحله اول ،توسعه دهندگان دورههاي آنالين بايد
اداعاي مالکيت خود را به مقام مسؤول کشوري تسليم کنند( .با ضرورت رضايت
دپارتمان مربوطه در مؤسسه آموزشي مرتبط با آن) .ثانياً ،آنها بايد دسترسي به
مواد آموزشي دوره را تنها از طريق استفاده از ابزار رمزگذاري و محدود به افرادي
کنند که در دوره ثبت نام کردهاند .ثالثاً ،آنها بايد جنبهها و نمودهايي را براي
دوره بسازند که منحصر به آنها بوده و فقط در آن سايت قابل دسترسي باشد .در
نهايت ،با استفاده از برنامه نرم افزار Adobe Acrobatآنها بايد بر ويژگيهاي
امنيتي دوره در رابطه با جلوگيري از چاپ و ايجاد تغيير در اسناد بيفزايند (ام پوفو،
بيتا).

مالحت نیک روان

گستردهاي فراتر از کالسهاي يک مربي داشته باشند ،به نظر ميآيد که مالکيت
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و) همه ذي نفعان آموزش آنالين ملزم به اجتناب از تخلفات اخالقي
هستند.
اخالق هنجاري به بررسي انتخابهاي افراد و ارزش نهفته در پشت آن و در
صورت نياز به قضاوت در باره ارزشها ميپردازد .تخلفات اخالقي بسياري مانند
آزار و اذيت ،افترا و نقض حقوق مالکيت معنوي در اينترنت رخ ميدهد .اين
تخلفات ممکن است به صورت ناخواسته نيز اتفاق افتد .به همين دليل کاربران
بايد از قوانين آگاه باشند .موارد مربوط به بينزاکتي معموالً وابسته به فاصله رواني
افراد از هم است (بروان5008 ،م .).در خالل تعامالت رو در رو ،افراد ميتوانند نتايج
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

رفتارهاي نامناسب و غيراخالقي را بالفاصله ببينند .اما در محيط آنالين افراد
معموالً قادر نيستند مستقيماً يکديگر را ببينند يا بشنوند .مؤسسه آموزشي
ميتواند اين وضعيت را به دو روش حل کند )1 :تنظيم قوانين به طوري که مدلي
را براي دنبال کردن به دانشجويان ارائه دهد و  )5وارد کردن اخالقيات فناوري به
برنامه درسي(توپراک و همکاران5002 ،م ،.نش5006 ،م،.آنالين).

براي يک محيط يادگيري الکترونيک «علم آداب معاشرت» چارچوبي را براي
تعامالت ،توسط ايجاد استانداردهايي که رفتارها را توضيح ميدهد ،فراهم ميسازد
(توپراک و همکاران5010 ،م .).هر مؤسسهاي ميتواند دستورالعملهاي خودش را
براي آموزش از راه دور طراحي کند .اطالع رساني به دانشجويان به صورت مکرر
بسيار ضروري است .همه چيز بايد به روشني در رابطه با وب سايت ،تکاليف،
امتحانات ،نحوه بحث در تاالر گفتگو ،شامل کليه مواردي که بي نزاکتي محسوب
ميشود ،نحوه برخورد مربي با تقلب و رونويسي ،نحوه تماس با مربي ،محل
گذاشتن پيامها و توجهات مربوط به آن بايد به دانشجو ارائه شود(اندرسون و
سيمپسون5008 ،م.).
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کاربران بايد به دستوالعملهايي که توسط مؤسسه ارائه ميشود توجه داشته
باشند .براي مثال:
 -1لحن :لحن ارتباط بايد منعکس کننده يک محيط دانشگاهي و اجتماعي
باشد.
 -5زبان و رفتار مناسب :استفاده مناسب از زبان ،به خصوص به صورت
نوشتاري بسيار مهم است و بايد متناسب با سيستم دانشگاهي باشد.
 -3احترام به همتايان و معلمان :تمام ارتباطات درون سيستم آنالين بايد
براي همه همتايان و معلمان انعکاس دهنده احترام باشد.

سيستم آنالين فقط بايد در جهت فعاليتها و ارتباطات مربوط به مؤسسه
آموزشي استفاده شود .به عالوه تمام اطالعات و ارتباطات بايد قابل دسترسي
توسط مربي و مدير مؤسسه باشد.
 -2صداقت :تمامي دانشجويان بايد به يک سياست سختگيرانه صداقت پايبند
باشند .تقلب و سرقت ادبي در هر شکل از آنها ممنوع است.

 -6دسترسي محافظت شده :همه کاربران بايد با نام کاربري خود وارد شبکه
شوند (دبيرستان پنفيلد ،بيتا).

همچنين سياستهاي يک نهاد آموزشي ممکن است در رابطه با ممنوعيت
موارد زير باشد:
 تالش براي هک کردن يک کامپيوتر ديگر استفاده از منابع مؤسسه آموزشي براي منافع شخصي ارسال پيامهاي تهديد آميز ،زشت و ناپسند و يا اذيت و آزار -ارسال مواد و مطالب محرمانه به خارج از مؤسسه

مالحت نیک روان

 -2عدم زورگويي و يا تهاجم فردي :اين عمل به طور کلي ممنوع است .از
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 ارسال مجدد پيامها بدون کسب اجازه از صاحبان آن اختالل و يا ايجاد تداخل در فعاليتهاي شبکههمچنين در ارتباطات بين فردي ،شرکت کنندگان نبايد شخصاً به هم حمله
کنند .براي جلوگيري از اين وضعيت بايد براي تاالرهاي گفتگو قوانيني تعريف
شود (توپراک و همکاران5002 ،م ،.اندرسون5002 ،م.).

نتيجهگيري
در مجموع ميتوان کدهاي اخالقي را که در رابطه با آموزش آنالين به
صورت همه جانبه مطرح ميشود ،به صورت موارد زير مطرح کرد:
کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

 -1همکاري و شرکت در رفاه جامعه و انسان
 -5دسترسي يکسان به منابع آموزشي
 -3منصف بودن و عملکرد بدون تبعيض
 -2تبيين و حمايت از سياستهايي که به حفظ شأن و منزلت کاربران و
افرادي که تحت تأثير سيستم کامپيوتري قرار دارند ميپردازد.
 -2ارتقاء درک دانشجو از کامپيوتري شدن و عواقب آن
 -6صادق و قابل اعتماد بودن (صداقت آکادميک)
 -2اجتناب از تقلب
 -8احترام به حريم خصوصي ديگران
 -9ارج نهادن به محرمانه نگه داشتن اطالعات
 -10اجتناب از صدمه به يکديگر
 -11دسترسي به منابع کامپيوتري و ارتباطات ،تنها در صورت مجاز بودن
 -15احترام به حقوق مالکيت خاص نظير کپي رايت و حقوق انحصاري
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 -13دادن اعتبار مناسب براي مالکيت معنوي
 -12در نظر گرفتن مسؤوليتهاي حرفهاي خاص
با در نظر گرفتن اين کدهاي اخالقي ،مؤسسات آموزشي هر يک بر اساس
سياستهاي آموزشي خود و نيز قوانين ملي و محلي بايد اقدام به تدوين کدهاي
رفتاري نمايند که بر اساس آن نحوه عملکرد دانشجويان ،مربيان و کارمندان
مؤسسه آموزشي تعريف گردد و کليه ذي نفعان آموزشي بر اساس آن به اداي
نقش خود در سيستم به بهترين شکل بپردازند.

مالحت نیک روان

0931  پاییز، شماره هشتم،سال سوم

 فصلنامه تاریخ پزشكي/ 009

پي نوشتها

American Counseling Association(2005), ACA Code of Ethics, As approved
by the ACA Governing Council www.counseling.org
Anderson, B. (2005). New Zealand: Is online education a highway to the
future? In A. A. Carr-Chelman
(Ed.), Global perspectives on e-learning: Rhetoric and reality (Thousand
Oaks, CA, Sage). 163-178. Anderson. Bill, Simpson. Mary(2008),
Acting with integrity online: Some questions for educators,
Proceedings ascilite Melbourne: Concise paper: Anderson & Simpson:
35-39
Brown. Ted (2008), Ethics in eLearning, iBiZ2008 Workshop for Net
Business Ethics, February 10 and 11, Honolulu
Cable News Network (1999) Internet watchdog could stop collegiate
copycats.
http://www.cnn.com/TECH/computing/9911/21/plagerism.detective/in
dex.html
Evin, Hakan. (2007), Education Management and Ethics in Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, Online Journal of Social Sciences. Summer, 6
(21), 106-114
Goodfellow, Robin and Hewling, Anne (2005). Re-conceptualising culture
in Virtual Learning Environments: from an ’essentialist’ to a
’negotiated’ perspective. E-Learning and Digital Media, 2(4), pp.
355–367.
Ko. Susan, Rosen. Stive (2010), Teaching Online: A Practical Guide.third
edition, Boston: Houghton: Mifflin Company,P:232-234

کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

1 ethics
2 morality
3 watermark
4 Licensing and Piracy
5 Plagiarism
6 The Internet watchdog program
7 Ownership
فهرست منابع

مالحت نیک روان

0931  پاییز، شماره هشتم،سال سوم

 فصلنامه تاریخ پزشكي/ 009

Lengel. Laura, (2004), Computer Meadiated Communication: Social
Interaction and the Internet, London: Sage Publications. P:85
Lin. Hong (2007), The ethics of instructional technology: issues and coping
strategies experienced by professional technologists in design and
training situations in higher education, Education Tech Research Dev,
55:411–437
Mpofu. Stanley( without year), Ethics and legal issues in inline teaching,
University of Namibia , http://www.col.org/pcf2/papers/mpofu.pdf
Nash. susan smith (2006), Ethics and Mobile Learning: Should We Worry?,
http://elearnqueen.blogspot.com/2006/09/ethics-and-mobile-learningshould-we.html
Olt. Melissa R.(2002), Ethics and Distance Education: Strategies for
Minimizing Academic Dishonesty in Online Assessment, Online
Journal of Distance Learning Administration, Fall V, ( III),:1-6
Penfield High School Online Learning Environment Rules
and Ethics (Acceptable Student Use Policy On DistrictProvided Access to Electronic Information, Services and Networks –
pg. 39-40) www.penfield.edu/highschool.cfm
Rice, Condoleezza (1998), Copyright and Fair Use: Stanford University
Libraries. http://fairuse.stanford.edu/rice.html
The Board of Regents of the University of Oklahoma,( 2009), Academic
Integrity, http://integrity.ou.edu/files
Toprak. Elif, Özkanal. Berrin, Aydin. Sinan (2010), Ethics in E-Learning,
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,
April, 9 (2),78-86
Toprak. Elif, Özkanal. Berrin, Kaya. Secil, Aydin. Sinan(2007), What di
learners and instructors of online learning environments think about
ethics in e-learning?: A case study from Anadolu University,
asianvu.com/digital-library/elearning/ethics.pdf
WCET, UT TeleCampus (2009), Best Practice strategies to Promote
academic Integrity in online education, Version 2.0, June
wcet.wiche.edu/wcet/docs/cigs/studentauthentication/BestPractices.pdf
Zembylas, M., & Vrasidas, C. (2005). Globalization, Information and
Communication Technologies, and the Prospect of a “Global Village”:

 / 009فصلنامه تاریخ پزشكي

سال سوم ،شماره هشتم ،پاییز 0931

Promises of Inclusion or Electronic Colonization? Journal of
Curriculum Studies, 37 (1), 65-83
يادداشت شناسه مؤلف
مالحت نيک روان مفرد :دانشجوي دکتراي آموزش علوم پزشکي ،دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
نشاني الکترونيکيnikravan2275@yahoo.com :

کدهاي اخالقي در آموزش آنالین

