فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،دوره هشتم ،شماره  ،3تابستان  ،1395صص 39-52
DOI: 10.22035/isih.2016.223

استفاده از فناوریهای نوین در تدریس زبان و نگرش مدرسان و
زبانآموزان به جایگاه موازین اخالقی در کاربرد این فناوریها
وحیدرضا میرزائیان
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چکیده

یکـی از دغدغ ههـای بشـر امـروز ،بـا وجـود هـر دین و آیین ،رعایت اخالق و شـئونات انسـانی اسـت؛
ایـن مقالـه نیـز بـا تکیـه بر همیـن مهم نگاهـی دارد به لزوم رعایـت معيارهای اخالقی هنگام اسـتفاده
از فضـای مجـازی در آمـوزش و یادگیـری بـه صـورت عـام و آمـوزش زبـان بـه صـورت خـاص .سـعی
طهـای آمـوزش
شـده اسـت تـا شـناختی از وضعیـت موجـود در زمینـه رعایـت مواز یـن اخالقـی و محی 
مجـازی و همچنیـن لـزوم جلـب توجـه دانشـجویان و مدرسـان بـه ایـن حـوزه ارائـه شـود .در ایـن
مقالـه از روش پرسشـنامهای اسـتفاده شـده و دو نـوع فـرم نظرسـنجی تهیـه شـد کـه نـوع اول بـرای
مدرسـان زبـان و نـوع دوم بـرای زبانآمـوزان تدو یـن و توز یـع گردیـد .تجز یـه و تحلیـل پرسشـنامهها
نشـان داد کـه ا کثـر مدرسـانی کـه از رایانـه بـرای آمـوزش زبـان اسـتفاده میکننـد ،هنـگام روبرویـی بـا
اطالعـات شـخصی زبانآمـوزان ،حر یـم شـخصی ایشـان را رعایـت نمودهاند .همچنین دانشـجویان
هم نسـبت به پخش تصاویر خود در فضای مجازی بیشـترین حساسـیت را نشـان دادند و از کنترل
تهـای خو یـش در فضـای مجـازی توسـط اسـتادان احسـاس نامناسـبی
ورود و خـروج و سـایر فعالی 
نداشـتند .در این مقاله از آزمون کای _ اسـکوئر اسـتفاده شـد و نتیجه این بود که تفاوت معناداری
بیـن جنسـیت و لـزوم رعایـت مواز یـن اخالقـی ،هنـگام یادگیـری در فضـای مجـازی وجـود نـدارد.
کلیدواژهها :فناور یهای نوین ،آموزش زبان ،فضای مجازی ،معیارهای اخالقی.
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مقدمه

در حال حاضر بسـیاری از دانشـگاههای کشـور از جمله دانشـگاه علم و صنعت ایران ،امیرکبیر ،شهید
بهشـتی ،تهـران ،صنعتـی شـریف ،شـاهد ،مالـک اشـتر و  ...دورههـای آمـوزش الکترونیکـی راهاندازی
نمودهانـد ،امـا نكتـهای كـه مغفـول مانـده ،عـدم توجـه مدرسـان ایـن حـوزه بـه لـزوم رعایـت مؤلف ههـای
اخالقـی در تعاملات خویـش بـا دانشـجویان میباشـد (فراهانـی و جـام لیلا .)6 ،1390 ،بـا وجـود ایـن
كـه ایـن فنـاوری فرصتهـای نویـن بیشـماری را در اختیـار مدرسـان و دانشـجویان قـرار داده اسـت تـا
گامهـای جدیـدی در جهـت بهبـود و تسـریع آموزش زبـان بردارند (اسـتنلی ،)12 :2013 ،اما دغدغهها و
نگرانیهـای خـاص خـود را نیـز بـه همـراه داشـته و دارد كـه باید بهطور جدی بدان توجه شـود (حسـن
و هراتـی نیـك .)5 :1390 ،البتـه ایـن نگرانیهـا تنهـا مربـوط بـه كشـور مـا نیسـت و حتـی در كشـورهای
پیشـرفته _ كـه توجـه خاصـی بـه حفـظ حریـم خصوصی افراد میشـود و این امـر را در قانون مدنی خود
ً
گنجاندهانـد _ نیـز بعضـا مـورد بیعنایتـی قـرار میگیـرد (بیتـی.)12 :2010 1
این فناوری فرصتهای بیشـماری را در اختیار مدرسـان و زبانآموزان قرار داده اسـت تا بتوانند
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از ایـن امکانـات در جهـت بهبـود و تسـریع زبانآمـوزی اسـتفاده کننـد (اسـتنلی .)43 :2013 ،2امـا ایـن
شـیوه دارای دغدغههـا و موازیـن اخالقـی خـاص خـود اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد (حسـن و
هراتینیک .)45 :1390 ،متأسـفانه حتی در کشـورهای پیشـرفته نیز که حفظ حریم خصوصی افراد
و صیانـت از اطالعـات حائـز اهمیـت بـوده و در قانـون مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ،مواز یـن اخال قـی
چنـدان رعایت نمیشـود (بیتـی.)14 :2010 ،3
در ایـن مقالـه هـم بـه مدرسـان ایـن حـوزه و هـم بـه زبانآمـوزان توجـه شـده و مهمتر یـن نکاتـی کـه
از نـگاه محقـق ،شایسـته بررسـی و دقـت نظـر بـوده اسـت بـه شـرح مقابـل بیـان شـده اسـت :مواز یـن
اخالقـی حائـز اهمیـت در شـرایط فعلـی زبانآمـوزی در مرا کـز آمـوزش الکترونیکـی کدامنـد؟ نگـرش
مدرسـان و زبانآمـوزان بـه حفـظ حریـم خصوصـی و رعایـت معیارهـای اخالقـی و امنیـت اطالعـات
چگونـه اسـت؟ آیـا نگرانیهایـی وجـود دارد و ا گـر پاسـخ مثبـت اسـت ،ایـن نگرانیهـا کـدام اسـت؟
راهحلهـای ممکـن بـرای رفـع ایـن نگرانیهـا کـدام اسـت؟
در زبانآموزی به کمک رایانه ،این وسـیله نقش ابزار را ایفا مینماید (توماس،هایو و وارشـوئر ،
4

1. Beaty
2. Stanly
3. Beaty
4. Thomas, Hayo, & Warschauer

 .)77 :2012مدرسـان این حوزه ،نقش سـازماندهنده ،ناظر و ارزیاب را دارند ،اما در شـرایط کنونی،
اسـتادان مربوطـه نقـش طـراح ،تولیدکننـده ،سـناریونویس ،تهیهکننـده ،مشـاور فنـی و مـدرس آمـوزش
الکترونیکـی را نیـز بـر عهـده دارنـد (زو .)22 :2012 ،1علاوه بـر ایـن ،مدرسـان از سیسـتمهای یادگیـری
الکترونیکـی اسـتفاده میکننـد کـه بتوانـد در کار گروهـی نیـز تأثیرگـذار باشـد (چائـو2013 ،؛ هیلـر و
هیکـس .)2014 ،2بهطـور خالصـه میتـوان گفـت نقـش مدرسـان زبانآمـوزی بـه کمـک رایانـه بیشـتر
هدایتکننـده و منتقـد اسـت (رابلیـر و آرون .)21 :2012 ،3پـس میبینیـم بـا ایـن همـه مسـئولیت کـه بـر
دوش ایشـان نهـاده شـده اسـت ،كـه سـنگینی آن بـه خوبـی حـس میشـود .توجـه بـه موازیـن اخال قـی
در اسـتفاده از ایـن فنـاوری بـرای زبانآمـوزی نیـز مسـئولیت خطیـر دیگری اسـت كه مـدرس باید بدان
توجـه كافـی نمایـد (ونـدر.)5 :2011 ،4
بررسـیها نشـان میدهد در وضعیت کنونی هر قدر اسـتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بیشـتر
شـده اسـت ،توجـه بـه رعایـت حریـم خصوصـی کاربـران کاهـش یافتـه اسـت (ابطحـی.)11 :1387 ،
بهرغـم اهمیـت ایـن موضـوع در حـوزه یادگیـری الکترونیـک ،قوانیـن در ایـن حـوزه بسـیار مبهـم اسـت و
قوانیـن بازدارنـده چندانـی نیـز وجـود نـدارد (هولنـد و فیشـر 22 :2012 ،؛ ژانـگ.) 41 :2011 ،5
محققیـن بسـیاری از دیدگاههـای قانونـی ،اجتماعـی و امنیتـی ،حفـظ حریـم خصوصـی و صیانـت
از اطالعـات شـخصی کاربـران را مـورد مطالعـه قـرار دادهانـد ( لیکـی45 :2011 ،؛ اسـتنلی:2013 ،6
)14؛ امـا ایـن موازیـن کمتـر از زاویـه دیـد زبانآمـوزان _ کـه اصلیتریـن عنصـر در سیسـتمهای یادگیـری
هسـتند _ مـورد نقـد و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت ( اسـتا کول2012 ،؛ لوردوفـی و مکدونالـد.)2010 ،7
نگرانیهـای نشـت اطالعـات شـخصی رابطـه مسـتقیمیبـا تمایل آنهـا به اشـترا ک این اطالعـات دارد
(کادیل و مورفی 11 :2000 ،میلر15 :2004 ،؛ نیسنبام .)10 :1998 ،8طبیعی است هر قدر بیشتر نگران نشت
اطالعـات باشـند ،کمتـر اطالعـات خویـش را بـه اشـترا ک میگذارنـد (مارگولیـس3 :2003 ،؛ اپیـک،9
7 :2002؛ امیرخانـی ،داود و خضریـان.)12 :1388 ،
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استفاده از فناور یهای
نوین در تدریس ...

هـدف ایـن مقالـه شناسـایی وضعیـت رعایـت موازین حا کم بـر حفظ حریم خصوصـی در آموزش
زبـان بـه کمـک فناور یهـای نویـن توسـط مدرسـان ،شـناخت بهتـر از نگـرش مدرسـان و زبانآمـوزان
بـه حریـم خصوصـی و همچنیـن جلـب توجـه زبانآمـوزان بـه حقـوق خـود در ایـن زمینـه و ایجـاد
حساسـیت در بیـن مدرسـان درخصـوص عـدم جمـعآوری بیمـورد اطالعات خصوصـی زبانآموزان و
دقـت کافـی در صیانـت از ایـن اطالعـات بـوده اسـت.
روش تحقیق

بـه منظـور تعییـن نگرش مدرسـان زبانآموزی به کمک رایانه در مرا کـز آموزش الکترونیکی ،درخصوص
حفـظ حریـم خصوصـی زبانآمـوزان و صیانـت از اطالعات شـخصی آنها ،یک نظ رسـنجی در ابتدای
تـرم تحصیلـی انجـام شـد .در ایـن نظرسـنجی از  57مـدرس خواسـته شـد بـه سـؤاالت یـک پرسشـنامه
 10سـؤالی درخصـوص موازیـن حریـم خصوصـی پاسـخ دهنـد .ایـن نظرسـنجی بیـن  80مـدرس آمـوزش
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الکترونیکی که در مرا کز آموزش الکترونیکی دانشـگاههای مختلف مشـغول به تدریس بودند ،توزیع و
 57نفـر از  80نفـر در ایـن تحقیـق مشـارکت جـدی نمـوده و بـه سـؤاالت پاسـخ دادند.
پرسشـنامهای نیـز بیـن  298دانشـجوی درس زبـان عمومـی مرا کـز آمـوزش الکترونیکـی توز یـع
گردیـد .شـرکتکنندگان در هشـت کالس ،در چنـد مرکـز آمـوزش الکترونیکـی در شـهر تهـران پرا کنـده
بودنـد 99 .نفـر از شـرکتکنندگان در مرکـز آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران و بقیـه
( 199نفـر) در سـایر مرا کـز آمـوزش الکترونیکـی مشـغول بـه تحصیـل بودنـد .علـت انتخـاب ایـن مرا کـز
ایـن بـود کـه تصـور میشـد دانشـجویان در این مرا کز نماینده کل دانشـجویان باشـند ،ز یـرا این افراد از
سراسـر کشـور در ایـن مرا کـز ثبتنـام نمـوده و مشـغول بـه تحصیل بودنـد (ا کبری ،تاجیـک ،غفارثمر و
کیانـی .)4 :1389 ،علاوه بـر ایـن ،پژوهشـگر نیـز خـود در یکـی از ایـن مرا کـز مشـغول تدریس بـود و این
امـر ،دسترسـی بـه دانشـجویان و همـکاران را برایـش میسـر میسـاخت.
از  298نظرسـنجی جمـعآوری شـده 43 ،مـورد بهدلیـل ناقـص بـودن ،حـذف شـد .از 255
شـرکتکننده باقیمانـده 151 ،نفـر دختـر و  104نفـر پسـر بودنـد کـه میانگیـن سـنی آنهـا  19/1سـال بـود
(انحـراف معیـار =  .)2/7شـرکتکنندگان از رشـتههای مختلفـی بودنـد و از سـال اول تـا سـال چهـارم
بـه تحصیـل اشـتغال داشـتند.
نظرسـنجی بـه صـورت کاغـذی و بـه زبـان فارسـی بـه دانشـجویان ارائـه شـد .نظرسـنجی دارای
 10سـؤال بـود کـه فضایـی نیـز بـرای توضیحـات اضافـی در نظـر گرفتـه شـده بـود .بـه دو دلیـل از شـکل

کاغـذی پرسشـنامه اسـتفاده شـد .دلیـل اول اینکـه برخـی از ایـن دانشـجویان ،ورودیهـای جدیـد
بودنـد و گمـان میرفـت فاقـد سـواد دیجیتـال کافـی بـرای انجـام نظرسـنجی از طریق اینترنت باشـند،
و دلیل دوم آن كه چون برای شـرکت در نظرسـنجی فرد بایسـتی وارد سیسـتم مرکز آموزش الکترونیکی
میشـد و امکان ردیابی اطالعات شـخصی وجود داشـت ،از سیسـتم کاغذی بدون درج مشخصات
فـردی دانشـجو اسـتفاده شـد .سـپس ،اطالعـات از پرسشـنامهها اسـتخراج و ثبـت گردیـد .اطالعـات
دسـتهبندی شـده بهشـکل نمـوداری در بخـش یافتههـا بـه تفکیـک ارائـه شـده اسـت .موضوعـات
اساسـی مـورد اسـتخراج از پرسشـنامهها عبـارت بودنـد از :اسـتنباط مـدرس از حفـظ حریـم شـخصی
و جمـعآوری اطالعـات شـخصی در زبانآمـوزی بـه کمـک رایانـه؛ نـوع اطالعاتـی کـه زبانآمـوزان
نگرانـی بیشـتری نسـبت بـه افشـای آن حـس میکردنـد؛ وا کنـش زبانآمـوزان در برابـر جمعآوری پسـت
الکترونیکـی توسـط مـدرس؛ و میـزان نگرانـی زبـان آمـوزان از نشـت اطالعـات شـخصی.
میانگیـن و انحـراف معیـار در تمامـی مـوارد بـاال مـورد محاسـبه قـرار گرفـت .درخصـوص رابطـه
جنسـیت و میـزان رعایـت موازیـن اخالقـی توسـط زبانآمـوزان نیز از آزمون کای _ اسـکوئر اسـتفاده شـد
فصلنامه علمی _ پژوهشی
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یافتهها
از دیـد اسـتادان ،نتایـج نظرسـنجی نشـان داد بیشـتر مدرسـان ،قوانیـن حفـظ حریـم خصوصـی افـراد
در کشـورهای مختلـف را مطالعـه نکـرده و درخصـوص وجـود یـا عـدم وجـود ایـن قوانیـن در ایـران،
جسـتجویی انجـام ندادهانـد .حـدود  61درصـد ( 35نفـر) مدعـی شـدند در صفحـهای کـه اطالعات
شـخصی زبانآمـوزان را جمـعآوری میکردهانـد ،ایـن نکتـه درج شـده اسـت که از اطالعات شـخصی
زبانآمـوزان فقـط بـرای اهـداف آموزشـی اسـتفاده میشـده اسـت .در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه« :آیـا
از احتمـال سـهوی نقـض حریـم شـخصی زبانآمـوزان هنـگام برگـزاری کالسهـای اینترنتـی نگرانـی
دارنـد؟»  51درصـد پاسـخ منفـی داده ،در حالیکـه  14درصـد بـه شـدت نگـران شـکایت احتمالـی
زبـان آمـوزان بودنـد و  35درصـد اظهـار داشـتند تـا حـدودی نگـران ایـن نکتـه هسـتند .حـدود نیمـیاز
ایـن مدرسـان ( 54درصـد) معتقـد بودنـد ثبـت اطالعاتـی همچـون آدرس آیپـی 1زبانآمـوزان ،ردیابی
سـوابق حضـور آنهـا در سـایت و ثبـت سلایق زبانآمـوزی آنهـا جـزو اطالعـات شـخصی زبانآمـوزان
محسـوب نمیگـردد (جـدول .)1
1. IP Address

استفاده از فناور یهای
نوین در تدریس ...

جدول  .1استنباط مدرسان از حفظ حریم شخصی و جمعآوری اطالعات شخصی در زبانآموزی به کمک رایانه
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ردیف

سؤال

درصد

1

آیا تا به حال قوانین حفظ حریم خصوصی افراد
را مطالعه نمودهاید؟

بله ()7

نه ()44

2

آیا تا به حال در کارگاههای اینترنتی در
خصوص این قوانین شرکت کردهاید؟

بله ()12

نه ()88

بعضی از
قسمتهایش را
()49

3

ا گر پاسخ شما به سؤال قبلی منفی است ،در
صحبت با همکاران
صورت لزوم در خصوص این قوانین چگونه رسانههای جمعی ()33
()42
اطالعات الزم را کسب میکنید؟

سایر ()25

4

اطالعات شخصی اطالعات شخصی آنان
هنگام جمعآوری اطالعات از زبان آموزان چه
آنها فقط برای اهداف در جایی امن حفظ
اقداماتی انجام میدهید؟ به زبان آموزان اطالع
آموزشی مورد استفاده و نگهداری خواهد
میدهید؟
شد ()40
قرار میگیرد ()61

این اطالعات
ربطی به نمره
ندارد ()44

5

آیا فکر میکنید دخیره فعالیتهای آموزشی
زبانآموزان ناقض حریم خصوصی آنان است؟

6

آیا هنگام تدریس زبان به شیوه الکترونیکی،
نگران نقض سهوی حریم خصوصی زبانآموزان بله ،خیلی زیاد ()14
هستید؟

7

سعی میکنم
بر حسب دانش خویش
وقتی مطمئن نیستید به حریم خصوصی تجاوز
ارتباط دیجیتالی سایر ()7
از وکیل میپرسم ()30
عمل میکنم ()56
میکنید ،چه میکنید؟
نداشته باشم ()7

بله ()17

نه ()54

مطمئن نیستم
()28

کمی()35

مشکلی ندارم
()37

به هیچ
وجه
()14

همانطـور کـه جـدول  1نشـان میدهـد ،بیـش از نیمـیاز مدرسـان زبانآمـوزی بـه کمـک رایانـه،
هنـگام مواجـه بـا اطالعـات شـخصی زبانآمـوزان ،تردیـدی بـه خـود راه نمیدادنـد .بنابرایـن نتایـج
ایـن تحقیـق نشـان داد در حالیکـه بـه ا کثـر ایـن مدرسـان هیچگونـه تذکـری درخصـوص حفـظ حر یـم
خصوصـی زبانآمـوزان داده نشـده بـود ،معتقـد بودنـد تا کنـون حریـم خصوصـی زبـان آمـوزان خویش
را نقـض نکردنـد .در همـان نظرسـنجی 47 ،نفـر از شـرکتکنندگان ( 82درصـد) معتقـد بودنـد
اطالعـات شـخصی زبانآمـوزان امـن اسـت کـه ایـن امـر ،نشـانه اعتمـاد مدرسـان بـه سیسـتم اینترنتـی
مـورد اسـتفاده آنهاسـت.
بـه منظـور بررسـی ابعـاد دیگـر ،ایـن سـؤاالت را طـرح نمودیـم :نظـر زبـان آمـوزان در ایـن خصـوص
چیسـت؟ نگرانیهـای زبـان آمـوزان در ایـن خصـوص چیسـت؟ و دیـد زبـان آمـوزان در ارتبـاط بـا
اطالعـات شـخصی خـود در ایـن سیسـتمهای یادگیـری چیسـت؟

مهمتریـن و جالبتریـن یافتههـا از دیدگاه زبانآمـوزان ،دغدغهها و نگرانیهای آنها درخصوص
اطالعـات شـخصی و حریـم خصوصـی آنـان بـود .در سـؤال هشـتم نظرسـنجی از زبانآمـوزان خواسـته
شـد یکـی از اقلام اطالعـات شـخصی خـود کـه تمایلـی بـه ابـراز آن ندارنـد را اعلام نماینـد .از میـان
 237پاسـخ معتبـر ،حـدود نیمـیاز پاسـخدهندگان ( 51درصـد) اعالم کردند درخصـوص درج تصویر
خـود نگرانـی شـدید دارنـد .شـماره تلفـن همـراه و آدرس پسـتی در مرحلـه دوم و بـا اختلاف سـطح
بسـیار پائینتـر( دوم) ( 16درصـد) قـرار داشـت( .نمـودار )1
شرکتکنندگان
مذکر

140

مؤنث

120
100
80
60
40
20

سایرین

 IDچت صفحه شخصی عکس

آدرس پستی

سن

محل تولد

شماره موبایل آدرس ایمیل

0

نمودار .1افشای اطالعات و میزان نگرانی زبانآموزان

همچنیـن اطالعـات پرسـش شـماره  9نشـان داد سـن ،دارای کمتریـن حساسـیت ( 47درصـد)
بـرای افشـای آن در محیـط آمـوزش الکترونیکـی بـود .از لحـاظ کماهمیتی ،صفحه شـخصی اینترنتی
( 23درصـد) و پسـت الکترونیکـی ( 19درصـد) بـه ترتیـب دارای اولویـت بودنـد .ایـن نتایـج بـا آنچـه
پرسـش شـماره هشـت گنجانـده شـده بـود ،یعنـی سـن ،محـل تولـد و نشـانی صفحـه شـخصی در
در
ِ

اینترنت ( 2درصد) و نشـانی پسـت الکترونیکی ( 3درصد) تطابق داشـت .سـن ،محل تولد و نشـانی
صفحـه شـخصی در اینترنـت ( 2درصـد) و آدرس پسـت الکترونیکـی ( 3درصـد) از مواردی بودند که
در پائینتریـن درجـه اهمیـت قـرار داشـتند .از دالیـل ذکـر شـده توسـط زبانآمـوزان دریافتیـم کـه آنهـا
بـه دلیـل سـهولت دسترسـی و نیازهـای درسـی ،موافـق بـا جمـعآوری اطالعـات شـخصی خـود بودنـد
(نمـودار .)2
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شرکتکنندگان
مذکر

140

مؤنث

120
100
80
60
40
20
سایرین

 IDچت صفحه شخصی عکس

آدرس پستی

سن

محل تولد

شماره موبایل آدرس ایمیل

0

نمودار .2واکنش زبانآموزان در برابر جمعآوری نشانی پست الکترونیک
(میانگین ،3/49 :انحراف معیار = )0/93
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در ایـن نظرسـنجی بـه ثبـت و ضبـط اطالعـات ورود و خـروج از سیسـتم یادگیـری ،سلایق
یادگیـری و نتایـج آزمونهـا توسـط مدرسـان نیـز توجـه شـد .ابتـدا گمـان میرفت زبانآمـوزان از انجام
ایـن کنترلهـا توسـط مدرسـان ناراضـی باشـند ،امـا دادههـای بهدسـت آمـده حا کـی از آن بـود کـه
دانشـجویان بـه ضـرورت انجـام چنیـن کنترلهایـی توسـط اسـتادان واقـف بودنـد .در مجمـوع 41
درصـد از پاسـخدهندگان از کنتـرل عملکـرد خویـش توسـط مدرسـان رضایـت داشـتند (نمـودار .)3
شرکتکنندگان
مذکر

120

مؤنث

100
80
60
40
20
ً
شدیدا موافق

5

4

3

2

0
1

نمودار .3واکنش زبانآموزان به جمعآوری نشانی پست الکترونیکی
(میانگین ،3/36 :انحراف معیار = )1/08

ً
شدیدا مخالف

بـا توجـه بـه اخبـار مکـرر درخصـوص هـک شـدن سـایتهای اینترنتـی و افشـای اطالعـات
کاربـران بهخصـوص اطالعـات حسـابهای بانکـی ،خواسـتیم نظـر زبانآمـوزان را درخصـوص امنیت
اطالعـات شـخصی خویـش در کالسهـای مجـازی جویـا شـویم .تصور میشـد زبانآموزان از افشـای
چنیـن اطالعاتـی بسـیار نگـران باشـند ،امـا همانطـور کـه نمودار شـماره  4نشـان میدهد ،دانشـجویان
نسـبت بـه حفـظ امنیـت اطالعـات خویـش توسـط مدرسـان اطمینـان داشـتند.
شرکتکنندگان
مذکر

100

مؤنث

80
60
40
20
0
بدون نگرانی

5

4

3

2

1

ً
شدیدا نگران

نمودار  .4نگرانی زبانآموزان از نشت اطالعات شخصی
(میانگین ،3/56 :انحراف معیار)1/17 :

در نظرسـنجی از زبانآموزان خواسـته شـد اعالم کنند آیا ترجیح میدهند از سیسـتم پیام کوتاه برای
اهـداف آموزشـی اسـتفاده شـود یـا پسـت الکترونیـک؟ بـا توجـه بـه اینکـه تلفـن همـراه وسـیلهای بسـیار
شـخصی و خصوصی تلقی میگردد ،گمان میرفت بیشـتر زبانآموزان اسـتفاده از پسـت الکترونیک را
بر سیسـتم پیام کوتاه ترجیح دهند ،اما اطالعات بهدسـت آمده نشـان داد  64درصد از پاسـخدهندگان
ترجیـح میدادنـد از طریـق پیـام کوتـاه مـورد ارتبـاط قـرار گیرنـد 58 ،درصـد از پاسـخدهندگان اعلام
کردنـد پیـام کوتـاه در هـر سـاعتی از شـبانهروز میتوانـد به آنها ارسـال شـود 22 ،درصد عصرهـا را ترجیح
میدادند و  17درصد وقت ظهر .این یافته نشان از فرا گیر بودن استفاده از پیام کوتاه توسط زبانآموزان
داشـت کـه از آن میتـوان بهعنـوان ابـزاری مفیـد برای اهداف آموزشـی بهـره برد.
درخصـوص جنسـیت ،تصـور میشـد تفـاوت معنـاداری بیـن دختـران و پسـران در رعایـت اصـول
اخالقـی در هنـگام زبانآمـوزی بـه کمـک رایانـه وجـود داشـته باشـد .امـا پـس از انجـام آزمـون کای
اسـکوئر بـر روی نتایـج پرسشـنامه ،تفـاوت معنـاداری درخصـوص تأثیـر جنسـیت مشـاهده نگردیـد.
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بحث و نتیجهگیری

از نتایـج بهدسـت آمـده چنیـن میتـوان نتیجهگیـری کـرد کـه مسـئولیت سـنگینی در زبانآمـوزی بـه
کمـک رایانـه بـر دوش زبانآمـوزان و مدرسـان قـرار دارد .اسـتادان در نظرسـنجی نشـان دادنـد از اینکـه
ممکـن اسـت در هنـگام آمـوزش بـه حریـم خصوصـی زبانآمـوزان وارد شـوند ،آ گاهـی ندارنـد .با توجه
بـه اینکـه ایـن نکتـه ممکـن اسـت در آینـده بـرای مدرسـین مشکلسـاز باشـد ،انجـام تحقیقـات بیشـتر
و جلـب توجـه مدرسـان بـه ایـن نکته ضروری اسـت (قاسـمی و امامیمیبـدی .)42 :1394 ،بنابراین،
بایسـتی نسـبت بـه نحـوه و میـزان تعامـل مـدرس بـا زبانآمـوز توجـه شـود .یعنـی ممکن اسـت بهواسـطه
عـدم توجـه بـه ایـن نکتـه ،اقـدام بـه جمـعآوری اطالعاتـی از زبانآمـوزان نماینـد کـه حـق جمـعآوری
آنرا نداشـتهاند .اطالعاتـی همچـون تصویـر پرسـنلی دانشـجو ،نشـانی و شـماره تلفـن همـراه ،از جملـه
اطالعـات حسـاس بـه حسـاب میآینـد و الزم اسـت مـدرس پیـش از جمـعآوری ایـن اطالعـات ،در
خصـوص موازیـن قانونـی و اخالقـی آن اندیشـه کنـد.
فصلنامه علمی _ پژوهشی

48
دوره هشتم
شماره 3
تابستان 1395

همچنیـن بایـد بـه زبانآمـوزان نیـز در ارایـه یـا عـدم ارایـه اطالعـات شـخصی حـق انتخـاب داد.
همانطـور کـه مـا بهعنـوان مـدرس وظیفـه داریـم از اطالعـات شـخصی زبانآمـوزان صیانـت کنیـم،
بـه همـان شـكل نیـز بهعنـوان یـك کاربـر انتظـار داریـم از اطالعـات شـخصیمان در اینترنـت صیانـت
شـود .عالوه بر این ،مدرسـان نیز نباید از این اعتماد زبانآموزان اسـتفاده نادرسـت نمایند .الزم اسـت
مـدرس و زبانآمـوز بـه صـورت حرفـهای عمـل کـرده و شـأن كالس و درس را رعایـت نماینـد .همچنیـن
حتیاالمکان بهتر اسـت آن دسـته از سیسـتمهای آموزش مجازی را در اختیار زبانآموزان قرار داد که
دارای یکپارچگـی ،امنیـت و سـهولت کاربـرد باشـند تـا ایـن امـکان بـرای زبـان آمـوزان فراهـم شـود کـه
بـدون نگرانـی از افشـای اطالعـات محرمانـه بـه فعالیـت آموزشـی بپردازنـد.
ً
نکتـهای کـه در ایـن مقالـه مـورد بررسـی قـرار نگرفـت ،ایـن بـود کـه اساسـا مدرسـان چـه نیـازی
بـه اطالعـات شـخصی دانشـجویان دارنـد؟ لـزوم ثبـت و جمـعآوری شـماره تلفـن همـراه و عکـس
زبانآمـوزان چیسـت؟ ممکـن اسـت پسـت الکترونیـک وسـیلهای ضـروری باشـد ،امـا آیـا بـه راسـتی
بـرای نیـل بـه اهـداف آموزشـی بـه ایـن اطالعـات نیـاز داریـم؟ پـس بایـد ایـن حر یـم شـخصی توسـط
متخصصیـن امـر ،تبییـن و یکپارچهسـازی شـود.
در ابتـدای مقالـه پیشفرضهایـی داشـتیم ،امـا بیشـتر آنهـا در عمـل درسـت نبودند .بهطـور مثال
تصـور کردیـم زبانآمـوزان نگـران جمـعآوری اطالعـات شـخصی خـود توسـط مدرسـان باشـند ،امـا در
عمـل ثابـت شـد چنیـن نگرانـیای وجـود نـدارد .ا گرچه جمـعآوری و صیانت از اطالعـات خصوصی

در بسـیاری از کشـورها مانند ایاالت متحده و اروپا بسـیار مهم اسـت (شـبیری و شمسـی)33 :1394 ،
امـا در کشـور مـا ،زبانآمـوزان بـه مدرسـان اعتمـاد دارنـد و نگـران افشـای اطالعـات محرمانـه خو یـش
نیسـتند ،پـس میتـوان از ایـن تحقیـق بـرای تقویـت رعایـت اخلاق توسـط مدرسـان اسـتفاده نمـود .با
وجـود تجربـه فـراوان محقـق در آمـوزش زبـان در محیطهـای مجازی ،نباید فراموش کـرد که احترام به
افـکار و تعلقـات خاطـر زبانآمـوزان و صیانـت از اطالعـات ایشـان موجـب آرامـش خاطـر دانشـجویان
میگـردد ،و نیـز الزم بـه توجـه اسـت کـه ایـن افـکار خـود نیـاز بـه تحقیق و تفحـص بیشـتری دارند.
نظرسـنجی صـورت گرفتـه تنهـا از دانشـجویان درس زبـان و مدرسـان ایـن درس ،در محیـط
یادگیـری الکترونیـک انجـام شـد .امـا ممکـن اسـت عواملـی بـر نتایـج بهدسـت آمـده تاثیرگـذار باشـند
کـه بـا تحقیـق بیشـتر ،میتـوان بـر ایـن عوامـل غلبه کـرده و تصویر بهتـری از وضع موجود بهدسـت آورد،
همچنـان کـه ممکـن اسـت یافتههـای ایـن تحقیـق در فرهنگهـا و کشـورهای دیگـر بسـیار متفـاوت
باشـد .بـرای نمونـه ،در فرهنـگ ایرانـی ،کالسهـای درس از ابتـدا معلممحـور اسـت و از شـا گردان
خواسـته میشـود بـه معلـم خویـش احتـرام بگذارنـد .شـاید همیـن دلیـل باعـث اعتمـاد زبانآمـوزان بـه
مدرسـان درخصـوص صیانـت از اطالعـات شـخصی آنهـا میشـود .مدرسـان نیـز بایـد بـه ایـن اعتمـاد
احتـرام گذاشـته و پاسـدار آن باشـند .ا گرچـه ممکـن اسـت مدرسـان دروس دیگـر نیـز نظراتـی متفـاوت
بـا یافتههـای ایـن تحقیـق داشـته باشـند ،امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه حریـم خصوصـی
کاربـران مـورد توجـه قـرار گیـرد و در هنـگام جمـعآوری اطالعـات از زبانآمـوزان ،بـه دغدغههـای آنـان
نیـز توجـه شـود .یادگیـری مؤثـر زمانـی صـورت میگیـرد کـه از اطالعـات زبانآمـوزان صیانـت شـده و از
ایـن اطالعـات بهدرسـتی و در جهـت اهـداف زبانآمـوزی اسـتفاده شـود.
ایـن مقالـه ،بـه موازیـن اخالقـی در زبانآمـوزی بـه کمـک رایانـه پرداخـت .حـوزه موازیـن اخالقی
در بسـیاری از مـوارد مـورد غفلـت ا کثـر پژوهشـگران واقـع شـده اسـت .همچنیـن موضوعـات عمـده در
ایـن حـوزه هماننـد حفـظ حریـم خصوصـی و صیانـت از اطالعـات شـخصی زبانآمـوزان ،هـم از دیـد
خودشـان و هـم از دیـد مدرسـان مـورد بررسـی قـرار گرفـت .یافتههـای حاصـل از دو نظرسـنجی نشـان
داد بـا وجودیکـه بیشـتر مدرسـان اطالعـات دقیقـی از حریـم خصوصـی زبانآمـوزان ندارنـد ،امـا در
رعایـت ایـن اصـول بـه خـود اطمینـان دارنـد ،زیـرا بـر ایـن باورنـد اطالعـات زبانآمـوزان بهشـکل ایمـن
ذخیرهسـازی شـده اسـت .زبانآمـوزان بهرغـم نگرانیهایـی کـه درخصـوص افشـای عکـس و شـماره
تلفـن همـراه در فضـای مجـازی داشـتند ،امـا بـه اسـتادان خـود اعتمـاد داشـته و ایـن اطالعـات را بـه
راحتـی در اختیـار آنـان قـرار میدهنـد.
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سپاسگزاری

در پایـان از کلیـه اسـتادان آمـوزش زبـان در مرا کـز آمـوزش الکترونیکـی و نیـز دانشـجویان ایـن مرا کـز کـه
فرمهـای نظرسـنجی را تکمیـل نمـوده و مشـارکت داشـتند ،کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم.
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Abstract
One of major concerns of human beings regardless of their religion or school
of thought is to observe ethical issues. This paper discusses the issue and lays
emphasis on observing ethical matters in teaching in virtual learning environments
in general and computer assisted language learning in particular. The paper
tries to throw light on the current status of observing ethical issues in virtual
learning environments and drawing both instructors and students’ attention
to this issue. The research has been conducted by using two questionnaires
one given to students and the other to instructors. Data analysis revealed that
majority of instructors observed ethical issues when confronted with students’
personal details. Students were most sensitive regarding disclosing their personal
photos in these virtual environments; however, they were comfortable if their
personal details were controlled by the instructors. The Chi-Square test showed
no substantial difference between gender and observing ethical issues in virtual
learning environments.
Keywords: ethical issues, language learning, information technology.
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