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 رش مقالهیط پذیشرا
پیاام »تخصصای باا عناوان  -علمای مجاوز انتشاار فصالنامه  موسسه هدایت فرهیختگاان جاوان

علمای و  یها دریافت نموده است. این فصلنامه مقاله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیرا از « فرهیختگان

 هیئات اظهارنظراز داوری و را پس  ین حوزه مطالعاتیو پژوهشگران ا نظران صاحبپژوهشی استادان، 

 CDو نساخه کیای از آن  3توانند مقاالت خود را به همراه  می مندان عالقه. رساند یمه به چاپ یریتحر

 نهایی به دفتر مجله ارسال نمایند.

 

 شرایط و ساختار شکلی مقاله

باوده و در  یپژوهشا -د دارای محتاوای علماییامقاله ارسالی جهات چااپ در فصالنامه با -1

ارائاه و  یالمللا نیبو  یداخل یها نفرانسکو  ها شیهماز در یداخلی یا خارجی و ن یها نشریه

 منتشر نشده باشد.

متر  سانتی 0/2سطر در هر صفحه و با  24کلمه( با  7666) A4صفحه  20ثر کحجم مقاله حدا -2

 حاشیه از طرفین باشد.

 .گردد میتنظ B- Lotus 12 و فونت Xp2007 Word افزار نرممقاله با  -3

ناام خاانوادگی و ناام نویسانده یاا  بار اسااسحارو  الفباا  بیابه ترتان مقاله یمنابع در پا -4

 ن گردد:یر تدویوه زیشده و به ش ارائهنویسندگان 

، نام و نام خانوادگی چاپ، نوبت کتابعنوان  ،(نشر سال، نام نویسنده )یخانوادگ: نام کتابالف( 

 : ناشر.نشرمحل  ،مترجم

: تهاران. ، چااپ اولیاادگیری یشناس روان ،(1313) ریبرز؛ خانی، محمدحسینف ،درتاج(: 1مثال )

 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی

تهران:  چاپ نوزدهم، فریده مشایخ،، ترجمه درسی مدارس یزیر برنامه ،(1382) لف، الوی(: 2مثال )

 .انتشارات مدرسه

، دوره، شماره عنوان نشریه، «مقاله عنوان» ،ب( نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله )سال نشر(

 نشریه: صفحات مقاله.
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تصویری بار یاادگیری و  یها دهندهتأثیر سازمان » ،(1314) رقیه؛ مهدی زاده، حسین، فتحیمثال: 

، فناوری اطالعاات و ارتباطاات در علاوم تربیتایفصلنامه ، «آموزاندانشیادداری دانش سالمت 

 .113-136 پاییز، صص ،21شماره 

 منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود. -0

 الف( مثال کتاب:
Popper, Karl (1962). The Open Society and its Enemies. New York: Simon and 

Schuster. 

ب(مثالنشریه:
L. Dandy, Kristina; Bendersky, Karen (2014). "Student and Faculty Beliefs About 

Learning in Higher Education: Implications for Teaching", International Journal 

of Teaching and Learning in Higher Education, Vol. 26, No. 3: pp 358-380. 
 

 ه در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله ذکر شوند.کامل منابعی کمشخصات  -7

نقل قول صرفاً محدود به نام خاانوادگی نویسانده، ساال نشار و  ارجاع داخل متن بعد از هر -6

 (.78: 1313، درتاجر داخل پرانتز گردد. مثال: )شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده د

)توک( و معادل التین آن در پایین صفحه  یگذار شمارهکلمات غیر فارسی در داخل متن  -8

 درج شود.

 واهد شد.دریافتی برای چاپ مسترد نخ یها مقاله -1

صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن  مسئولسندگان مقاالت یا نویسنده ینو -16

 هستند.

ش و یرایرش، اصالح، وی، در پذپیام فرهیختگان تخصصی -یعلم فصلنامهتحریریه  هیئت -11

 رفته شده آزاد خواهد بود.یچاپ مقاالت پذ

 .اثر نخواهد داد بیباشند ترت فوق نیکه خارج از قوان یمجله به مقاالت هیریتحر هیئت -12
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 راهنمای محتوایی تدوین چکیده و مقاله

 صفحه اول مربوط به چکیده الف(

 عنوان کامل مقاله (6

 نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان (0

 کلمه( شامل اهدا ، متدولوژی و نتایج 266الی  106چکیده فارسی در یک پاراگرا  ) (9

 کلمه 6ی ال 0واژگان کلیدی: بین  (1

 مقاله یذکر نشانی کامل پستی، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده در پاورق (5

 ب( صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله

، پیشاینه ینظار(، چاارچوب مربوطاه یها هیو فرضا ها سااال)همراه باا  مسئلهمقدمه، طرح  (1

 ست منابع.، خالصه و نتایج و فهراطالعات لیوتحل هیتجزها،  ، مواد و روشقیتحق

ارائه چکیده به زبان انگلیسی بر روی یک صفحه جداگانه با توجه به ترجماه دقیاق چکیاده  (2

 یفارسی و با همان ساختار و اطالعات در پاورق
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 سردبیرسخن 
 یها پژوهش قیو از طر یتیعلوم ترب ازجملهو  یعلم یها عرصهنو در همه  یها شهیاندبه  یابیدست

 ،یشناس انسان ،یشناس یهستمحکم  ها هینظربر  دیبا ها پژوهش نیو ا شود یمحاصل  یعلم لیاص
 باشد. یمبتن یشناس ارزشو  یشناس معرفت

 اساساً ،یتیو علوم ترب یدر حوزه روانشناس یمتون دانشگاه ریل اخاذعان نمود که در پنجاه سا دیبا

بود که  قیعم یقدر بهمسئله  نیدر ا یدر غرب بوده و خودباختگ یتیاز علوم ترب یا ترجمهاقتباس و 

تالش بوم شناسانه  هرگونهو  رفت یمبه شمار  یو نخبگ یدر کشور عالمت خبرگ لیاص ریغ هیرو نیا

تفکر  نیا یتا حدود زی. اکنون نشد یممحسوب  یو ضعف خرد علم یسواد کماز  یعرصه نشان نیدر ا
 یتیو در علوم ترب یدر علوم انسان دار شهیرو  یفلسف قیاست لکن در اثر آشکار شدن حقا یناروا باق

 رنگ باخته است. یقدر

ور ما در در کش یو روانشناس یتیدر علوم ترب قیروش تحق یهاکالسو  ها کتاب مینیب یم نکهیا 
است که  لیدل نیاست بد رفتهیپذ ریتأث انهیگرا عملو  یستیتویپوز یها دگاهیداز  داًیشد ریچند دهه اخ

شده  غفلتالزم جهت توسعه علم  یو ارائه راهکارها یپرداز هینظردر  یشناخت بوم یها یژگیواز 
 افتهی طرهیما س یتیم تربو علو یبر علوم انسان یستیسکوالر یها شهیاندچه شده است که  نکهیاست. ا

گفتار  نیاز حوصله ا ها آن یمرتبط است که بررس دهیعد یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیاست به عوامل س

 قیعم لیتحو هک یپس از انقالب اسالم یها سالاست که چرا در  نیا یاساس ساالخارج است لکن 
از همان  عمدتاً جیرا یون آموزشما و مت یها دانشگاهاست، همچنان  وستهیابعاد به وقوع پ یهمهدر 
 ذکر کرد: توان یمخصوص  نیدر ا لی؟ چند دلکنند یم یرویپ یو پس تحصل یتحصل یکردهایرو

 تیافراد که مسئول یو برخ امدهیبه عمل ن یبه علوم انسان یتوجه کاف ریاخ یها دههنخست: در  لیدل 

 قیو عم عیوس قاتیداشتند از تحق هبر عهدرا  یتیدر حوزه علوم ترب یو درس یآموزش یزیر برنامه

 یمرزها تواند ینمبرخوردار نباشد  یعلم ییکه از توانا یاست کس یهیبرخوردار نبودند. بد یعلم
 کند. یدبانید یفرهنگ لیاص کردیدانش را با رو

تصور غلط را داشتند و دارند که  نیا یا عدهدانش است.  یساز یبومدوم عدم درک درست  لیدل 

 نیدر غرب است. ا موجود یبا تجارب علم یو مخالفت جد دور انداختن یعلم به معنا یساز یبوم
 یعرصه ناش نیبوم شناسانه در ا قاتیو تحق یعلم لیاص یها تالشاز فهم غلط  زیتفکر غلط ن

 هیکه نظر دانند یم یخوب به یتیدر علوم ترب قیدانش و تحول عم یساز یبومدر  میفه فراد. اشود یم
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آغاز کند نه  موجود یها شهیاندو نقد  جانبه همه لیحرکت خود را از تحل دیحوزه با نیادر  یپرداز

 .ها شهیاند ینف

 اساساً ران،یا یدر مراکز آموزش عال یتیدر علوم ترب قیاغلب استادان روش تحق که آنسوم  لیدل 
به حساب  را تنها روش مقبول یتیو علوم ترب یدر روانشناس قیاز روش تحق یغرب یها افتیدر

 نیکه به نظر ما ا ندینما یم یمعرف یعلم یاز فضا دور شدنآن را،  ریحرکت غ هرگونهو  آورند یم

ذکر نمود  توان یم زین یگرید لیاست. دال یمل ریو موجب تحق یعلم ونیتوالسینوع کاپ کی یطرز تلق

 فوق اکتفا شد. لیاختصار به سه دل تیکه جهت رعا

 نییو تب لیاست محتوا و مقاالت آن به تحل دیام ختگانیفره امیفصلنامه پ ابراز مسرت از انتشار ضمن 
با  یتیبه تحول علوم ترب لیاص یقیکمک کند و با نگارش مقاالت تحق یتیدر حوزه علوم ترب قیحقا
محترم چراغ  نظران صاحبعالمانه  یو نقدها شنهادهاینظرات، پ دیترد یبرساند.  یاری یبوم کردیرو

 خواهد بود. یتالش علم نیدر ا راه ما



 حسن ملکی

 سردبیر فصلنامه پیام فرهیختگان
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علومتربیتی()ختگانیفرهفصلنامهپیام 
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:یمجازیاجتماعهایدربسترشبکهیآموزشاخالقفناور

یرضوهایآموزهآموزشیموردمطالعه

  یرادم میرح/   یزوارک یزارع لیاسماع

 چکیده
های مبتنی بر فناوری یا اخالق فناوری اطالعات  های پرکاربرد اخالق، اخالق در محیط یکی از حوزه

های اجتماعی مجازی به یک ضرورت تبدیل شده است.  های اخیر با ظهور شبکه باشد که در سال می
فناوری را در بستر  های رضوی، اخالق گیری از آموزه این پژوهش سعی بر این دارد تا با بهره

اجتماعی مجازی فراگیرسازی کند. روش پژوهش از نوع کاربردی است که در آن سعی شده  های شبکه
جمع آوری شود و با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل  ای کتابخانهابتدا مطالب به روش 

در تحقیق انجام  بندی آنها قرار گیرد؛ سیس با استخراج اسناد، احادیث و روایات مورد نظر کار طبقه

استخراج شده و به توصیف  مرتبط و معتبر های مقاله، ها نامهها، پایان کتاب شد. جامعه آماری پژوهش

اخالق فناوری مبتنی بر سیره رضوی در  های آموزهمطالب مرتبط با عنوان تحقیق پرداخته و پس از آن 
تاکید اصلی نویسندگان بر مهمترین ابعاد  اجتماعی استخراج شد. در این پژوهش های شبکهبستر 

 های آموزهباشد که سعی شده است از  اخالق فناوری، یعنی آداب معاشرت و حریم خصوصی می
های  اجتماعی مجازی استفاده شود. یافته های شبکهاخالقی رضوی برای آموزش این ابعاد در بستر 

اجتماعی مجازی و به طور  های شبکهدر  اخالقی رضوی های آموزهپژوهش نشان داد که با تکیه بر 
ها کاهش داد و در  توان از رفتارهای ضد اخالقی در این محیط های مبتنی بر فناوری، می کلی محیط

 بهره مند شد. اجتماعی مجازی در جهت ترویج اخالق رضوی های شبکههای  عین حال از قابلیت

 اجتماعی مجازی. های شبکه، های رضوی : اخالق، اخالق فناوری، آموزهواژگان کلیدی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یگروه تکنولوژ یعلم اتیو عضو ه اریدانش 

  شی دانشگاه عالمه طباطبائی و مدرس دانشگاه خوارزمی. نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری تکنولوژی آموز

Rahimnor08@gmail.com 
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 مقدمه

مباحث اخالقی است. در مبانی  شود مییکی از مهمترین مباحثی که امروزه در علوم انسانی مطرح 

دینی ما اخالق به صورت عام به عنوان رسالت پیامبران اشاره شده است، همان طور که پیامبر اکرم 

، 1363شیخ عباس قمی، )ام  قی برانگیخته شدهمن برای به کمال رساندن مکارم اخال» اند فرموده)ص( 

فرمایند که اگر امیدی به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب  می امیرالمامنین( و همچنین 8ص 

« نداشته باشیم، باز شایسته است که در پی کسب مکارم اخالق باشیم، چون آنها راهنمای نجاتند

رین اعمال حسن خلق معرفی شده است و نیز در جای (؛ در آیات قرآن کریم بهت1468)محدث نوری، 

خوانیم  . در دعای مکارم اخالق نیز می(37اسری، آیه ) استدیگر مهمترین اصول اخالقی بیان شده 

 (.147، ص 3میزان الحکمه، ج ) کنخداوندا به من اخالق بلند مرتبه عطا  «وهب لی معالی االخالق»

یا اخالق  2های مبتنی بر فناوری ، اخالق در محیط1رد اخالقهای پرکارب از سوی دیگر یکی از حوزه

به یک ضرورت  4های اجتماعی مجازی های اخیر با ظهور شبکه باشد که در سال می 3فناوری اطالعات

هایی که با زندگی بسیاری از مردم جهان ممزوج شده  تبدیل شده است. یکی از پرکاربردترین فنّاوری

در  (.20، 1314باطات از طریق اینترنت است )زارعی زوارکی و قربانی، های نوین ارت است، فناوری

واپسین دهه قرن بیستم، به خاطر رشد و توسعه اینترنت، اخالق فناوری در سطح جهانی بسط و 

های اطالعاتی و ارتباطی، عمدتًا  گسترش یافت. در این دوران مسائل اخالقی ناشی از توسعه فناوری

ها و  و اجتماعی اینترنت و فضای مجازی مطرح گردید. پیدایش مسائل، چالش حول پیامدهای اخالقی

 های های اخالقی و اجتماعی ناشی از رشد و گسترش فّناوری اطالعات و ارتباطات به دهه نگرانی

ظهور اینترنت و شبکۀ جهانی وب، به  1116گردد؛ در دهۀ  در ایاالت متحده بر می 1166و  1176

ای و اینترنتی منجر شد،  ها و ارتباطات شبکه ة پیامدهای اخالقی و اجتماعی رایانهآگاهی بیشتر دربار

های فردی و اجتماعی افزایش یافته بود )ثقه االسالمی، اکبری  ها در حیطه چرا که گسترش و نفوذ رایانه

مل یافته گیری آن تا کنون مداوما بهبود، اصالح و تکا (. فناوری اینترنت از آغاز شکل1313و جوادی، 

 های شبکهامکان فعالیت، مشارکت و تشکیل  2که از ظهور پست الکترونیکی به وب  ای گونهاست به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ethics 

2 Technology 

3 IT Ethics 

4 Virtual Social Network(V.S.N) 
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تا از راه دور بتوانند تجارب خود را با  سازد میاجتماعی مجازی را برای دانش آموزان و معلمین فراهم 

(. امروزه اینترنت نقش 1312راد،  مامنیزارعی زوارکی، قاسم تبار و ) بگذرانندیکدیگر با اشتراک 

کند. استفاده از اینترنت در امر یادگیری و در بستر مهمی را در آموزش و یادگیری افراد ایفا می

به  (.4: 2614، 1برنداستورم)هایی در مقابل آموزش در فضای واقعی دارد آموزشی امتیازات و تفاوت

 های دیدگاهناوری و با در نظر گرفتن در بیشتر کشورهای جهان با توجه به رشد سریع ف ای گونه

که  اند داشتهفرهنگی، اجتماعی و مذهبی خود توجه خاصی به برنامه درسی اخالق فناوری معطو  

خاقانی زاده، ملکی و عباسی، ) استاین زمینه خود دلیلی بر ضرورت موضوع  آنان در های تالش

1381 ،276.) 

اخالق فنّاوری موضوعی  .شود میمطرح  2الق کاربردیاخالق فنّاوری یکی از مباحثی است که در اخ

است که بحث از آن نیازمند آشنایی و تخصص در دو حوزه اخالق و فّناوری اطالعات  ای رشتهبین 

ها و سطوح تحصیلی شاهد  فنّاوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی در کلیه دورهاست. 

)زارعی زوارکی، قاسم تبار و  ایم بودهر حال توسعه تحوالت چشمگیری در کشورهای توسعه یافته و د

؛ گذارد می(. فنّاوری اطالعات نه تنها در چگونگی افعال و اقدامات روزمره ما تأثیر 1312مونی راد، 

بلکه تلقی ما از آنها را نیز تغییر داده است. برخی از مفاهیمی که در حوزه فلسفه اخالق و فلسفه 

که از آن جمله  اند شده هایی چالشبا پیشرفت فنّاوری اطالعات دچار  اند داشتهسیاسی کاربردی خاص 

اساسی و مسئولیت  های آزادیتوان به مفهوم مالکیت، مفهوم حریم خصوصی، مفهوم توزیع قدرت،  می

 های سرویسمهم فناوری که امروزه به عنوان تاثیرگذارترین  های حوزهلذا یکی از  اخالقی اشاره نمود.

که یکی از فراگیرترین  باشد می مجازی اجتماعی های شبکهباشد،  در اینترنت شناخته شده می ارائه شده

باشند  بودن و اجتماعی بودن دو جزء از این مفهوم می ای شبکهقرن بیست و یک است.  های فناوری

ون هایی چ یادگیری، نظریه های تئوری(. از لحاظ 2611، 3)کیتزمان، هرمکنز، مک کارتی و سیلوستر

 کنند یادگیری فعال، یادگیری اجتماعی، یادگیری همیارانه، یادگیری تعاملی از این فناوری حمایت می

اجتماعی مجازی در امر آموزش، بهنگام بودن  های شبکه(. از طرفی متخصصان حامی 2614، 4گولبهار)

 گیرند مینظر  در ها شبکهیادگیری و ادغام شدن یادگیری در زندگی روزمره را به عنوان قابلیت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Brandstrom 
2Applied Ethics 

3 Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre 

4 Gulbahar 
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های اجتماعی بوجود آمده و  بنابراین خواه یا نا خواه فضاهای مجازی و شبکه (.2612، 1)سریواستاوا

هر روز نیز در حال گسترش است از این رو به نوعی بخش عظیمی از زندگی شخصی، کاری و حتی 

 باشد. آداب اخالقی می که از الزامات حضور در این اجتماعات، رعایت اند گرفتهاجتماعی ما را فرا 

شود که اخالق، فرهنگ و کرامت انسانی و اسالمی در فضاهای مجازی  توجه به این امر باعث می

گسترش پیدا کند و اخالق در فضای مجازی نهادینه شود. زیرا که امروزه با معضلی در جامعه به عنوان 

ست و از این رو برای کشور ما که اخالق در فضای مجازی روبرو هستیم که البته این موضوع جهانی ا

به اصول اخالقی تاکید دارد اهمیت مضاعف پیدا کرده است. طبق آمار موجود، ایران چهارمین کشور 

اجتماعی مجازی بعد از فرانسه، آلمان و انگلستان است که  های شبکهدر استفاده از فضای مجازی و 

 ارد.قرار د ها استفاده رأسالبته استفاده از تلگرام در 

های رضوی، اخالق فناوری را در بستر  گیری از آموزه لذا این پژوهش سعی بر این دارد تا با بهره

اجتماعی مجازی فراگیرسازی کند و از آنجایی که دقت در سیره زندگی اهل بیت علیهم  های شبکه

همواره  السالم و تأسی به شیوه رفتاری و سبک زندگی آن بزرگواران بحضوص سیره امام رضا )ع(

تواند ما را در رسیدن به الگوی مطلوب اخالقی و اتخاذ روش صحیح زندگی و رسیدن به حیات  می

آرمانی رهنمون سازد، امیدواریم این پژوهش بتواند گامی اساسی در این زمینه بردارد. لذا این سئوال 

در بستر  رضوی برای گسترش اخالق فناوری های آموزهاز  توان میکه چگونه  شود میمطرح 

 کرد. اجتماعی مجازی استفاده های شبکه

 مفاهیم نظری پژوهش
به معنای شخص گرفته شده  Ethiko ی یونانی به معنای اخالق و از واژه Ethicsی  واژه اخالق:

(. اخالق جمع خُلق و به 1111، 2به معنای خلق و منش هم معنا است )آناس Ethosی  است و با واژه

که به  «خَلق»طنی انسان است که تنها با دیده بصیرت قابل درک است در مقابل معنای نیرو و سرشت با

. (730 ص ،1360شود )راغب اصفهانی، شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می

گفت علمی است که، صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار  توان میدر مورد علم اخالق 

و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده  کند میمعرفی  اختیاری متناسب با آنها را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Sponcil & Gitimu 

2 Annas 
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(. هد  نهایی 1368مکارم شیرازی، ) دهد میو دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان 

علم اخالق این است که، انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود که همانا هد  اصلی خلقت جهان 

 (1314مصباح یزدی، ) برسانندو انسان است 

ساخته شده  logiaو پسوند  technêبه معنای هنر یا استادی  technologyواژه فناوری  فناوری:

و شاید بتوان نخستین کاربرد رسمی آن را از  گذرد نمیواژه، زمان درازی  است. از به کارگیری این

را در محصوالت فناوری برتر  و نمودش کنند میقرن نوزدهم پی گرفت. برخی آن را بسیار خاص معنا 

با دیدگاه شرطی سازی، در همه رفتارهای  1و برخی دیگر نیز مانند اسکینر دانند می ها رایانهمانند 

، یعنی دانش مربوط به کاربرد علوم و معار  ) فناوری( . تکنولوژیجویند میانسانی نوعی فناوری 

طالعات اولین باز از سوی لویت وایزلر در (. واژه فناوری ا2668بشری در زندگی روزمره )وبستر، 

ها و پردازش اطالعات در سازمان  ، به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری1180سال 

 (.71، 1383شد )صرافی زاده،  به کار گرفته

. اخالق شود میاخالق فناوری یکی از مباحثی است که در اخالق کاربردی مطرح  اخالق فناوری:

عملی  های ارزشکه به  پردازد میرشته فلسفه اخالق است که به مباحثی  های شاخهاوری از زیر فن

(. اخالق در فناوری اطالعات 101: 1380شود )شهریاری،  خاص مربوط می های حوزهرفتار انسان در 

یک پدیده نوظهور از برخورد اطالعات، بهداشت روانی و ارتباطات در عصر اطالعات است که از 

. اخالق ارتباطات را نه تنها به یابد میهای مرتبط با آن ارتقاء و تکامل  طریق شبکه جهانی و فناوری

توان  عنوان یک توسعه فنی بلکه به عنوان حالتی روحی، طرز تفکر و یک حرکت عمومی جهانی می

از  توان میرا  آن های ریشهو  اند گفتههرچند از فناوری و اخالق بسیار  (.1387توصیف کرد )نقشینه، 

یونان باستان پی گرفت اما اخالق فناوری موضوعی تازه است که با همه گیر شدن فناوری و روشن 

، پرداختن به اخالق و اخالق فناوری 2شدن پیامدهای ویرانگر آن اقبال یافته است. از چشم انداز علم

 چندان پررنگ نبوده است.

تحت فناوری  های سرویساجتماعی مجازی،  های شبکه آن: های قابلیتاجتماعی مجازی و  های شبکه

 دهند میکه به کاربرانشان امکان ایجاد صفحات شخصی و درج اطاعات شخصی را  باشند می 2وب 

یکی از عناصر اصلی زندگی انسان امروزی برای برقرار کردن  ها شبکه(. در واقع این 1316پوری، )
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به عنوان  21اجتماعی مجازی در قرن  های شبکه(. 2610، 1لی، یان و دنگ) استارتباط با دیگران 

فرهنگی ویگوتسکی پا به عرصه  -اجتماعی بستری مناسب در شکل گیری یادگیری مبتنی بر نظریه

نحوه ارتباط  ها شبکه(. افراد در این 1312راد،  مامنیزارعی زوارکی، قاسم تبار و ) اند گذاشتهظهور 

، به نقل از لی و همکاران، 2612آکینو، ) آموزند میرا  ربیاتبرقرار کردن، به اشتراک گذاشتن تج

آموزش مبتنی بر شبکه را  توان میشود و  ها تنها به اطالع رسانی محدود نمی کارکرد این شبکه (.2610

های  (. مطالعات فراوانی درباره استفاده از شبکه1312زارعی زوارکی، ) کردریزی  ها طرح در این سایت

( در پژوهش خود با 2611ر یاددهی و یادگیری به انجام رسیده است. نیکوال کانت )اجتماعی در ام

که در دانشگاه بورگوین فرانسه  «های اجتماعی مجازی در آموزش/یادگیریهای شبکهقابلیت»عنوان 

. نتایج این پردازد میاجتماعی در آموزش زبان خارجی  های شبکه های ظرفیتانجام داده است، به 

، امکان دستیابی به موقعیت تعاملی ارتباط واقعی را میان ها شبکهاکی از آن است که این پژوهش ح

شناختی و فرهنگی، زبان آموز را به کاربر واقعی  های زبانآورد و با رشد توانشزبان آموزان فراهم می

به  شود وکند و ساخت مشارکتی دانش در میان اعضای شبکه را باعث میزبان خارجی تبدیل می

( نشان داد که بین خودکارآمدی و 2668. مطالعات کرامر و وینتر )کند میها کمک تر شدن آنمستقل

های اجتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد. نتایج  مانند شبکه 2.6های وب  فرم حضور افراد در پلت

آموزان به  انش( و بسیاری از محققان دیگر نشان داده که د2616) 3(، باران2611) 2های یانگ پژوهش

آموز،  دانش -دهند و بهبود رابطه اجتماعی معلم  این سبک از یادگیری الکترونیکی عالقه نشان می

های اجتماعی این  دهد. شبکه ها برای یادگیری و به تبع آن خودکارآمدی را افزایش می انگیزه آن

هایشان را به اشتراک بگذارند،  هدهی کنند، اید دهند تا اطالعات را سازمان فرصت را به یادگیرندگان می

(. 2668، 0و وو 4تر اینکه، از دیگران بیاموزند )وانگ نظرات و بازخوردها را دریافت نمایند و مهم

آورند  آموز را در هر زمان و مکان فراهم می ها امکان ارتباط میان معلم و دانش عالوه، این شبکه به

توانند با تشکیل جامعه بر خط و به  همکاران، فراگیران می (. به عقیده یوئی و2614، 6و جووانا 7)تادئو
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های اجتماعی به اهدا  آموزشی دست یابند. تحقیقات اخیر نشان داده مدل یادگیری  وسیله شبکه

آموزان قرار گرفته است و  های اجتماعی مورد قبول و پذیرش دانش تلفیقی مبتنی بر استفاده از شبکه

و  3؛ پرز2661، 2و پریز 1باالیی در تحول یاددهی و یادگیری دارند )بوشهای اجتماعی پتانسیل  شبکه

(. عواملی چون دیده شدن، مشارکت، تولید 2661؛ سلوین، 2616و همکاران،  0؛ رابلیر2613، 4آریزا

گذاری منابع، کمک گرفتن از دیگران برای  گیری از طریق اشتراک محتوا به جای مصر  محتوا، ارتباط

توان از جمله علل  های شخصی و استفاده از تولیدات آموزشی دیگران را می ت، انگیزهبهبود تولیدا

(. از سوی 1381های اجتماعی و تأثیر آن بر خودکارآمدی برشمرد )حسینی،  مقبولیت پدیده شبکه

دیگر بندورا معتقد است هنگامی که افراد بتوانند مسائل مختلف را به صورت کنترل شده و بر حسب 

های  طور خالصه، بازنگری پیشینه نشان داد، شبکه ترند. به ی خود تجربه کنند، تواناتر و موفقتوانای

آموزان هستند، امکانات فراوانی برای انتقال اطالعات  که مورد اقبال و عالقه دانش اجتماعی عالوه بر آن

در بعد زمان و مکان  دهند و مرزهای کالس را آموز قرار می و گرفتن بازخورد در اختیار معلم و دانش

های  شوند. از آنجا که در دهه حاضر شبکه دارند و موجب افزایش خودکارآمدی می از میان برمی

 -اند و فرآیند یاددهی  عنوان یکی از ابزارهای نوین آموزشی وارد حوزه آموزش شده اجتماعی به

ر امر آموزش اخالق مبتنی بر بخصوص د ای درخور توجه اند، مقوله الشعاع قرار داده یادگیری را تحت

 رضوی هستند. های آموزه

 روش تحقیق:

جمع  ای کتابخانهاین پژوهش از نوع کاربردی است که در آن کوشش شده است مطالب به روش 

آوری شود و با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ سیس با استخراج اسناد، 

در تحقیق انجام شده، و مطالب با مراجعه به منابعی  ه بندی آنهااحادیث و روایات مورد نظر کار طبق

استخراج شده و به توصیف مطالب مرتبط با عنوان تحقیق  های معتبر و کتاب ها مقاله، ها نامهمانند پایان 

اجتماعی  های شبکهاخالق فناوری مبتنی بر سیره رضوی در بستر  های آموزهپرداخته و پس از آن 
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و  ها مقاله، ها نامهست. جامعه تحلیلی این پژوهش تمام منابع از جمله اسناد، پایان استخراج شده ا

های اسالمی )اعم از منابع دست اول و دست دوم( از جمله قرآن  و همچنین کتاب های معتبر کتاب

دگانی های اخالقی و رفتای امامان شیعه، آیین زندگی ازدیدگاه امام رضا )ع(، تحلیلی از زن  کریم، آموزه

اخالقی و اجتماعی امام رضا )ع(، فضایل علمی و اخالقی امام رضا )ع(،  رفتارهای امام رضا )ع(،

و در زمینه  هشتاد و هشت کالم ازهشتمین امام )علی بن موسی الرضا )ع(، مسند االمام الرضا )ع(

طات در آموزش، اخالق فناوری منابعی چون سند اخالق فناوری، سند توسعه فناوری اطالعات و ارتبا

اخالق  های مالفهسند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند راهبردی جامعه اطالعاتی، است که 

اخالق رضوی از این اسناد استخراج گردید. نمونه پژوهش تمامی مواردی است  های آموزهو  فناوری

 د.است به آن دسترسی داشته باش توانسته میکه پژوهشگر به لحاظ موضوعی و مفهومی 

 پژوهش: های یافته

برای تشخیص درست امور و در نهایت داشتن  اش زندگیباید توجه داشت که آدمی همواره در 

زندگی سالم و سعادتمند نیازمند راهنما و الگوهای اخالقی و تربیتی است و البته با مطالعه در زندگی 

دم برداشته تا به کمال و سعادت توانند در این راه ق ع(، افراد می) رضابزرگی چون امام  های انسان

های اجتماعی مجازی  حقیقی دست یابند. از این رو با توجه به اهمیت مباحث اخالق فناوری در شبکه

اخالقی  های آموزه، در این پژوهش سعی شده است که با استمداد از ها انسانآنها در زندگی  تأثیرو 

اخالق فناوری در این فضاها ارائه شود. امید مناسبی جهت رعایت  های دستورالعملامام هشتم )ع( 

است که مورد رضایت حضرت حق و امام رضا )ع( واقع شود. امام رضا )ع( به عنوان یک انسان 

هستند که مسلمانان و شیعیان با مطالعه و تحقیق در  ای برگزیدهنمونه و کامل از جمله همان افراد 

راه سعادت حقیقی را پیدا کرده و به  توانند میی ایشان اخالقی ایشان در ابعاد گوناگون زندگ ی سیره

خداوند متعال بوده و همواره آنها  تأییداطهار مورد  ی ائمهکمال مطلوب نائل آیند. اصوالً از آن جا که 

راهگشای خوبی جهت  تواند میرفتار و منش آن بزرگواران  اند بودهاز فیوضات ویژه الهی برخوردار 

. در این پژوهش تاکید اصلی نویسندگان بر مهمترین شود میامع انسانی تلقی سعادت و خوشبختی جو

 های آموزهباشد که سعی شده است از  ابعاد اخالق فناوری، یعنی آداب معاشرت و حریم خصوصی می

 اجتماعی مجازی استفاده شود. های شبکهاخالقی رضوی برای آموزش این ابعاد در بستر 
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اخالقی  های آموزهمجازی مجازی مبتنی بر  های شبکهداب معاشرت در الف(. یافته اول پژوهش: آ

 رضوی:

اجتماعی مجازی هم مشمول اصول و قواعد اخالقی است و هیچ کس  های شبکههای آدمی در  فعالیت 

های منحصر به فرد فضای مجازی، اصول اخالقی متعار  بشر را که  حق ندارد با استناد به ویژگی

گ و محصول عقالنیت جمعی آدمی و حوزه مشترک ارزشی بشر است نادیده میراث پیامبران بزر

های  بگیرد. البته این امکان وجود دارد که ضوابط و حتی اصول اخالقی جدیدی به اقتضای ظهور کنش

های اخالقی پایه و بنیادین  نوین در فضای مجازی کشف و وضع گردد مشروط بر آنکه ناقض ارزش

برخوردار است. فرهنگ  ای ویژهاشرت با مردم رعایت ادب و نزاکت از اهمیت نباشد. در برخورد و مع

اسالم سرشار از رهنمودها و دستوراتى است که ما را به رعایت ادب و نزاکت فرا خوانده است. هر 

و به امورى نظیر ادب  اند گرفتهچند متأسفانه جوامع اسالمى در زمان ما از فرهنگ اسالمى فاصله 

و دیگران در عمل بدان بر ما  شود نمیدیگران سالم کردن نظم و... بهاى الزم داده رعایت حقوق 

 .اند گرفتهسبقت 

اجتماعی هم از این قاعده مستثنی  های شبکهاز طرفی هر جایی آداب مخصوص به خود را دارد، 

فاده شود و فضای موجود است  با دیگران تعامل کنید، چگونه از ها محیطنیستند. اینکه چگونه در این 

باید رعایت کنید. بنابراین یکی از قوانین  ها شبکهاینکه چه قوانینی را برای ورود و ماندن در این 

باشد. احترام به  ای می حفظ اصول و آداب معاشرت شبکه اجتماعی مجازی، های شبکهحضور در 

رتباط با نامحرم از جمله تر، رعایت ادب در گفتار و عدم استفاده از الفاظ ناپسند و حفظ حریم ا بزرگ

موارد اخالقی است که ممکن است بخاطر حذ  ارتباط رو در رو با دیگران فراموش شود. به عبارت 

دیگر برافروختن، فحاشی و سخنان خشونت آمیز یکی از مسائل اخالقی است که لحن گفتگوها را در 

یادگیری مجازی و  های محیطر . همچنین زورگویی و آزار و اذیت دزنند میاجتماعات مجازی بر هم 

اجتماعی مجازی  های شبکهوارد شدن به حریم خصوصی افراد از دیگر مشکالتی است که در 

بخصوص هنگامی که هنجار مشخصی در نحوه استفاده از اطالعات موجود در محیط مجازی وجود 

 (.1314عابدی، ) کردنداشته باشد، با آن برخورد خواهیم 

های اخالقی در فضای مجازی باعث شکسته شدن حریم اخالقی برخی  به معیار بنابراین توجه نکردن

قرار خواهد  تأثیراز رفتارهای ناپسند در فضای مجازی گردیده و زندگی در فضای واقعی را نیز تحت 
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تشکیل  3و آداب معاشرت 2از ترکیب دو واژه شبکه 1. نتیکتباشد می «نتیکت»داد. یکی از این معیارها، 

های اجتماعی و ارتباطات مجازی است. رعایت ادب و  طورکلی شامل باید و نبایدهای شبکه بهشده و 

احترام به حقوق دیگران از نمودهاى بارز فروتنى است که در روایات از آن به: )رأس تواضع( یاد شده 

وترین : ادب نیکفرمایند میموال علی )ع(  که انسان موٌدب باشد. کند میزیرا تواضع ایجاب  ;است

وصیت به امام حسن )ع( فرمودند: ادب، مایه باروری عقل و تزکیه  اخالق است. همچنین ایشان در

قلب و زینت زبان و راهنمای انسان به اخالق پسندیده است، اگر ادب همراه انسان نباشد او حیوانی 

ی ادب بخشد، پس در جستجو رها شده بیش نیست، خداوند به ادب خیر دهد کوچک را آقایی می

شود کسی که آن  باش تا شخصیت و ثروت بدست آوری، هرکس پی ادب باشد به وسیله آن چیره می

 (.0663حدیث  246آورند( غررالحکم صفحه  شوند و حمله می را رها کند بر او چیره می

ع( برای مردم زمان خود داشتند تاثیرگذاری بسیار ) رضاهایی که امام  از طرفی ارشادات و موعظه 

و با منش اخالقی امام و  آمدند میادی برای همگان داشته و اکثر کسانی که به دیدن ایشان زی

که در رشد و کمال ادامه و  گرفتند میبزرگ اخالقی را  های درسشدند  ایشان روبه رو می های موعظه

امام رضا  ایه آموزهاز این  توان میسیر زندگی آنها تاثیرات مطلوبی را به همراه داشته است و به تبع 

)ع( در این فضاهای اجتماعی مبتنی بر فناوری بهره مند شد. یکی از اصول مهم در تمامی تعامالت 

ی آن رعایت هنجارهای یک جامعه مطابق با موازین و اصول حاکم بر یک جامعه  اجتماعی که الزمه

ه بودند بسیار مهربان است. امام رضا علیه السالم در برخورد با کسانی که دچار انحرا  و فتنه گشت

که دوستی داشتم به نام محمد بن خالد. او  کند میبود. صفوان که یکی از اصحاب حضرت است نقل 

که فردی دانشمند اما تندخو بود نیز دچار انحرا  شده بود. بعد از بحثها و جدلها از او خواستم تا با 

و در  کرد نمیا در خواست مرا قبول هم نزد امام برویم و با خود آن حضرت سخن بگوییم. او ابتد

  نهایت به اصرار من پذیرفت.

من نیز از امام اجازه گرفته و به دیدار او رفتیم. در این دیدار محمد بن خالد متحول شد و از امام عذر 

خواست و به اشتباه رفتار و عقاید گذشته خود اعترا  کرد و از امام طلب بخشش نمود. امام رضا 

من عذرت را پذیرفتم و تو را بخشیدم و از گذشته تو چشم »در جواب این فرد فرمود: علیه السالم 
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1 netiquette 

2 network 

3 etiquette 
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مقبول از نزد امام  ای توبهمحمد بن خالد پاسخ داد و او با  سااالتامام سیس به « …پوشی نمودم

 (.1386خارج شد. )عیاشی، 

دم داشتن چنین رعایت ادب و احترام هم به شخصیت خویش و هم به دیگران است که در صورت ع 

. زیرا که گذارند نمیویژگی بارز شخصیتی دیگران آن طور که باید و شاید به شخصیت متقابل احترام 

بینند. بنابراین رعایت هنجارهای یک جامعه باالخص در  چنین عزت و احترامی نمی ی شایستهاو را 

که در جامعه حکم فرماست اسالمی امری الزم و ضروری است. بنابراین سنن و قوانینی  ی جامعهیک 

افراد جامعه الزم و ضروری است که آنها  ی همهاز همان هنجارهای مخصوصی برخوردار است که بر 

و  یابیم میدست  مادبانهمتعددی از برخوردهای  های نمونهپیشوایان دینی به  ی سیرهرا رعایت کنند. در 

(. در وجود مبارک 1364)فروزان فر،  «ن راکمال ادب هیچ کس را نبود مگر انبیاء و صدیقا» اند گفته

 ع( نیز این صفت اخالقی بسیار مشهود است از ابراهیم بن عباس صولی نقل شده که گفته:) رضاامام 

ع( را هرگز ندیدم که سخن کسی را پیش از فراغ از آن قطع کند. هرگز پاهای ) الرضامن ابوالحسن »

 رضاگز ندیدم آب دهان بیندازد و هرگز ندیدم که امام و هر کردند نمیخود را جلوی هم نشین دراز 

 (.1384رحیمیان، )« ع( با سخنش کسی را ناراحت کند و برنجاند)

کنونی ما که آدمی از  ی جامعهکه آیا به کار گرفتن اخالق فناوری در  شود میحال این سئوال مطرح 

الزم و ضروری نیست؟ قرآن  برد یمنبود موازین اصلی و اخالقی و یا عدم رعایت حقوق انسانی رنج 

الشیطان ینزع بینهم ان الشیطن کان لالنسن عوا  احسنانهی  آلتیقل لعبادی یقولوا : »فرماید میکریم 

 (.03اسراء، آیه )« مبینا

)ای محمد( بندگانم را بگو که همیشه سخن بهتر را به زبان آرید که شیطان چه بسیار میان شما دشمنی 

زیرا دشمنی او با آدمیان واضح و آشکار است. )منظور از بهترین سخن بهترین از نظر  انگیزد میو فساد 

توام بودن با فضایل اخالقی و انسانی است و ترک قول احسن و کشیده شدن به سوی لجاجت و 

 (.1368که شیطان در میان آنها رسوخ کرده و فتنه ایجاد کند( )مکارم شیرازی،  شود میمخاصمه سبب 

خویش محبت  ی خانوادهع( ان بوده است که به اعضای ) رضانیکوی امام  های ویژگیاز جمله 

 اش خانوادهاندو ایشان شرط کمال در ایمان فرد را در محبت و مهربانی با اعضای  نموده می

 :فرمایند میو  اند دانسته می

یمانش بهتر است از کسی ا«. احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا و الطفهم باهله و انا الطفکم باهلی»

 ام خانوادهفرد نسبت به  ترین مهربانباشد و من  تر مهربان اش خانوادهدیگران که اخالقش نیکوتر و با 
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ابعاد شخصیتی او  ی همهخود داشته باشد در  ی خانوادهبا اعضای  تواند میهستم. این محبتی که انسان 

این  ی شایستهو او را  دهند میا مورد احترام قرار گذار است چراکه اطرافیان او نیز متقابالً او ر تأثیر

ع( در خصوص مناسبات اخالقی بین اعضای خانواده ) رضا(. امام 1368علوی مهر، ) دانند میاحترام 

 :فرمایند می

 برخورد خود را با افراد کوچک و بزرگ نیو گردان. )همان(«. اجعل معاشرتک مع الصغیر و الکبیر»

افراد و تکریم آن یکی از اصول مهم در ابعاد مختلف زندگی است. و همان توجه نمودن به شخصیت 

و مکرراً نسبت به آن  شود میاطهار این صفت عالی دیده  ی ائمهاخالقی  ی سیرهطوری که گفته شد در 

. امامان با مردم نشست و برخاست داشتند و در تعامالت اجتماعی به نیکوترین اند کردهسفارش 

توانیم روش  نمودند. این سیره چنان نیکو بود که با الگو قرار دادن آنان ما می رخورد میصورت با آنان ب

های  یابیم برخورد با انسان صحیح برخورد اسالمی با افراد گوناگون را بیاموزیم. با بررسی آِیات در می

 :مختلف باید هماهنگ و متناسب با روحیه آنها باشد خداوند عزوجل در قرآن فرموده است

.(؛ محمد فرستاده 21سوره فتح، آیه )"محمد رسول اهلل والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم"

 خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سخت و شدید و در میان خود مهربانند.

وبه، آیه سوره ت)"یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم "در آیه دیگری چنین فرموده: 

 .(؛ ای پیامبر با کافران و مجاهدان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر.63

کند. در  های مختلف فرق می شود که برخورد قرآن و اسالم با انسان گیری می از این آیات چنین نتیجه

سوره بقره، آیه ) «با مردم سخن نیک بگویید»دهد،  بعضی جاها دستور به برخورد نیک و پر محبت می

محمد فرستاده خداست و کسانی که با او »دهد:  و در جای دیگر دستور به برخورد میانه می  (83

 )21سوره فتح، آیه )«هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند.

امام رضا علیه السالم به عنوان اسوه کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. در زیارت آمده 

و مهربان( این لقبی است که از  رأفتالسالم علی االمام الرئو ؛ )سالم بر امام و پیشوای با است: 

طر  خداوند به ایشان داده شده است. ایشان بیشترین محبت و مهربانی را نسبت به مردم و اهل خانه 

بعد از  و خدمت گزارانشان داشتند. در روزی که ایشان مسموم شدند و در آن روز به شهادت رسیدند

این که نماز ظهر را خواندند به فردی که نزدیکشان بود فرمودند: مردم )منظور اهل خانواده کارکنان و 

تواند  در چنین وضعیتی کسی می  اند؟ آن فرد جواب داد: آقای من خدمتگزارانشان بودند( غذا خورده

نشینند و دستور  نخورده، می شوند کسی غذا غذا بخورد؟ در این لحظه که امام علیه السالم متوجه می
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کنند و آنها را یکی یکی مورد محبت قرار  دهند همه را سر سفره دعوت می ای را می آوردن سفره

 (.418ابن بابویه، ترجمه غفاری، ص ) دهند می

ترین ایثارها و بیشترین  ها، عالی ترین گذشت ایشان در جایی که مربوط به شخص خودشان بود بزرگ

به دیگران داشتند. رفتار عملی امام رضا علیه السالم نشانه انسانی کامل و نمونه است محبت را نسبت 

ترین خدمتی برای امام رضا علیه  ای به دنیا و ظواهر آن ندارد. اگر فردی حتی کوچک که هیچ عالقه

را جبران  خدمت آن فرد حتماًآوردند و  داد، ایشان نهایت تشکر و قدردانی را به جا می السالم انجام می

کردند، اگر آنها گرفتاری و ناراحتی  نمودند. آن حضرت به مستضعفان و گرفتاران توجه خاصی می می

های امام  کردند مشکل آنان را حل کنند. زیاد بودند افرادی که در سایه یاری رسانی داشتند، سعی می

 (.1312بهشتی و رشیدی، ) یافتندعلیه السالم به خیری دست 

معصومین امری کامالً طبیعی  ی ائمهاخالقی و عملی  ی سیرهایت ادب و خوش لحنی در بنابراین رع

و بعد دیگران را  اند کردهبوده است که در ابتدای امر خود را ملزم به رعایت کردن این صفت اخالقی 

الزمه حضور در فضای مجازی و  ی همهاخالقی برای  ی سرلوحهاین یک الگو و  .اند شدهمتذکر 

 .باشد میاخالق مبتنی بر فناوری  رعایت

مجازی مبتنی بر  های شبکهیافته دوم پژوهش: رعایت امانت، رازداری و حفظ حریم خصوصی در 

 های رضوی: آموزه

رود.  شمار می ترین مسائل اخالق فناوری به مسئله حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از پیچیده

یگر یعنی مالکیت معنوی، صحت و دقت و در دسترس را در کنار سه اصل د برخی از صاحب نظران آن

امنیت اطالعات  (.1388دانند )سهرابی،  بودن برای تنظیم ضوابط اخالقی فضای مجازی کافی می

های اجتماعی مجازی موضوعی است که همواره محل بحث جدی واقع شده و برروی  کاربران شبکه

خصوصی اشخاص در معرض خطراتی است آن تاکیدهای مختلفی صورت گرفته است. امروزه حریم 

که قبل از فنّاوری اطالعات هرگز وجود نداشت، همان طور که قبل از پیدایش فنّاوری الکتریسته هیچ 

کس در معرض خطر برق گرفتگی نبود. حال باید مواظب بود که توسعه فنّاوری، حریم خصوصی 

 افراد را به آتش نکشد.

را حفظ  شان خصوصیات آن است که مردمان برای اینکه حریم یکی دیگر از مشکالت فنّاوری اطالع

، دست بردارند. به نظر ناظران حقوق بشر دادند میکنند ناچارند از بسیاری از کارهایی که قبالً انجام 
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که امری  شود میمدنی و خودمختاری و استقالل رأی افراد  های آزادیاین امر موجب محدودیت در 

م این موارد در فرهنگ اسالمی گاهی متفاوت با فرهنگ غرب است. وجود ناپسند است. البته احکا

پیشوایان خود مزین به این نوع صفت اخالقی  ی سیرهع( با استعانت و پیروی از ) رضامبارک امام 

ایشان از بعضی اشعار در  اجتماعی مجازی بهره برد. های شبکهدر  ها آموزهاز این  توان میاست که 

از اشعار ایشان در  ای گزیدهفرمودند که به عنوان نمونه  اخالقی و انسانی ایراد می جهت بیان مضامین

 باب رعایت امانت و کتمان شر ذکر خواهد شد:

 «سرا یصان بان ینسی رأیفیامن  انی النفسی السر کی ال اذیعه»

ایع گردد. پس همانا مرا رسم بر این است که راز دیگری را فراموش کنم تا مبادا آن را فاش کنم و ش

. )محمدخواه، شود میای کسی که رازی و سری را می دانی بدان که با فراموش کردن آن راز حفظ 

عنوان فرصت و  تواند هم به های دنیای مجازی که می همان طور که می دانیم یکی از ویژگی (.1380

هایی  گی ممکن است انساننامی افراد است. این ویژ شمار آید امکان ناشناخته ماندن و گم هم تهدید به

توان آن را  را که مستعد رذایل اخالقی هستند، به پیشروی از این راه ترغیب کند. اما از سویی دیگر می

های الزم،  شمار آورد. با فراهم آمدن زمینه ها نیز به ای برای رشد فضایل اخالقی در انسان عنوان زمینه به

 راستای ارتقاء فضایل اخالقی و دوری از رذایل بهره جویند.توانند از این امکان در  افراد جامعه می

و او را امین اسرار  گذارد میپرده پوشی از اسرار آدمی )که طبعاً فردی که رازی را با دیگری در میان 

که نوعی حس بی اعتقادی و  شود میو انتظار رعایت این امانت بزرگ را دارد( باعث  داند میخود 

شود و ر نتیجه آن کرامت و بزرگی در حفظ و رعایت این نوع امانت از بین ترس در انسان ایجاد 

 برود.

ع( همین رعایت امانت و رازداری و ) رضااز دیدگاه امام  مامن های ویژگیبنابراین یکی از مهمترین 

 3مگر اینکه دارای  رسد نمیبه کمال واقعی  مامن: »فرماید میحفظ حریم خصوصی است تا آن جا که 

دارای سنتی از ولی  -3دارای سنتی از رسول خدا شود  -2سنتی از خدایش شود  -1شود:  خصلت

خود )امامان( گردد اما سنت خدایش پرده پوشی است. سنت رسول اکرم مدارا کردن با مردم است و 

 (.1383)عبدوس و اشتهاردی، « سنت ولی خدا صبر و استقامت در برابر حوادث تلخ است

ی از صفات خداوند ستّارالعیوب بودن است و همواره از بابت لطف و کرم خویش از آن جایی که یک

لذا بنده نیز باید از این  آمرزد میبندگان )در امر بندگی( خویش را  های کوتاهیعیوب و گناهان و 

به کار بندد و پرده پوشی از سنت  اش زندگیدریای احسان الهی درس بزرگ اخالقی را بیاموزد و در 
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ع( ) رضاکار خویش قرار دهد. امام  ی سرلوحهحقیقی نیز هست را  مامناز جمله صفات  خدا که

 :فرمایند میهمچنین 

به تو خیانت نکرد بلکه تو خائن را امین دانستی.  امین «.لم یخنک االمین و لکن ائتمنت الخائن»

 (.1387)حائری کرمانی، 

و دیگران را نیز توصیه و تشویق به این امر  اند ودهبع( خود به عنوان فردی امین و امانت دار ) رضاامام 

. بنابراین اگر این امر در جامعه و در بین مردم درونی شود حس اعتقاد به نفس در بین اند نموده می

 (.1316)میرمحمدی،  شود میتمامی مردم در جامعه برقرار 

 بحث و نتیجه گیری:

و از همه  ها حوزهارتباطات تحولی عظیم را در تمام افزایش روزافزون استفاده از فناوری اطالعات و  

اخیر رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور  های دهه. در دهد میحوزه آموزش ویادگیری نوید  تر مهم

و ارتباطات از راه دور دستخوش  ها رسانهها، فرا  ای چندرسانهجدید یادگیری نظیر  های فناوری

 های فناورییشتر کشورها اقدامات بسیاری برای استفاده از تغییرات اساسی شده است. امروزه در ب

، ترجمه زارعی زوارکی و و 2666اسیاروهاک و هیلد، ) استنوین در امر آموزش ویژه انجام شده 

که انحطاط اخالقی زیادی گریبانگیر جوامع شده  کنیم می(. از طرفی در عصری زندگی 1314الیتی، 

همه چیز در همه جا در دسترس  ها ملتناوری وارتباطات نزدیک واز سویی در اثر پیشرفت صنعت وف

همین دلیل مفاسد اخالقی نیز گسترش پیدا کرده و مرزها را در هم  به همه کس قرارگرفته است.

. به همین دلیل و تا اقصی نقاط جهان پیش رفته تا آنجا که صدای (76، 1316شکسته است )باقری،

های اخالقی و کمرنگ شدن آن در  در آمده است. بی اعتنایی به ارزشبنیانگذاران مفاسد اخالقی نیز 

خورد و یکی از مهمترین دالیل این معضالت، نیرداختن متفکران و  تربیت نسل جدید نیز به چشم می

(. بی 1311صمدی، دوایی و اقبالیان، ) استاندیشمندان تعلیم و تربیت به مسائل ارزشی و اخالقی 

صیل اخالقى و تهذیب و تزکیۀ نفس، موجب تسلط تمایالت و غرایز مادى یا هاى ا توجهى به ارزش

 های شبکه. لذا یکی از این اجتماعات گروهی، شود میبه عبارت دیگر، نفسانیات )نفس اماره( بر انسان 

 های شبکه. در پردازند میکه در آن گروهی با یکدیگر به بحث و تبادل نظر  باشند میاجتماعی مجازی 

های  فقدان هویت فیزیکی که به معنای ناشناختگی یا برخورداری از نام مستعار بود، چالش مجازی،

هایی چون: هویت شخصی، رفتار و مساولیت اجتماعی پدید آورد. از این رو، در  تازهای حول موضوع

و  مطالعاتی با عنوان مدیریت «اخالق فّناوری»منظور تحلیل،  های اخیر حوزهای تحقیقاتی و به دهه
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ها و مسائل اخالقی ناشی از رشد و توسعۀ فنّاوری اطالعات و  هدایت دامنۀ فراگیری از موضوع

(. اخالق، جمع ُخلق است به 1314چاوشی، حسینعلی و ثقه االسالمی ) استارتباطات شکل گرفته 

ت . ُخلق صفت نفسانی راسخ و استوار اسشود میمعنای نیروی درونی انسان که با چشم باطنی درک 

و این صفت راسخ درونی اگر متناسب با خود ملکوتی  گیرد میکه افعال متناسب با آن بیدرنگ صورت 

. اخالق حالت و صفت شود میباشد، فضیلت، و اگر متناسب با خود حیوانی باشد، رذیلت نامیده 

با خود راسخ نفسانی اعم از خوب یا بد، صفت برای افعال اختیاری انسان، صفت برای رفتار متناسب 

ملکوتی است. علم اخالق هم علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری 

و شیوه کسب صفات خوب و انجام دادن افعال پسندیده و دوری از  کند میمتناسب با آنها را معرفی 

 (.1316)نراقی، بی تا به نقل از سلحشوری، ) .دهد میصفات نفسانی و افعال بد را نشان 

از طرفی اهمیت اخالق و تربیت اخالقی به اسالم و جوامع اسالمی اختصاص ندارد. تجربه نشان داده 

است که انسان، خواه به دینی آسمانی متدین باشد یا نباشد، هیچ گاه حتی در دوره مدرن و پسا مدرن 

تهایی که در زمینه از تربیت اخالقی بی نیاز نیست. در دوران معاصر در کشورهای غربی به دنبال پیشرف

علوم تجربی به دست آمد بتدریج اصول اخالقی و توجه به فضایل و به دنبال آن توجه به تربیت 

اسالم به عنوان دینی همه جانبه و چند  (.1311اخالقی، کمرنگ شده است. )صمدی، دوایی، اقبالیان، 

ه ذات اقدس خداوندی قرار داده و بعدی، اساس و مبانی تربیت اخالقی خود را بر پایه اعتقاد و ایمان ب

اصالح اخالقی انسانها و مبارزه با مفاسد اخالقی را از مهمترین اهدا  پیامبران بر شمرده است )بناری، 

ع( بدرستی تحلیل و تبیین ) رضاواالی امام  های آموزهبنابراین چنانچه مبانی و اصول تربیت از . (1361

عملکردهای تربیتی جامعه اسالمی ما تلقی شود. با دقت و تأمل  تواند مناسبترین نمونه برای شود، می

به استخراج  توان میدر احادیث و روایات بسیاری که از سیره و سنت نبوی به دست ما رسیده است، 

 اجتماعی برای آموزش اخالق فناوری اقدام کرد. های شبکهمبانی و اصول مناسبی برای حضور در 

امروزی با عصر رسالت و امامت ائمه اطهار )ع( دارد  ی جامعهطوالنی که بسیار  ی فاصلهبا توجه به 

عملی و رفتاری آنها در ادوار مختلف زندگی آن بزرگواران امری  ی سیرهضرورت یادآوری و بررسی 

ها،  ترین گذشت ع( در جایی که مربوط به شخص خودشان بود بزرگ) رضااجتناب ناپذیر است. امام 

و بیشترین محبت را نسبت به دیگران داشتند. رفتار عملی امام رضا علیه السالم نشانه  ترین ایثارها عالی

ترین  اگر فردی حتی کوچک ای به دنیا و ظواهر آن ندارد. انسانی کامل و نمونه است که هیچ عالقه

ردند و آو داد، ایشان نهایت تشکر و قدردانی را به جا می خدمتی برای امام رضا علیه السالم انجام می
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نمودند. آن حضرت به مستضعفان و گرفتاران توجه خاصی  خدمت آن فرد را جبران می حتماً

کردند مشکل آنان را حل کنند. زیاد بودند  کردند، اگر آنها گرفتاری و ناراحتی داشتند، سعی می می

حتی اگر فردی  های امام علیه السالم به خیری دست یافتند. افرادی که در سایه یاری رسانی

داد، ایشان نهایت تشکر و قدردانی را به جا  ترین خدمتی برای امام رضا علیه السالم انجام می کوچک

نمودند. آن حضرت به مستضعفان و گرفتاران توجه  خدمت آن فرد را جبران می حتماًآوردند و  می

ا حل کنند. زیاد کردند مشکل آنان ر کردند، اگر آنها گرفتاری و ناراحتی داشتند، سعی می خاصی می

 های امام علیه السالم به خیری دست یافتند. بودند افرادی که در سایه یاری رسانی

امام رضا علیه السالم با مردم نشست و برخاست داشتند و در تعامالت اجتماعی به نیکوترین صورت  

توانیم روش صحیح  ما مینمودند. این سیره چنان نیکو بود که با الگو قرار دادن آنان  با آنان برخورد می

ع( اصل حاکم بر معاشرت ) رضابرخورد اسالمی با افراد گوناگون را بیاموزیم. برای نمونه امام 

: در مراعات حقوق و اخالق و آداب معاشرت با مردم چنان رفتار کند میاجتماعی را اینگونه معرفی 

توان نتیجه  (. بنابراین می1386ی، نمایى که دوست دارى آن طور با تو رفتار نمایند )عطاردی قوچان

اجتماعی مجازی و به طور کلی  های شبکهاخالقی رضوی در  های آموزهگرفت که با تکیه بر 

ها کاهش داد و  توان تا حدودی از رفتارهای ضد اخالقی در این محیط های مبتنی بر فناوری، می محیط

 شد.اجتماعی بهره مند  های شبکه های تواناییدر عین حال از 
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 منابع:

 ه . فنآوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژ.(2666) اسیاروهاک، آنی و هیلد، یسانی.

 . تهران: آوای نور.(1312) ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و الهه والیتی.

 مدرسه. انتشارات :تهران ،2 جلد (. نگاهی دوباره بر تربیت اسالمی،1316) خسرو باقری،

(. اصول تربیت عقالنی بر مبنای سخنان امام رضا علیه السالم. 1312ید و رشیدی، شیرین. )بهشتی، سع

 .76-01(. 18)21پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی،

اجتماعی از دیدگاه  های شبکهفیس بوک بر شکل گیری  تأثیر(. بررسی نقش و 1381پوری، احسان. )

 نشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.متخصصان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دا

اخالق فناوری اطالعات مبتنی بر  (.1313) محسن ؛ جوادی،مجید رضا؛ اکبری، علی ثقه االسالمی،

 .16 - 1، 4شماره  -رهیافت موجبیت گرایی فناورانه. اخالق در علوم و فناوری. سال نهم 

(. مالحظات اخالقی درباره فناوری 1314چاوشی روح اله؛ رحمتی، حسینعلی؛ ثقه االسالمی، علیرضا. )

 .188-174 (:1) 1اطالعات و ارتباطات. 

ضرورت طراحی الگویی برای ". (1381)خاقانی زاده، مرتضی و ملکی، حسن و عباسی، محمود 

 3ی راهبردهای آموزشی.  ، فصل نامه"برنامه درسی اخالق پزشکی

 .46-41، آورد نور رهتماعی. های اج (. مدیریت در شبکه1381حسینی، محمد مصطفی. )

 واندرزها. انتشارات صدرا. ها حکمت(. 1387مطهری، مرتضی )

 الفاظ القرآن. انتشارات مرتضوی. (. المفردات فی1360راغب اصفهانی. حسین )

های اجتماعی مجازی بر یادگیری  (. تأثیر شبکه1314زارعی زوارکی، اسماعیل و قربانی، حمید رضا. )

 37-23، 3، شماره 1آموزان. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری. دوره  نشزبان انگلیسی دا

(. سیره علمی و عملی امام رضا )ع(. مشهد: انتشارات آستان قدس 1311سبزواری، عباسعلی. ) زارعی

 رضوی.

(. مبانی نظری و علمی کاربرد 1312، اکبر و قاسم تبار، عبداهلل. )مامنیزارعی زوارکی، اسماعیل؛ 

 : آوای نور.تهران ت در فرآیند تدریس و یادگیری.اینترن
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. تجربه زیسته متخصصین تعلیم و تربیت از (1314سبحانی نژاد، مهدی؛ فقیهی، علینقی؛ نجفی، حسن )

درسی دانشگاهی. پژوهش در مسائل  های برنامهراهکارهای گسترش رفتار اخالقی زمینه ساز ظهور در 

 .08-36: 27تعلیم و تربیت اسالمی. 

(. حدود و ثغور تربیت اخالقی، تربیت معنوی و تربیت دینی. رهیافتی نو در 1316سلحشوری، احمد. )

 .07-41، 2مدیریت آموزشی. 

 (. نماز در قرآن، تهران، نشر مطّهر، چاپ اول.1368سید علوی. سید ابرهیم )

 ی تربیت اخالقی، اصول و روشهامبانی (.1311صمدی، معصومه؛ دوایی، مهدی و اقبالیان، طاهره. )

اجتماعی مجازی جهت تضعیف رفتارهای ضد اجتماع موجود  های شبکه(. طراحی 1314عابدی، رها. )

اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری. دانشگاه  های شبکهدر محیط بر خط. همایش ملی 

 عالمه طباطبایی.

م در مسندالرضا. قم: موسسه فرهنگی و (. راویان امام رضا علیه السال1386) قوچانیعزیزاهلل عطاردی 

 اطالع رسانی تبیان.

 (. تفسیر عیاشی. تهران: مکته العلیمه االسالمیه.1386عیاشی، محمد بن مسعود )

 خمینىاخالق در قرآن. انتشارات ماسسه آموزشى و پژوهشى امام  (.1314) تقیمصباح یزدی، محمد 

 قدس سره(.)

 مال. انتشارات هجرت.اآل  منتهی (.1363قمی، شیخ عباس )

ع(. مجله رشد آموزش اجتماعی. ) رضا(. اخالق اجتماعی از منظر امام 1316میرمحمدی، فریده. )

10(1 ،)14-16. 

(. هشتاد و هشت کالم از هشتمین امام )حضرت علی بن موسی الرضا( 1387حائری کرمانی، حسین. )

 بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی. به هشت زبان.
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