
 

 ی کیالکترون یضرورت توجه به  اخالق در دانشگاه ها

 1*زهره علیمردانی

 چکیده
با توجه به رشد سریع تکنولوژی نظام آموزش عالی مجازی نیز دستخوش تحوالتی گردیده 
که توجه به مسئله اخالق به عنوان عنصری کلیدی و مهم توجه متخصصان و صاحبنظران 

رسیدن به سعادت حقیقی بدون داشتن اخالق  معطوف به خود کرده است.آموزش مجازی را 
الهی امکان پذیر نیست .قرآن کریم بهترین مرجع دعوت کننده به اخالق و حل مشکالت 

یادگیری، استفاده -های آموزشی پیشرو در عرصه یاددهیمشخصه بارز نظاماخالقی می باشد.  
ایجاد شده در سایه تحوالت فناوری های نوین است. اثربخش از ظرفیت ها و امکانات تازه 

های اطالعات که زاییده فناوری آموزش الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه آموزش از راه دور
باشد که امروزه های جدید در زمینه آموزش و یادگیری میو ارتباطات است از جمله فرصت

و دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر های آموزشی به منظور پیشبرد اهداف خود اکثر نظام
تحوالت  یکیالکترون یر یادگیآموزش و  نکهیبا در نظر گرفتن ااند.  آن را به خدمت گرفته

  ش یمنجر به افزا ز یبه تبع آن ن کنیکرده است، ل جادی آموزش ا ینه یرا در زم یشگرف
شده است.لذا در   ز ین   یمجاز  یفضا  طهیبخصوص در ح  یاخالق  یبند  یسوءاستفاده و عدم پا

با   یکیالکترون یریادگی طیمح دررو تالش شده است ضرورت توجه به اخالق  شیمقاله پ
 .ردیقرار گ یمورد بررس یلیتحل -یفیروش توص

 یکیالکترون یریادگی ،یاخالق، اصول اخالقها: کلید واژه
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 مقدمه

شیود  تا برای فراگیری آن در آغاز هر دانشیی، نخسیت از اهمیت و ارزش آن علم  بحم می
شیوق و انگیزه ایجاد شیود برای ورود به این بحم ، الزم اسیت که بدانیم فالسیفه علم اخالق 

کنند: اخالق نظری که وظیفه آن مطالعه صیفات و اعمال اخالقی  را به دو قسیمت تقسییم می
و پاسی  به سیواالت و اسیتدالل در مورد خوبی و بدی اعمال اسیت و اخالق عملی که تالشیی  
اسیت برای رسییدن به وضیعیت اخالقی مطلو  و دسیتیابی به فضیایل اخالقی اسیت . علم 

شیمارد و راه های کسیف فضیایل و یاخالق نیز علمی اسیت که راایل و فضیایل انسیانی را برم
 (.1395آموزد ) جباری، لیال ؛ دفع و رفع راایل را به ما می

بنابراین زیبایی و کمال قوه علم در این اسییت که به حدی برسیید که تشییخی  خال  از 
ناخال  ، حق از باطل و افعال ناپسیند از پسیندیده برایش آسیان باشید. ثمره قوه  علم در این 

باشید. قرآن کریم درباره این موهبت ت اسیت که به منزله جان اخالق نیکو میمرحله ، حکم
فرماید:خدا به هرکس که بخواهد حکمت می بخشیید و  به هرکس حکمت داده شییود، به می

 (.269گیرد) سوره بقره، آیه  یقین خیری فراوان داده شده است و جز خردمندان کسی پند نمی
 که شتنددا مشخصی نمکاو  نماز به وزش و ییادگیری نییازمآ ایبر ادفرا پیش لسا چندین تا
از  زنیا  یناهای رایانه و شییبکه تا حدودی  وریفنا پیشرفت با  وزهمرا لیو  شوند جمع همدور 
 مکانی هرو در  مانیز هررا در  یچیز هر  دبو هداخو درقازودی  به کسی هرو  ستا فتهر  بین
 1نیکیولکترا زش موآ که دگیر می رتصو زش مواز آ یجدید منظا سایهدر  مرا یند .ابگیر دیا

 (2،2006 نتورامیده می شود.) هو
برخی از مخیالفیان آموزش هیای مجیازی معتقیدنید کیه انتقیال مفیاهیم و ارزش هیای اخالقی از 
طریق آموزش های الکترونیکی به دلیل عدم ارتباط فیزیکی، غیر ممکن است و انتقال ارزش 
ها که یکی از وظایف اصیلی دانشیگاه هااسیت در این محیط به درسیتی صیورت نمی گیرد.) 

 (3،2001دریفوس 
نی کیه وقیت خود را جلوی راییانیه می گیذراننید ، وقیت کیافی برای آموختن ارزش هیای وفراگیرا

انسانی نخواهند داشت ، زیرا ارزش های انسانی در محیط های واقعی و در مواجهه با دیگران 
آموخته می شیود. به عالوه اسیتفاده ار رایانه در دانشیگاه های مجازی ، توجه را بیشیتر معطوف 

هد نمودو جایی برای مسیالل انسیانی باقی نخواهد گذاشیت  وسیبف فقر به مسیالل فنی خوا
محتوای اخالقی واهید شییید. سیییرانجیام راییانیه ارزش هیایی را آموزش خواهید داد کیه مربییان 

 
1 - Electronic Learning 

2 - Horton 
3 - Dreyfus 
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خواهان آن نیسیتند مانند بی توجهی به ارزش های اخالقی، نهادهای اجتماعی و وحدت ملی 
 (.1383فت) عطاران، و نهایتا تمدن انسان در معرض خطر خواهد گر

از سیویی دیگر طرفداران آموزش مجازی معتقدند همان طور که کتا  فی نفسیه سیبف غیر 
انسیانی شیدن تعلیم و تربیت نمی شیود، رایانه نیز بالذاته دارای چنین صیفتی نیسیت . اگر رایانه 

همواره جای مربی را بگیرد ممکن اسیییت چنین اتفاقی بیفتد  ولی اگر مربی به عنوان راهنما 
حضیور داشیته باشید و به غنی تر شیدن محیط یادگیری کمد کند این مسیئله بعید به نظر می 

 (2008، 1) فریتاس  رسد
 در.  است  اخالقی  مباحم  ییابد  م  ارتباط  مجازی  آموزش   های  واقعیت  به  که  مباحثی  از  یکی  لذا
مجازی  آموزش  در و است مطرح ه ها حوز تمامی در امروزه که مباحثی است از اخالق واقع
 در اخالق پیرامون مساللی که)(.  است برخوردار ای ویژه جایگاه از نوین، پدیده عنوان به

این سوال را در ااهان ایجاد      که  گیرند  می  در بر  را  وسیعی  طیف   هستند  مطرح  مجازی  آموزش 
 است با اخالق حضوری آموزش  ارتباط همان مجازی آموزش  با اخالق می کند که آیا ارتباط

دارد؟ اساتید   سنتی  و  حضوری  در آموزش   اخالق  با  متفاوت  مساللی  مجازی  آموزش   در  اخالق  یا
دانشگاهی به جهت مرتبه علمی شان و تاثیر الگو پذیری که در بین دانشجویان دارند، ملزم  
به رعایت اصول اخالقی و فردی هستند  تا ضمن ایفا نمودن وظیفه تربیتی خود، از راایلی 

 غرور و جاه طلبی و...دور بمانند.هم چون 
 مفهوم  رسیییدن به برای آموزشییی هایسییازمان نفعان  ای و آموزش  محیط  به بنابراین توجه
 در رایج محیط با سیینتی برآموزش  حاکم محیط  زیرا ، اسییت ضییروری آموزش  اخالق سییازی
.  اسیت متفاوت اسیت، 2 ترکیبی صیورت  به  موارد دربرخی  که دور  راه از آموزش  مختلف  انواع
 و دو محیط این تمیز و تشیخی . تعاملند در خارجی و داخلی محیط  با های آموزشیی سیازمان
 دستیابی  موجف  آموزشی  های  سوی سازمان  از  آن  رعایت  و  آنان  حقوق  تبیین  برای  نفعان  ای
در مقیالیه پیش رو بیه بییان مطیالبی پیرامون اخالق در محیط آموزش . اسیییت رقیابتی مزییت بیه

 الکترونیکی خواهیم پرداخت.

 

 روش شناسی
تحلیلی اسییت. شیییوه گردآوری  -پژوهش حاضییر از نوع تحقیق، نظری و روش آن توصیییفی

اطالعات ، کتابخانه ای اسیت و شیامل شیناسیایی و مطالعه منایع علمی موجود از جمله مقاالت 
اسیت، گردآوری معتبر و کتا  هایی که در حوزه اخالق در آموزش الکترونیکی نوشیته شیده  

 
1- Fritas 
2- hybrid 
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شید.در  مقاله حاضیر سیعی شیده اسیت به بحم اخالق در دانشیگاه های الکترونیکی پرداخته 
 شود.

 تبیین معنایی اخالق

به  ی، گاهوبه نقل از بعضیی دانشیمندان  انسیان اسیت  یو باطن یاخالق مجموعه صیفات روح
  شیود) مکارم شییرازی،اخالق گفته می نیز    شیودیم یناشی  یکه از خلقیات درون یاعمال و رفتار

1377.) 
مجموعیه قواعیدی کیه الزمیه  می نویسییید :اخالق در تعریف اجمیالی از (1386)کیاتوزییان 

ما معیاری به دسیت می آوریم که  خالقنیکوکاری و رسییدن به کمال اسیت .یعنی به وسییله ا
 .چه کاری خو  و چه کاری بد است 

سییفه اخالق خود ناظر به دو سییط  به دانش و فلسییفه اخالق تقسیییم می شییود که فلاخالق 
کاربردی اسییت. اگرچه در هر دو حوزه معرفتی اخالق نظری و شییامل اخالق نظری معرفتی 

و خالق اسیت، سیخن از چیسیتی ا خالقی و فضیایل ا مسیئولیت هاسیخن از بایدها و نبایدها و 
نظری مربوط  خالق حسیید، چیسییتی، علل و آثار آن به ا  :اینکه خو  و بد کدام اسییت مثالً
قراملکی احد و (کاربردی اسییت  اخالق در عمل حوزه  اخالقی اسییت، اما بحم از مسییالل  

اخیالق کیاربردی حوزه هیای گونیاگون اخیالقمیاننید: پزشیییکی، اخیالق خیانواده، .  (1386همکیاران، 
حرفه ای، و اخالق آموزش ... اخالق زیسییت محیطی، اخالق مهندسییی، اخالق پژوهش، اخالق 

آموزش مجازی یکی از جدیدترین مباحثی است که باید در اخالق کاربردی مورد  . اخالق.دارد
 (.1386گیرد)فرهود،بررسی قرار 

فارابی در توضیی  اخالق گفته اسیت:اخالق محصیول عادت اسیت و دلیل آن این اسیت که 
که عادت بر کارهای خو  را فرا گیرد اصیحا  سییاست،کسی را از نیکان به حسا  می آورتد 

 و کارهای خو  را عادت خود قرار دهد.
 یبه شیدت مورد توجه قرار گرفته اسیت به طور ریاخ یموضیوع اخالق در پژوهش در سیال ها

به  ریدرگ یاز چهار موضییوع اجتماع یکیبحم  اخالق در پژوهش را  یهامرسییل نیکه مارت
 (1،2002رد، منسر)ادوا داندیم یعلوم اجتماع
 دهستفاا  توضیحیو    ریستود  انعنواز دو    قخالا  فلسفۀو    قخالا  علم  نمیا  تفکید  ایبر  برخی

و  باید"و میکند نهیو  مرا که ستا ریستود علمی ق،خالا علم که معنی بدین ؛میکنند

.  دکر  ن بیا  نشالیا  نهیو    مرا  رتصو  به   انمیتوآن را    یقضایا  قلاحد  یا و    د میبر  رکا  به  "نباید

 
1- Edwards and Mauthner 



 ی ک ی الکترون   ی دانشگاه ها ضرورت توجه به  اخالق در    
 

430 

  م علو نهمچو هدد خبرمی تقعیااز وا که ستا توصیفی علمی ق،خالا فلسفۀ که حالیدر 
 (.1371 ،سیرمد) دنمیشو ن بیا نهیو  مرا رتصو بهآن  یقضایا ،طبیعیو  یاضیر

 درصا که عملو  فعل نفس بهو  ستا خالقیا تصفا بر بیشتر سالمیا اننشمنددا توجه
  نفس غربی نفیلسوفاو  انندیشمنداز ا ریبسیا  که حالی. در ندا دهنکر خاصی توجه دمیشو

 قخالا علم ":میگوید 1کس ژ لمثا رطو به. ندا داده ارقر توجه ردمورا  نسانیا رفتاو ر لفعاا

  عمل  نفس به توجه جا یندر ا "باشد  باید که گونه انبد میآد رفتادر ر تحقیقاز  ستا رتعبا
 (1373 ،سیرمد) ستا نظر ردمو رفتاو ر
 تکماال  به ننساا نسیدر انمیتورا  مسالا مکتف انندیشمندا هیدگااز د ق،خالا علم فهد
 كپارا  قخالا علم فهد دهلسعاا اجمعردر  قیانر حمدا مال. نستدا حقیقی دتسعاو  عقلی
را  قخالا تهذیف هثمرو  نددامی جمیله تملکا بهآن  ستنو آرا یلهرا تصفااز  نفس ساختن
 (.1387،سانیارپا)میکند معرفی یبدا دتسعاو  خیر به نسیدر
 

 آموزش الکترونیکی
با تأمل در ساختار آموزش الکترونیکی و بررسی تعاریف و نظریات مربوطه میتوان آن را  
رویکردی نوآورانه در اراله محیط یادگیری مجهز به نرمافزارهای کاربردی و روشهای مبتنی 

یادگیرنده محور برای هر فرد در هر کجا و هر زمان با  بر فناوری به شکل تعاملی، جذا  و 
بهرهگیری از منابع متعدد و همسو با شکل های دیگر محیطهای آموزشی در نظر گرفت.  

تواند با توجه به نیاز و  یادگیرنده در این محیط آموزشی با سهولت و سرعت بیشتری می
 (.2007، 2شرایطش به  یادگیری بپردازد )کاترل و لیون

 عالقه دسترسی الکترونیکی  میتواند یادگیری روش  توسعۀ طریق عالی، از آموزش  امنظ
  افراد،   توانایی  اساس   بر  یادگیری  و  دهد  افزایش  مکان   و  زمان  قیود   از  فارغ  را   یادگیری  به   مندان
 جامعۀ تحقق دانشجومحوری یادگیری در فردی مسئولیت افزایش  اثربخشی، افزایش

 (.1394تحقق بخشد )امان زاده ونعمان اف، را پژوهشی جوامع تشکیل  و یادگیرندگان
تولید دانش، اطالعات و توسعه   که در  عالی به دلیل نقش مهمی  ها و موسسات آموزش انشگاهد

های نوین    یادگیری به شیوه  _  های سنتی یاددهیسرعت در حال  تغییر روش   جوامع دارند به
پذیری بهتر، هزینه کمتر، گسترش ظرفیت و توسعه  منظور دستیابی به کیفیت، انعطاف به

رو آموزش الکترونیکی را  آموزش و به طور کلی پاسخگویی به نیازهای جامعه هستند. از این
به عنوان رویکرد جدید جهت تسهیل تولید و توسعه خدمات متنوع آموزشی و دسترسی آسان 

 
1 - zhex 
2 - Cuthrell & Lyon 
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عنای شخصی و رشد از طریق ساختن م در کمد به  یادگیرندگان خدمات به منظور به این
گذاری کالنی هر ساله به این    ( و سرمایه1،2005توجه قرار داده )ناتریلو   موردی  تجار  یادگیر
میلیارد دالر برای توسعه آموزش  77دهند. به طور مثال در آمریکا  ساالنه  امر اختصاص می
های آموزش  دوره از سوی دیگر نرخ رشد ثبت نام کنندگانو شود هزینه  می الکترونیکی

منتشر شده بیش از   باشد. بر طبق آمارهای های اخیر قابل توجه میالکترونیکی نیز در سال
قبل از آن    ها شرکت کردند که نسبت به سالدر این دوره  2008میلیون یادگیرنده تا سال  6/4

 .(2010، 2)آلن و سیمون درصد  داشته  است9/61رشدی در حدود  

میالدی در انگلستان آغاز   1700لسااول  ههای در د مکاتبه زش موآ ای ری،حضو غیر زش موآ
و  تحصیل ایبر زش موآ  هشیو ین از ا انیردر ا جملهاز  نیاد مختلف طشد. هنوز هم در نقا

اداره   ها مؤسسه یا سهرمد رینگا نامه با کهای  مکاتبه زش موآ .دشومی دهستفاا ی،گیردیا
  توجه  ردمو یددمیگر اربرقر طتباارنامه نگاری  طریقاز  دانستاو ا نگیرندگادیا بینو  میشد
 (.1390)سیدی نظرلو،  د و ب  نگیرندگادیا

 ی بصر -سمعی شی زموآ کمد یهااربزاز ا ی گیر هبهر ن ماز به انیراز راه دور در ا زش موآ یخچهرتا
  شی زموآ نتلویزیواز آن  پس ددمیگر زبادرس  سکالدر  شیزموآ یها فیلمو  سالیدا نمایش شامل
 ه نشگادا  انیر.در ا  ختداپر  رکشو  سرا سردر    سانه ر  ینا  طریقاز    همگانی  زشموآ  مرا  به   سماًر  انیرا  ملی
  رت صو به راه دور،  زشموآ لهارا  به ت نسب ربا نخستین ایبر شمسی 1350لسادر نیو بیر نیحاربوا

  به  انیراز راه دور در ا زشموآ 1366الی  1359کرد. ازسال  امقدا تحصیلی شته ر هشت ای در  مکاتبه
  ه نشگادا  تاسیس   به  منجر  لیهاو  سیربرو    تانجام مطالعا  ها  لسا  ین ا  لخالدر  مااشد.    تعطیل  موقت  رطو
 (. 1383و آغاز به کار آن شد )عظیمی ، 1366 لسادر  رنو مپیا

شامل هر گونه   عیوس فی تعر دیدر  یکیالکترون یریادگیکه  است ( معتقد2003هورتون)
 فیتعر دیاست. در  یریادگی اتیبه منظور خلق تجرب نترنتیو  و ا یهایاوراستفاده از فن

انتقال    یداند که در آن از شبکه برا  یم  یریادگیرا شامل هر گونه    یکیالکترون  یریادگیجامع  
   .شود یاستفاده م یریادگیل یدانش، تعامل و تسه

داند که در آن از   یم یر ی ادگیرا شامل هر گونه  یکیالکترون یری ادگیجامع  ف یتعر دیدر 
شامل   یریادگینوع  نیشود، ا  یاستفاده م یریادگی لیانتقال دانش، تعامل و تسه یشبکه برا

  انه یبر را یو آموزش مبتن یاز راه دور به جز آموزش مکاتبه ا یریادگیشده،  عیتوز یریادگی
نکته  یناهمزمان است و م ایآموزش همزمان  نیبر شبکه است. ا یمبتن آموزش در شبکه و 

 
1 -Natriello 
2 -Allen, & Seaman 
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کمد رایانه و یا ترکیبی از هر دو باشدتمام تعاریف مطرح شده بر   معلم و با ییتواند باراهنما
 (.1390سه نکته یادگیری، تکنولوژی و دسترسی تأکید دارند) مهدیون وهمکاران، 

 

 مفهوم اخالق در آموزش الکترونیکی
از  دیبررکا قخال. ادمیشو حمطر دیبررکا قخالدر ا که ستا مباحثیاز  ای،یانهرا قخالا
 عملی  یهاارزش   به  که  دازدمیپر  مباحثی  به  که  ستا  قخالا  فلسفه  یپیوستها  یا  یرشاخههاز
 ،محیطی یستز قخالا ،پزشکی قخال. ادمیشو طمربو صخا هاییزهحودر  هاننساا رفتار
 وریفنا  قخال. استا  دیبررکا  قخالا  یشاخههاو. . . از    رتتجا  قخالا  ری،نگا  نامهروز  قخالا
 پرسشهایی به میکوشد شتهر ین. استا دیبررکا قخالا یشاخهها جملهاز  نیز تطالعاا

 وریفنا زهحودر ادفرا یمسئولیتهاو  هارفتار شیارز یها نبنیا با مرتبط که گوید پاس 
 ،خالقیا وتقضا یمایهها بنو  ماهیت شامل اییانهرا قخالا ،تیرعبا به. ستا تطالعاا
فناوری اطالعات برای تصمیم گیری است) رحیمی  از دهستفادر ا ریفتار عداقو یهااردستاندا

 (.1389و اسفندیاری مقدم،
  قخالا  که  اچر. ستا قعیو وا حقیقی  ینیادر د قخالا  همانند زیمجا یفضادر   قخالا  تعریف
 یا ستدر  صواًلا که عمالیوا رفتار  هبرگیرنددر  که ستو واژه ای ا ستا دیعتقاا  لصوا مطالعه
 که هاییدارد. و ارزش  حاطها فعالیتها ینروی ا که نینیاقوو  دمیشو نظرگرفتهدر ستدرنا
 (.1388،ینقد ر)پو ندا هشد لنباد هارفتاو ر لعماآن ا پسو از  ندایافته توسعهو  هشد نیدرو
 قخالا ینو ا دمیشو  محسوای  حرفه قخالا عنو ید انعنو (بهزی)مجا ینترنتیا قخالا

 علم عموضو که دمیگیر ارقر جتماعیا قخالا ییرمجموعهز دخو ینوبه به نیزای  حرفه
 ینا با. دمیشو  محسو ژیتکنولوو  قخالا علم تالقی نقطه ایحرفه قخال. استا قخالا
 چنینآن  تبع به نیز زیمجا نجها قخالا ،ستا شیارز ربادارای  قخالا که ریهمانطو نبیا
  یفضادر  ارانگزرکاو  انبررکا توسط باید خالقیا لصوو ا عداقو یعنی شتدا هداخو یژگیو
جامعه وضیییع  در  جمع ش پذیر  ردمو داتعتقاو ا هاو ارزش  فرهنگ ،منافع  به توجه  با زیمجا
 بیگ )حسن دنشو دیجاا تناقضی تا دبو هداخو جامعه تابع دیفر قخالا ترتیف بدین ددگر
 (.1391زاده،

 از است حرفه عبارت زیرا. است حرفه ای اخالق های حوزه از الکترونیکی  آموزش  اخالق در
 آموزش   رسد  نظرمی  به  و(  1386قراملکی و همکاران،  )    توانایی  و  مهارت  دانش،  از  برخورداری

 بر مبتنی ارتباطی رفتار الگوهای ای از حرفه اخالق. شود تلقی حرفه تواند می معنا این در
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قراملکی، ) کند می حکایت محیط قبال در اخالقی های و مسؤولیت دیگران حقوق رعایت
1385.) 
  اثبات  درنفی، نفی زیرا  کند،نمی بی نیاز اخالقی مباحم از را  ما پرورش  و از آموزش  بحم 

  ها انسان  شکوفایی  و  رشد  و پرورش،  آموزش   هدف  و  رسالت  اگرچه .  نیست  نفی   اثبات،  اما  است
 بروز  و  غیراخالقی  مسالل  فزاینده  گسترش   اما  است  و نوآوری  علم  تولید  کنار  در  آنان  تکامل  و

 و نیاز آموزش   و  است  غیراخالقی  ها  استفاده  سوء  و هاطلبی فرصت  برای  های گوناگون  زمینه
  دامنی  فراخ  و آزاد جریان به دلیل  را مجازی و الکترونیکی هایش  آموز در ویژهبه پرورش 
 واحد  مفهوم  ید  اخالق  که  داشت  توجه  باید.  سازد  نمایان می  اخالق  به  الکترونیکی،ارتباطات  
 اند  بعدی داشته  تد  دید و  نگری  تحویلی  رویکرد  آن  به  نسبت  برخی  که  هر چند  دارد،  جهانی
 محقق و است نگری نیز تحویل آموزش  اخالق حوزه به های حرف اخالق تعریف تعمیم لذا
 به ها ش  ضدارز و شها ارز تبیین جهت آموزش درحوزه اخالقی کدهای تنظیم و تدوین در را
  مستلزم مفهوم  که اخالقی هنجارهای قبال  در اخالقی مسئولیت بیان و و روشن شفاف طور
  اگر  لیکن. اندازد می مسأله پنداری خطای به  باشد، می آموزش  اخالق از  کامل و دقیق سازی
 حفظ راستگویی، داری، امانت مثلِ شمولند و جهان کلی بعضاً اخالقی شهای ارز و  اصول چه
 است   اما ممکن...    و  فریبکاری  از  پرهیز   آزادی،  به  احترام  ااتی،  و   اصیل  شخصی، کرامت  حریم
  کند، پیدا ها حوزه دیگر از مصادیقی متفاوت مختلف های ه  حوز در مفاهیم این از ید هر
 حوزه  در  فریبکاری  نیست،  یکی  آموزش   حوزه  در  داری  امانتبا    ستد،  و  داد  در  داری  امانت  مثالً
 در   چه  آن.  متفاوت است  مجازی  آموزش   حوزه  در  فریبکاری  از  باند،  سازمانی  و فرهنگ  باند
 و  اخالقی  تعارضات  مصادیق،  مسالل،  بررسی است،  و  بحم  قابل  آموزش   اخالق  معرفتی  حوزه

 (2004 )براکت، است مجازی آموزش  حوزه در اخالقی سازمان های مسؤولیت
و  نمنداتو رنقدآ زیمجا ینیاد همین ما ا نیست ییگرد چیز زیمجا یفضا ید جز ینترنتا
 ظلحا به ینترنت. امیکند یفاا ما  ندگیای را در ز دهگستر تتحوال  که ستا پذیر فنعطاا

 به ستا اریبزا معا یمعنا به ژیتکنولو ممفهو ید ینکها بر وهعال هاش بالقو خصوصیت
  تقویت   باعم  هم  کهآورده    دجوو  به   دخو  انبررکا  ایبر  زیمجا  فضایی  ،جمعی  سانهر  ید   انعنو
 که  رودمی  پیش   به  نجاآ  تاو    دمیشو  ادفرا  جتماعیا  نسانیا  بطو روا  قخالا  تخریف  باعم  همو  
  ید  به  خیرا یهارو در ده ین از ا بیانجامد نیز جتماعیو ا دیفر قخالا تغییر به ندامیتو حتی
 هشد تبدیل نشناسا جامعهو  نشناسیو روا ریفتار معلو نمحققا ایبر  نگیزابر چالش عموضو
 که نیست یچیز دشو ضعآن و منفی یپیامدها لکنتر ایبر خالقیا رمعیا چه ینکه. استا
 (.1391)حسن بیگ زاده، باشد نهمگا فقاتو ردمو
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 اصول اخالقی در یادگیری الکترونیکی
  ییابزارها  جادیآن، ا  عواو ان یکیالکترون  ه آموزش جینتت و در  ااطالع یدر فناور  ق هدف اخال
مهم در کاربرد و توسیعه این سییسیتم ها  یاخالق یها هبا در نظر گرفتن جنب  بتوانند ا تاسیت 

به کار گرفته شییود .یکی از مسییالل پیرامون اخالق در دانشییگاه های مجازی ، ناشییی از این 
رایانه ای چگونه باید اسیتفاده شیود، وجود  اسیت که نوعی خالء سییاسیت درباره اینکه فناوری

 (1985 ،1دارد )مور
 

 اصل رعایت حقوق دیگران در یادگیری الکترونیکی
در   رعایت حقوق دیگران موضییوع   یو آموزش عال یجامعه دانشییگاه یها  از دغدغه یکی

  یهادوربین ایدانشیگاهیان و   2انامهیدر خصیوص را  تواندیم میحر  نیاسیت؛ ا یمجاز یفضیا
، 4کنفرانسیییها   دلویو  ، دانشیییگاهیان  3یتارنما ،یعلم یها  مداربسیییته در محیط و محوطه

در آموزش  سیتدر ایو  یاجتماع یها شییبکه هیاندانشییگا یمجاز یفضییا یادداشییتهای
 (.1396)به نقل از زمانی و ترابیان ،آنان باشد.  یو حق مالکیت معنو یالکترونیک

مؤسیسیات نسیبت به  ایحق افراد، گروهها در تعریفی دیگر این حق چنین بیان شیده اسیت: 
 اطالعیات مربوط بیه آنهیا بیه یچگونیه و تیا چیه انیدازهیا ،یکیه چیه زمیان نیدیخود تعیین نمیا نکیهیا
  یفاصله چندان  میحر یاصطالح  ینکته الزم است، که معنا  نیقابل انتقال باشد بیان ا  گرانید

 (.1416)محمد بن مکرم،آن ندارد.  لغوی یبا معنا
توان از تأخیر اسیاتید و مصیادیق عدم رعایت حقوق دیگران در فضیای دانشیگاه مجازی را می

 دانشجویان در کالس درس آنالین تا گرفتن وقت کالس توسط برخی دانشجویان نام برد. 
 

 اصل مساوات و برابری در یادگیری الکترونیکی
اصل مساوات و برابری جزء اصول اخالقی به شمار می رود که از وظایف اصلی آموزش عالی  
می باشید و قابل تعمیم به آموزش مجازی  اسیت.در یادگیری الکترونیکی که آموزش از طرق 
رایانه و اینترنت اسیت، وضیعیت اقتصیادی، فرهنگی و عدم دسیترسیی به کیفیت مطلو  پهنای 

دیجیتالی و فاصیله بین مردمانی که دسیترسیی به فناوری دارند در برابر باند نباید سیبف شیکاف 

 
1 -Moor 

2- Emai  

3 -Website 
4 -Video-Conferencing 
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مردمانی که محرومند یا دسییترسییی محدودی اینترنت دارند ، شییود. لذاتوجه به این اصییل 
تمهیداتی را می طلبد که برای رفع اینگونه مشییکالت  علی الخصییوص درحیطه  آموزش در 

 نظر گرفته شود.

 بحث و نتیجه گیری
آموزش  یمجاز یاخالق اسییت؛ اما در فضییا جیترو یآموزش دانشییگاه یهاسییالتاز ر یکی
 شیود،یمشیاهده م  یو خالف اخالق دانشیگاه یغیر علم یرفتارهایگاهی و آموزش مجاز یعال

با   دیبا  ن،ی. بنابرانمایان تر می کندخصییوص را  نیدر ا  یکه لزوم توجه به اخالق دانشییگاه
 نی ا یهااز ظرفیت  تکنولوژی موضییوع کنار آمد و همگام با پیشییرفت نیدقت و ظرافت با ا
 .استفاده نمود یدانشگاهو  یو رشد جوامع در حوزه مجاز یاطالعات یهایحوزه ، فناور
 نی متعیدد در ا یارزش هیا بیا وجود  و یمجیاز یدانشیییگیاه هیا تیی فعیالگسیییترش بیا  نیهمچن

بتوانیم محیطی را ایجاد کنیم تا مناسیف  یاخالقبا ایجاد فضیای   به نظر می رسیددانشیگاه،  
برای دام ارزش ها مناسیف تر اسیت، ه کنکیدرك مشیترك از ا اخالقی و یارزش ها بازنگری 

    همگان میسر شود.
می توان تمهیداتی   یمجازهای دانشییگاه   یدر فضییا اخالقی  با رعایت اصییولنتیجه آنکه  
حقوق مالکیت ،  ی افرادشییخصیی  میحرضییمن رعایت نشییود و  حرمتی ب یفرداندیشییید که 

دانشییگاهیان تأمین  یو روان یسییالمت و امنیت اجتماعحفظ گردد و در نهایت  افراد   یمعنو
 .ابدی رواج یدانشگاه هو اعتماد میان جامعی شده و صداقت، امانت، رازدار

 

 منابع 
 قرآن کریم

 ق( 1416)ربی،ابن منظور، لسان العر ، بیروت، دار احیاء التراث الع

 1399-1389(.اخالق اسیالمی هسیتی و چیسیتی. ماهنامه پگاه حوزه ،آبان ماه 1387پارسیانیا، حمید)
 4.شماره 

در  قخالا ت،تباطاار قخالا شناسی سیفو آ تطالعاا وریفنادر  قخالا(. 1388) اد،پورنقیدی، بهز
 .21 – 28،ص   2 و 1ش ، وریفناو  معلو

همایش ملی اخالق علم و اخالق  جایگاه اخالق در نظام آموزشیی و پژوهشیی،. (1395 )لیال جباری،
مرکز مطالعات و  -، تبریز، دانشییگاه صیینعتی سییهند تبریز(حرفه ای در مکتف عالمه طباطبایی )ره

 .پژوهش های علم و دین
(.اخالق مجازی یا فضیای مجازی اخالقی؟همایش اخالق سیهروردی، 1391حسین بیگ زاده، خدیجه)

 نزنجا
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  1:43-1 اخالق در علوم و فناوری .. اخالق آموزش مجازی1387دکتر احمد علیپور، عذرا شالباف. 

 رساله آیت اهلل مکارم شیرازی.

قم:   ،یو تحول نظام آموزشی  یزیر  برنامه یمل شینخسیتین هما (1395)اصیغر؛ ترابیان، نرگس  ،یزمان
 دانشگاه پیام نور.

(.  بررسی چگونگی تعامل میان عناصر سه گانه آموزش دانشجو، 1390سیییدی نظرلو، سییید طاهر ) 
استاد، محتوا در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصییییرالیدین طوسیییی . پیاییان نیامه 

 کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

پنجمین کنفرانس ملی توسییعه  ، بررسییی اخالق پژوهش در آموزش عالی،(1395 )کری, فاطمهشیی 
پایدار در علوم تربیتی و روانشیناسیی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز راهکارهای دسیتیابی 

 موسسه آموزش عالی مهر اروند-به توسعه پایدار 

ی اطالعات در آموزش و پرورش. (.تحلیل رویکردهای نقادانه بر توسیییعه فناور1383عطاران، محمد)
فصیلی از کتا  برنامه درسیی در عصیر فناوری ارتباطات . تالیف جمعی از نویسیندگان . تهران: نشیر 

 آبیژ.

(. مروری بر تیاریخچیه اخالق همراه بیا گرآوری زمینیه هیای گونیاگون اخالق ، 1386فرهود، داریوش)
 .2و  1اخالق در علوم و فناوری .شماره 

 مطالعات پژوهشییکده.  :اسییالم و  ایران  تمدن در ای حرفه  اخالق  (.1386).همکاران و  احد قراملکی
 تهران. .اجتماعی و فرهنگی

 E-Lerning)) ییادگیری الکترونیکی (1394 )میری, مهوش؛ نسیییرین گودرزی و شیییهیا  میالکی،

حسیابداری و علوم تربیتی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصیاد،  وجایگاه آن درنظام آموزشیی،

 انک نور پیام دانشگاه ، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز
(. بررسیی مسیالل اخالقی درآموزش مجازی. پایان نامه کارشیناسیی 1393نعمت زاده آق براز، سیمیه )

 ارشد ، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، قم.
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