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 چکیده

وری های سرتاسر جهان که افزایش بهرهپس از نزدیک به دو دهه حاکمیت تفکراتی در دانشگاه
های برتر در ارزش عنوانبههای برتر در تولید و افزایش ثروت را و رقابت برای کسب رتبه

های اخیر بحث آموزش اخالق در میان دانشجویان خود مطرح و توسعه دادند، در سال
صوص در انتشارات دانشگاهی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و در مباحث درون ها و بخدانشگاه

تنها مرجع  عنوانبهاست. دانشگاه  قرارگرفته موردتوجهای گسترده صورتبه ،دانشگاهی
ها و مفاهیم اخالقی در آموزش تحصیالت آکادمیک در جامعه نقش مهمی در انتقال ارزش

 یبا مروری بر ادبیات موجود درباره در این مقاله،مختلف اجتماعی دارد. ها و سطوح بخش
های مختلف علمی اجتماعی مانند در جنبه نقش آموزش اخالق ریتأثآموزش اخالق به بررسی 

خود ادراکی اخالقی، استدالل اخالقی در  یاجتماعی، تربیت منش، توسعه یریپذتیمسئول
های نوظهور در ی پایدار جامعه و برخورد با فناوریدانشگاه و جامعه، توسعه یعمل، رابطه

و  ی مناسبراهکارهایی برای ارائه ،. در انتهای این مقالهشده استهای اخیر پرداخته سال
 در ایرشتهنوظهور و بینهای ی فناوریدر حوزه خصوصبهکاربردی مفاهیم اخالقی 

 های دانشگاهی ارائه شده است.محیط
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 مقدمه

 یوربهره شیسرتاسر جهان که افزا یهادر دانشگاه یتفکرات تیبه دو دهه حاکم کیپس از نزد
برتر در  یهاارزش عنوانبهثروت را  شیو افزا دیبرتر در تول یهاکسب رتبه یو رقابت برا

بحث آموزش اخالق در  ریاخ یهادر سال ،خود مطرح و توسعه دادند انیدانشجو انیم
و در مباحث درون  یلیتکم التیدر مقاطع تحص یدر انتشارات دانشگاه وصها و بخصدانشگاه
(. امروزه 2۰1۷، 1رویتر و همکاران) قرار گرفته است موردتوجه یاگسترده صورتبه یدانشگاه

 صورتبهدر مورد جوامع  یتجار یهاشرکت یریپذتیو مسئول یاخالق یهاچارچوب یبرقرار
 ینقش و تعامالت اخالق نییشده است. تب لیها تبدشرکت نیا ازجوامع  یبه خواسته یریفراگ

 یاجتماع یریپذتیمسئول نییتع اتیاز ضرور یکی یتجار یهاافراد مختلف جامعه و شرکت
 یو آموزش مبان نییدر تب ینقش فعال دیها بادانشگاه ،راستا نی(. در ا2۰1۴، 2و پنا جرج) است
که  انیبه دانشجو داشته باشند و یاجتماع یریپذتیولو مسئ یگذارمربوط به اثر یاخالق

هاست که آموزش نید. بر اساس اندهبآموزش  ،هستند یتجار یهاشرکت یندهیآ رانیمد
 یابیبازار ی وتجار راهبردرا با  یاخالق یمبان نیا توانندیم یتجار یهاشرکت یندهیآ رانیمد

 یطیمحستیزو  یاجتماع ،یاقتصاد یتوسعه یاصل دیکل عنوانبه آموزش کنند. نیخود عج
راد و ) در جامعه داشته باشد یاخالق یهاارزش یسازنهیدر نهاد یینقش بسزا تواندیم

 یهامهارت یآموزش و توسعه تنهانهها دانشگاه یفهیاساس، وظ نی(. بر ا2۰2۰ ،همکاران
تالش در  یدر آنان برا یریپذتیسئولحس م جادیبلکه ا است انیو دانش دانشجو یاحرفه

که چگونه  اموزندیب دیبا انیآن است. دانشجو داریپا یجامعه و توسعه تیجهت بهبود وضع
تالش کنند.  زیآن ن یخود و توسعه یجامعه تیبهبود وضع یکنند و چگونه برا یخوب زندگ

 یریپذتیخود بتواند مسئول یهاکه با آموزش رودیماست که از دانشگاه توقع  لیدل نیبه هم
 دیها بادانشگاه هدف، نیبه ا دنیرس یکند. برا یسازنهینسبت به اجتماع را نهاد انیدانشجو

ملزومات  ریجامعه و سا یهاخواسته ستیزطیمحبا تمرکز بر تعامالت خود با جامعه، صنعت و 
 یاخالق یهازشجامعه را در چارچوب آمو یجانبههمهو  داریپا یمربوط به توسعه یاخالق

ها آموزش نیاست که ممکن است ا توجهقابلنکته  نیا هرچندارائه دهد.  انیدرک و به دانشجو
 تواندیدر سطح اجتماع و در عمل نداشته باشد اما م انیآن توسط دانشجو یبر اجرا ینیتضم
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است  در این مقاله سعی شده .دهد شیآن را افزا ،احتمال وقوع یدهندهشیافزاعامل  عنوانبه
ها و رویکردهای مرتبط با آموزش اخالق در دانشگاه ینهیدرزمکه با مروری بر ادبیات موجود 

پایدار  یهای مختلف اجتماعی و توسعهها بر روی جنبهآن، به بررسی اثرگذاری این آموزش
ر مورد تدوین و آموزش مفاهیم اخالقی در مورد ها دنقش دانشگاه ،پرداخته شود. عالوه بر این

برای آموزش و  هاییپیشنهاد قرار گرفته و یموردبررس یارشتهنیبهای نوظهور و فناوری
 انتقال این مفاهیم اخالقی در بستر دانشگاه ارائه شده است.

 یاجتماع یهاتیمسئول یفایا یبرا یآمادگ جادیاخالق و اوزش آم
و  یاست که نظام آموزش راهی یدهندهادامه ینهاد آموزش عال یاجتماع ،یفرهنگ دگاهید از

 فیوظا ازجمله .است دهبرگزی آگاه و کاردان آموختگانجوامع در جهت پرورش دانش یتیترب
حفظ جامعه و  منظوربه هامسئولیت و هانقش رشیپذ یبرا یانسان یروین تیها تربدانشگاه
 یروهاین هر جامعه است. هایآرمان و هاارزش یو بر مبنا یاسیو س یجتماعا اتیح یتوسعه

 ینهیدرزمو هم  یاحرفه دگاهیها الزم است که هم از ددر دانشگاه شدهتیتربمتخصص 
 یجامعه یهاازین نیتأم درراهها و از آنباشد  خود یسرآمد جامعه یها و اخالق اجتماعمهارت

 یناش یاخالق تیدر پرورش نخبگان و مسئول یاثرگذار زانیم امروزه نیبنابرا؛ ردیگ خود بهره
در جوامعی که درصد  دارد. تیاهم اربسی آموختگان،دانش یاجتماع تیشخص راز آن د

تحصیالت دانشگاهی دارند و در دوران جوانی، دورانی طالیی درک و  ،از جوانان یتوجهقابل
های زیادی را در محیط دانشگاه و در تعامل با اساتید و سایر پذیرش اصول اخالقی، سال

های ترین جایگاهتواند یکی از بهترین و مناسبگیرند، محیط دانشگاه میدانشجویان قرار می
 باشد. مؤثرآل و ایده صورتبهآموزش اخالق 

 دانشگاه با جامعه رابطه
 فیوظا یو در جهت انجام همه یعصر کنون هاییژگیرو به رشد و یبا بازشناس یعال آموزش

که آموزش  ایجامعه .تنگاتنگ با جامعه داشته باشد ایالزم است رابطه ،کامل طوربهخود 
در حال اتخاذ  یآموزش سطوح عال های. برنامهداردیدر جهت خدمت به آن قدم برم یعال

مدرن در  یبه جامعه دهندهیانرژو  یمفسر اصل عنوانبه. آموزش تندهس یدیجد هایجهت
به کارگزار جامعه  شتریب روزروزبه یآموزش عال کهیطوربه ،است ینقش مهم رشیحال پذ

پاتریشیا ) شودیم ترکیافراد نزد یازهایگسترده و هوشمندانه به ن یو از منظر شودیم لیتبد
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 یآموزش عال هایسازگارشدن برنامه یبرا هاییتالش اگرچه (.2۰۰2 ،1ام کینگ و همکاران
 هایییاست، هنوز واگرا آمدهعملبه یاخالق تیولئبحث مس ازجمله یاجتماع یازهایبا ن

 کهیدرحالبوده است  زانگیشگفت اریبس ریاخ هایجامعه در سال راتییوجود دارد. تغ ایگسترده
که  ییروهایدر برابر ن یاست. آموزش عال مانده یو ساکن باق ستایا به نسبت یآموزش عال

بزرگ  یشکاف جادیا تیوضع نیا یجهی. نتکندیمقاومت م ،کندمی جادیرا ا نیادیبن راتییتغ
به  یآموزش عال ییپاسخگو زانیچالش م 2است. فلکسنر یو خدمات نهاد یاجتماع ازین نیب

آسان و ساده با  اریبس یسازگار ،. مطابق با نظر اوکندیمطرح م یخوببهرا  یاجتماع راتییتغ
آن است که  قتی(. حق199۴ ،فلکسنرکه هشداردهنده است ) شودیم دهید یسطح راتییتغ

 اندشده نیادیدچار تحول بن یکاف یاندازهبه اآی اما اندکرده رتغیی کشورها بیشتر در هادانشگاه
توسط افراد ناکارآمد به  امعهکه در ج یکسان برای تا اندشدهاصالحهوشمندانه  ایوهیبه ش ای

عمل کنند؟ مسلم است که  نیآفرتحولو  مؤثر یبتوانند چون نهاد شوندیم تیناکجا هدا
آموزش  یاز منظر اخالق خصوصبه یآموزش یرا در همه سطوح برنامه یشتریافراد ب یستیبا

 رشیپذ یبرا هگذشت از مؤثرتر را هابه کار گرفته شوند که آن یآموزش یالگوها یستیداد و با
دانش  دبای هاکه دانشگاه شدیتصور م یمدرن آماده کنند. زمان یدر جامعه والنهئمس هاینقش

روبرو  ژهیو و دیجد هایمسئولیت با هاببرند. امروزه آن شیپبهرا حفظ کنند، انتشار دهند و 
و  رناگوا جامعه، یبرا هامسئولیت نیدر عمل به ا یو کوتاه ییدر شناسا کاریکمهستند. 

 یمانند نهادها توانندینم گرید یاز نهادها کیچیه یهالس دگاهدی طبق. بود خواهد بارفاجعه
و حل  ستندین شندهیاند نهادی هااز آن کیچیه رایرا حل کنند ز یمشکالت نیچن یآموزش عال

دارد که دانشگاه  ازین یو مستقل و انتقاد یریگجهتبدون  یشهیمشکالت جامعه به اند
 (.1952 ،3هالسی) آیدمی حساببه یفکر مستقل و انتقاد کزهمچنان مر

 هاارزش میتعل
 ازین یاخالق چارچوبی به ،از آن رونیافراد جامعه چه در درون دانشگاه باشند و چه ب یهمه

 کنند،یم یزندگ نشانیکه کودکان در کنار والد ایکنند. در دوره یدارند تا بر اساس آن زندگ
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 ی. وقتکنندیم فایکودکان نقش ا یاخالق تیدر ترب یهمگ ،جامعه و معلمان یخانواده و اعضا
قدم  یو آزاد هانو از مسئولیت یو به جهان شوندیخانواده وارد دانشگاه م طیاز مح انیودانشج

 ریدر مس تیهدا یبرا اندانشجوی به را هااز ارزش ایکه مجموعه یافراد نبودگذارند، در یم
به آنان کمک  یو آموزش اخالق یادراک خود دهیشکل در هادانشگاه اند،کرده ارائه یزندگ

و  آموزندمی یکودک یخود را از همان ابتدا یادراک منش و خود ،جامعه کی. مردم کنندیم
. افراد در شودیموقف نم شانیزندگ ریاز مس اینقطه چیرشد در ه نیا که کنندیشکوفا م

و به آن  کنندیو تجربه م بینندمی طشانیهمواره بر اساس آنچه در مح نیسن یهمه
اهداف  یعلمئتیه یکه اعضا طورهمان. پردازندمیخود  تیهو یبه رشد و توسعه ،شندیاندیم

در  یاهداف مشابه دیبا زین یتیخاص خود را دارند، کارشناسان امور ترب یو برنامه درس
داشتن  یداشته باشند. برا یورزش یهادانیمو  انیدانشجو دهیجلسات سامان و هاخوابگاه
 است یدر آموزش عال انیمنش دانشجو تیتربدادن به  تیبه توجه و اهم ازیمتحد، ن ایجامعه

 خیآموزش در طول تار د،گوییم کونایکه ل طورهمان (.2۰۰2 ،پاتریشیا ام کینگ و همکاران)
 هاشدن آن کیافراد و کمک به ن یکمک به هوشمند .همواره دو هدف بزرگ داشته است

موضوعات  یدربارهشفاف  دنیشیاند تیظرف ی(. از همان ابتدا بر توسعه1993، 1لیکونا)
 پرورش از هارسالت نی(. ا1982 ،2وایتلیشده است ) دیتأکو عمل منطبق بر آن  یاخالق

 هایدر سال متأسفانه. ابدییم یتسر انیاز ذهن به اعمال دانشجو ،اخالقی تعقل و استدالل
 ینهادها یکار یخارج از حوزه یو امر یقضاوت ارزش یمثابهبه یبه استدالل اخالق ریاخ

 لیتحم گرانیرا بر د شانهایارزش لزوماً یتی. کارشناسان امور تربشودینگاه م یدانشگاه
تا مجموعه  کنندیم بیرا ترغ انیدانشجو هایمشخطاز  ایمجموعه یارائهبلکه با  کنندینم

 تیهمان مسئول نیو ا نندیتدارک بب شانیهایریگمیتصم تیخود را در جهت هدا هایارزش
 .هاستدانشگاه یاخالق

 هاو ارزش یمنش بر اساس اصول اخالق فیتعر
مثبت مثل  هایمنش را با رفتارها و ارزش بیشترندارد. امروزه  یارزش چیه خودیخودبه منش
 هاییمتشکل از باورها و نگرش یاخالق های. ارزشمدانییو انصاف مرتبط م گوییراست
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نمونه،  عنوانبه. باشندیم یهستند که معطوف به مباحث درست و نادرست از منظر اخالق
 ،1آشمور و استار) پردازندیم یاجتماع تیولئبه عدالت و انصاف و مس یاخالق هایارزش
منش  کهیدرحال دانندیدرست و نادرست م نیاز افراد منش را درک تفاوت ب یاری(. بس1991

 دنبال به و هاآن یریبه فراگ لیو م کین هایارزش یهامؤلفهاز دانش شناخت  عبارت است
 انیم وندینوع پ ،(. منش1993لیکونا، ) کیانجام اعمال ن منظوربه هاارزش اساس بر عمل آن

آنچه  نیب کندیبرقرار م یوندیپ ،. منشکندیم نییرا تع یاخالق هایو کنش یاستدالل اخالق
 یاما چه کس؛ شوندیاصول انجام م نیا یجهیدرنتکه  هاییفرد باارزش است و کنش یبرا
 قحقای سر بر هااست؟ همه انسان نادرست یزیدرست و چه چ یزیکند که چه چیم نییتع
که  شوندیم لیتبد یاخالق یهایمشخطبه  قیحقا نیا نیبنابرا؛ توافق دارند ینیمع یادیبن
 (.199۰، 2پوژمانهمه ما مشترک هستند ) نیب

 بزرگ سؤاالتو پاسخ به  یاخالق یخود ادراک یتوسعه
 انی. دانشجوردگییفرد پس از ورود به دانشگاه صورت م یاز رشد و توسعه یادیز بخش
 اندوزیتجربه نی. اگیرندمی میتصم گرانیخود در رابطه با د یستیو ک یخود ادراک یدرباره

. دهدمی هارا به آن تشانهوی قالب در هاارزش نیا سازیکپارچهی و هاارزش یفرصت بررس
 دهیآغاز درک و شکل یکنندهکمککه  شودیفرد مطرح م یبرا یبزرگ سؤاالتزمان  نیدر ا
 (.2۰۰2 ،پاتریشیا ام کینگ و همکاران) هاستآن یاخالق تیهو

 در عمل یاخالق استدالل
 یفرد برا نیمع یدر چهارچوب استانداردها ازآنچهمنجر به درک  یاستدالل اخالق ندیفرآ

در  نیآفرتحول و مهم سؤاالتفرصت طرح  یتیکارشناسان امور ترب. شودیخودش است، م
را  انیکننده به دانشجوکمک هایتفعالی و هابرنامه نیبنابرا؛ دارند انیرا از دانشجو یزندگ
و بر اساس آن عمل کند. کارشناسان  فکر کند هاتا دانشجو به آن ارزش کنندیم یزریطرح

کنند و  ریتفس یتجارب را به نحو متفاوت ،دهیدآموزش انیانتظار دارند که دانشجو یتیامور ترب
معتقد است  نیبرسند. الورنس کولبرگ بر ا ایگانهیبه درک متفاوت و  انشانینسبت به همتا
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بر  ریتأث قت،یحق یجابهبر ارزش  دیتأک .هستند تیفیسه ک یدارا یاخالق هایکه قضاوت
افراد  یاستدالل اخالق رشد (.و همکاران 1کلبیعمل )اشخاص، احساس لزوم انجام  ایشخص 

 یدهی. به عقردگییمراحل صورت م یسر کی ی( طیرفتار اخالق یمورد اصول و مبان )در
 سه به ترعام حالتی در را هاآن توانیوجود دارد که م ییشناساقابل یشش مرحله ،کولبرگ

 نیخود و قوان نیب متفاوتی یرابطه یدهنده(. هر سطح نشان2۰۰۰ ،2بارگرکرد ) متقسی سطح
دارد.  تیافراد اهم یرشد و توسعه یبرا یو انتظارات اجتماع است. استدالل و قضاوت اخالق

در آن است. کارشناسان  یشتریب یو آزاد تیولئکه حس مس یدر نهاد آموزش عال خصوصاً
منش استوار در  تیبا هدف کمک به ترب یرشد اخالق یهیکه از نظر اندموظف یتیامور ترب
 دهندینشان م هاپژوهش .رندیمولد و سالم جامعه بهره گ یبه اعضا هاآن لیو تبد انیدانشجو

 نیهمچن و به بهبود دارد شیدانشگاه گرا هایسال یط انیدانشجو یکه رشد استدالل اخالق
رابطه دارند.  یرفتار اخالق دیو با تول یبا رشد قضاوت اخالق یمختلف دانشگاه یهانهیزم

 یاخالقاستدالل  یهیخود بر پا یقضاوت اخالق گذاریانیدانشگاه در بن انیدانشجو ییتوانا
که  داشت ادیبه  دیبه بلوغ نسبت داد. با صرفاً یرشد شناخت دگاهیاز د توانیرا نم یپساقرارداد

 است یاستدالل اخالق کیتحر یبرا یعال یو دانشگاه بستر افتدیبستر اتفاق م کیرشد در 
 (.2۰۰2 ،پاتریشیا ام کینگ و همکاران)

 هادانشگاه یاخالق هایمسئولیت
که نقش  میبدان دیبا ،یامروز یدر زندگ یآموزش عال یندهیفزا تیاول: با توجه به اهم لیتحل

 هاجهات دانشگاه یاری. از بسستیچ یاجتماع اتیاخالق یرگیشکل در هامناسب دانشگاه
 یاجتماع اتیاخالق یرگیشکل در هانقش مناسب آن یمسئلههستند اما  یزیمتما نهادهای

کمک  نیبه درک ا یاجتماع اتیدانشگاه بر اخالق ریتأث. است ترکالن یامسئلهاز  ایجنبه
 هاییگروه. شده است لینبرد تبد دانیحد به م نیتا ا اتیاخالق ریاخ هایکه چرا در سال کندیم

 برای تنهانه که هستند هادانشگاه توجهجلببه دنبال  کنند،یرا مطرح م یاخالق یکه ادعاها
مطرح کردن  یبرا ایبلکه صحنه کندیم وپادست یاجتماع یدر قلمرو یگاهجای و وجهه هاآن

 (.2۰۰2 ،پاتریشیا ام کینگ و همکاران)کند یفراهم م زین گرید هایدر عرصه شانیادعاها
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 اتیبه اخالق دهینقش دانشگاه در شکل هایتیمحدود یبرخ لیتحل نیدوم: در ا لیتحل
 زیندارد و ن ریمبادرت به عمل خ یبرا اری. دانشگاه مجوز عمل به اختشودیم انیب اجتماعی

 اتیبه اخالق دهیکه دانشگاه در شکل ی. هر نقشستیملزم به عمل در مقام وجدان جامعه ن
 نیشود. هم فایا یمحدودتر هایتیانجام مسئول نیدر ح دیبا دداشته باش یاجتماع
کشور  یاخالق اتیمعنادار در ح ینقش یفایا یرا برا یعوسی اندازمحدود چشم هایتیمسئول

بخش  خودیخودبه کنندیعمل م شانهایمسئولیت به هاکه دانشگاه ایوهی. شکندمیفراهم 
بر درک  یاثر معنادار وهیش نی، اعالوهبه. دهدیم لیما را تشک یجمع یاخالق اتیاز ح یمهم

اثر  نتریمهم احتماالًاست که  یسنت یروش انیدارد. آموزش دانشجو گرانید یو رفتار اخالق
مشترک  یدرک اخالق کیبا  نیشیپ های. نسلگذاردیم یجابهجامعه  اتیرا بر اخالق یاخالق

 طهینقش دانشگاه در ح یاجماع اخالق الاما در قرن گذشته با زو؛ خوردندیم وندیبه هم پ
 ،پاتریشیا ام کینگ و همکاران) شده است دهیاز گذشته د ترپررنگ اریبس یاخالق اجتماع

2۰۰2.) 

 جوامع داریپا یها بر توسعهآموزش اخالق در دانشگاه نقش
جوامع اشاره  داریپا یها در توسعهآن به نقش توانیها مدانشگاه یدیکل یهانقش گرید از

 یاخالق یهاو ارزش میمفاه کردن نهینهادها در انتقال و (. نقش دانشگاه2۰1۷، 1بخاری) کرد
حقوق  تیمانند رعا یمختلف اجتماع یهانهیاخالق در زم تیمختلف مانند رعا یهانهیدر زم

در  ینقش اساس یااخالق حرفه نیهمچن و ستیزطیمحو  واناتیحقوق ح تیرعا ن،شهروندا
توانند با تبیین مبانی اخالقی هریک از حقوق ها میدانشگاه جوامع داشته باشند. داریپا یتوسعه
های میان متخصصان در زمینه نظرتبادلعلمی و در فضایی آزاد و با  صورتبه شدهمطرح

های اخالقی کمک کنند. های مختلف این حقوق و ارزشمختلف علمی به روشن شدن جنبه
ویکردی مستدل و علمی برای رعایت این این امر باعث ایجاد آمادگی ذهنی دانشجویان با ر

 یها برادانشگاه کهنیابا توجه به  ،بر این عالوه موازین و اخالقیات در جامعه خواهد شد.
و  لوزانو) هستند سراسر جهانجوامع در  رانیگمیرهبران و تصم یدهندهپرورشزیاد  انیسال

 ریتأث تواندیمها در دانشگاه یانسان یهازش(، تمرکز بر آموزش اخالق و ار2۰13، 2همکاران
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امر در نظر  نیرهبران ا عنوانبهها را بتوان دانشگاه دیو شا بگذاردراستا  نیدر ا یترقیعم
 یهاو ارزش میها در انتقال مفاهو جلوتر از دولت شرویپ یها نقشدانشگاه که یاگونهبه گرفت
با  یتریارتباط قو ،نسل سوم یهاباشند. دانشگاه اشتهجوامع د داریپا یتوسعه یبرا یاخالق

نقش  نیبر صنعت و اجتماع و ا یعلم یجامعه ریتأث شیصنعت و جامعه خواهند داشت و با افزا
 داریپا یآن بر توسعه ریتأثبه جامعه و صنعت و  یو اصول اخالق میها در انتقال مفاهدانشگاه
ها بر اساس آموزش دانشگاه درواقع(. 2۰2۰ ،راد و همکاران) خواهد بود یتریجد یمسئله

 یمطالبه کی صورتبهمسائل را  نیا سوکیاز  انیبه دانشجو داریپا یاخالق مرتبط با توسعه
و از  کنندیمسائل کمک م نیا یاجرا نیبه تضم یدرآورده و با استفاده از اجبار اخالق یعموم

شدن  نهیدر نهاد یینقش بسزا زین ندهیران آینکات به مد نیبا استفاده از آموزش ا گرید یسو
 .گرددیآن م ییضمانت اجرا شینکات و افزا نیا

 نوظهور یهایها در مورد فناورآموزش اخالق در دانشگاه نقش
 یروزمره یبا زندگ یارتباط تنگاتنگ ،مرتبط با آن یهاتیو فعال یورادانش و فن عیسر یتوسعه
باعث  گرید یانسان دارد و از سو یبر زندگ قیعم یراتیتأث سوکیتوسعه از  نیها دارد. اانسان

 نیترمهماز  یکیانسان شده است.  یزندگ یمختلف برا یهانهیدر زم یمشکالت جادیا
 یاخالق در جوامع بشر یمسائل مربوط به حوزه ،یفناور یهاشرفتیپ نیا از یمشکالت ناش

تبیین و ایجاد اصول  ی،ارشتهنیببا ماهیت  فناورانههای گیری پیشرفتبه دلیل شکل است.
ها نیازمند محیطی پویا همراه با تعامل افراد با وریااخالقی الزم برای استفاده از این فن

از  یناش یتیو مسائل امن یخصوص میحر تیمانند رعا یموارد های مختلف است.تخصص
استفاده از  یاخالق یمرزها م،یو دادگان حج یمرتبط با هوش مصنوع یهایکاربرد فناور

های فناوری ازجمله خودران یهامربوط به سامانه یهاتیاصالح ژن و مسئول یهایفناور
وانگ و ) دارد یجوامع انسان یاخالق یهابر جنبه یفراوان ریتأث که مهمی است یارشتهنیب

این موارد  یریکارگبهبدیهی است که تنظیم و تبیین اصول اخالقی الزم برای  (.2۰19 ،1یان
ی قوانین متخصصان اخالق دینی، اجتماعی و یا متخصصان حوزه یدر جامعه تنها از عهده

که دانشگاه وظیفه دارد که نقش قضایی و اجتماعی ساخته نیست. در چنین شرایطی است 
ها ایفا کند محوری خود را در گرد هم آوردن متخصصان علوم مختلف و مرتبط با این فناوری
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را برای استفاده  زمینه ،هایفنّاورهای تنظیم قوانین اخالقی مرتبط با این و با ایجاد کارگروه
راستا با ورود به قرن  نیدر همها همراه با پیوست اخالقی و فرهنگی آن فراهم آورد. از آن

 تیریمد یبرا یجهان اقدام به ارائه و آموزش اخالق مهندس یهااز دانشگاه یادیتعداد ز، 21
بر مختلف و  یهاورها در کشآموزش نیاند. اخود نموده انیبه دانشجو ذکرشدهو حل مسائل 

و  فناوریاست و در قالب اخالق علم،  شده یجوامع هر کشور اختصاص یهاارزش اساس
 یعلم یهاتیمسائل و امور مربوط به فعال یدربردارنده یعلم اخالقشود. ی ارائه میمهندس

است.  گریکدیگوناگون با  دیاسات نیروابط ب گرید یو از سو انیو دانشجو دیاسات نیو روابط ب
 یهاشیآزما یاز طراح ،از امور یعیوس فیط یرندهیدربرگ، یاخالق پژوهش گرید یاز سو

 یپژوهش یتا مسائل مربوط به چاپ دستاوردها یرانسانیو غ یانسان یهابر اساس سوژه یعلم
ها ها در دانشگاهآن یبر اجرا یها و نظارت جدآموزش نیاست. با تمرکز بر ا یدر انتشارات علم

انجام  تا در زمان نمود انیدانشجو انیدر م میمفاه نیشدن ا نهیبه نهاد یانیکمک شا توانمی
مالحظات اخالقی  ها،های نوظهور و بررسی ملزومات استفاده از آنمطالعات در مورد فناوری

 ،پاتریشیا ام کینگ و همکاران)قرار گیرد  موردتوجهمطابق با هر جامعه در آن لحاظ شده و 
2۰۰2.) 

 هادر دانشگاه یاخالق میآموزش مفاه یدرباره ینکات
مرسوم گذشته و بر  یهاو بر اساس روش یسنت یهادرس صورتبهآموزش اخالق  یاجرا

 یبگذارد بلکه اجرا انیدانشجو یبر رو یادیز ریتأث تواندینم یاصول اخالق یکل انیاساس ب
 تواندیم یجوانب نکات اخالق یبررس منظوربهمصداقی و کاربردی  کامالً صورتبهآموزش  نیا

تواند برای هر آموزش اخالق با توجه به کارکرد خود در قرن جدید می مثمر ثمر واقع شود.
تخصصی و مجزا برگزار شود و برای تدریس بخصوص در مورد  صورتبهی تحصیلی رشته

های مرتبط برای آموزش نکات باید از چندین متخصص از رشته یارشتهنیبهای فناوری
 صورتبههر رشته  یو برا یمصداق رتصوبه یاخالق میمفاه سیتدر اخالقی بهره جست.

عالوه بر  داشته باشد. یاصول اخالق نیا تیدر انتقال و تثب یاثرات فراوان تواندیم یتخصص
 صورتبه انیدانشجو اتنظر انیبتعاملی و  صورتبههای آموزش اخالق این، برگزاری کالس

آن با  یهاتفاوت و شباهت یخود و بررس موردنظر یاخالق یفاضله ینهیمد یزادانه دربارهآ
هدف  نیبه ا دنیرس یهرکدام از آنان برا یشنهادیپ یراهکارها ینظر افراد مختلف و بررس

 داشته باشد.نسبت به مسائل اخالقی در جامعه  انیماندگار در ذهن دانشجو یریتأث تواندیم
یکی دیگر از  عنوانبههای دیدگاهی نسبت به مسائل اخالقی نیز از تفاوت افتنیاطالع 
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گردد افراد به این حقیقت ها بدین روش است که باعث میهای مفید برگزاری کالسجنبه
فرد به ماهیت آن  نداشتن های غیراخالقی ناشی از آگاهیواقف شوند که گاهی برخی رفتار

افراد مختلف است. در رهگذر درک و پذیرش  ندیدن آموزشای ناشی از ریشه صورتبهعمل و 
و نهی از منکر  معروفامربهی صدر و عطوفت بیشتر نسبت توانند با سعهاین نکته، افراد می

آل اخالقی ذهنی هر ی ایدهبیان جامعه ،از سوی دیگر در مورد مسائل اخالقی برخورد نمایند.
 انیتصور دانشجو یاز پاای چنین جامعه موانع زیستن درمشکالت و  ریزنجشود فرد باعث می

 موردنظر یاخالق یجامعه، خود الیخ یکه بتوانند با قوه بیابندامکان را  نیآنان ا و بازگردد
 نی. از ادینما یسازهیجامعه تصور و شب نینوع رفتار خود را در ا ،خود را تصور و بر اساس آن

 متصور خود را یاخالق یفاضله ینهیدر مد یکه زندگ ختهند آموخوا انیرهگذر دانشجو
سازی اخالق علمی بومیکنند.  آغاز توانندمی خود یاز زندگ هرلحظه مستقل از دیگران و در

ای است که باید در آموزش اخالق مدنظر های هر منطقه نیز نکتههنجارها و ارزش برهیتکبا 
های هر منطقه ها و ارزشقرار گیرد. بدیهی است ارائه و آموزش این موارد هماهنگ با هنجار

کند. یکسان بودن اصول اخالقی در عین به پذیرش و کاربردی شدن آن کمک شایانی می
اند یکی از دالیل ضرورت این امر باشد. گاهی آموزش نکات اخالقی توها میتنوع مصداقی آن

در یک جامعه اثرگذاری بیشتری به نسبت آموزش  رشیموردپذهای واالی با استفاده از ارزش
 شیافزاو  سوکیهای ارتباطی از با گسترش فناوری هامروز صرف این نکات خواهد داشت.

 نینو یارتباط یبر ابزارها یتعامالت مبتن از سوی دیگر، هادر دانشگاه انیدانشجو تیجمع
با در نظر گرفتن امتیازات این  .شکل گرفته است یاجتماع یهاشبکه و کنفرانس دئویمانند و

و  هایو وجود وابستگ دیبا اسات ترکیوجود تعامالت نزد لیبه دل درگذشتهنوع تعامالت، 
ها آن یریو اثرپذ گریکدیبر  انیدانشجو یاثرگذار ،دیو اسات انینشجودا نیدر ب شتریارتباطات ب

ارتباطات و تعامالت  شیافزا رسدیبوده است. به نظر م شتریب یاخالق یهادر حوزه دیاز اسات
 ریتأث تواندیم انیو دانشجو دیاسات انیمشترک م یاجتماع یهاتیو شرکت در فعال رودررو

 نیبه ا لین یاست که برا یهیباشد. بد انهیگراعمل صورتبه میمفاه نیدر انتقال ا ییبسزا
 ،هستندبرجسته و ماهر  یدانشگاهدر انتقال دانش  کهنیاها عالوه بر دانشگاه دیهدف اسات

خود  یو شخص یاحرفه یاصول در زندگ نیو متعهد به ا یاخالق یهاآراسته به ارزش دیبا
 باشند.

 گیرینتیجه
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در این مطالعه نشان داد که پس از دوران افول اخالق در جوامع غربی  شدهانجامهای بررسی
دوران رقابت بر اساس سود آفرینی و افزایش تولید به هر قیمت ممکن، در  یو پس از تجربه

های اخیر تقاضا برای بازگشت اخالق به مناسبات صنعتی و تجاری باال رفته است. مردم سال
های مختلف مانند حفظ حقوق در جوامع مختلف به دنبال حاکمیت مفاهیم اخالقی در زمینه

پایدار  یرسیدن به یک توسعه منظوربهجوامع  یدر توسعه ستیزطیمحبشر، حقوق حیوانات و 
های تجاری اجتماعی شرکت ینیآفرنقشجوامع بشری خواستار  ،و متقارن هستند. عالوه بر این

و فراهم آوردن شرایط حیات مناسب برای  ییزداتیمحرومنسبت به جوامع خود در راستای 
مواجهه با  ،اصول اخالقی هستند. از سوی دیگر افراد حاضر در یک اجتماع و بر اساس یهمه

های مرتبط با تغییرات یا اصالحات ژنتیکی فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی، فناوری
 به حقیو استفاده از دادگان انبوه حاصل از دنیای مجازی باعث شده تا تقاضاهای گسترده و 

ها در جوامع از آن ورداستفادهمدر راستای حفظ حریم شخصی و رعایت اصول اخالقی در 
 صالحیذمراجع  نیترمهمیکی از  عنوانبهها ، دانشگاهذکرشدهبه موارد  با توجه. ردیشکل گ

. به همین اندقرارگرفتهمورد رجوع افراد مختلف  ،سازی اصول اخالقیدر مورد آموزش و نهادینه
 موردتوجه یتوجهقابل صورتبههای اخالق محور دلیل است که نقش دانشگاه و آموزش

ها دانشگاه قرار گرفته است. در این راستا از توسعهدرحالو یا  افتهیتوسعهجوامع صنعتی و 
 منظوربهها و قوانین هر منطقه و بومی و مصداقی و بر اساس ارزش صورتبهرود که انتظار می

 .نکننداز آموزش نکات اخالقی به دانشجویان سطوح مختلف غفلت  ،سازی اخالقنهادینه
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