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تأملی بر اخالق جهانی در نظام آموزش از دور
محمدرضا سرمدی ،1مرجان معصومیفرد
تاریخ دریافت مقاله14/11/11 :
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تاریخ پذیرش مقاله15/4/21 :

چکیده
جریان باز اطالعات در نظام آموزش از دور و مجازی سبب شده است تا در هزاره سوم ،اخالق و مسائل اخالقی توجهه مخصصصهان تعمهو و تربوهت
برایناساس ،هدف از نگارش این مقاله ،بررسی نقه
را به خود معطوف دارد؛ 

و جایگهاه اخهالق جیهانی در نظهام آمهوزش از دور اسهت .پهووه

حاضر با اسخفاده از روش توصوفیه تحمومی به گردآوری اطالعات کخابصانهای ،شامل شناسایی ،مطالعه ،طبقهبندی اطالعهات ،تجزیهه و تحموهل آنیها و
جمعبندی اطالعات دربارة این موضوع پرداخخه و چگونگی ایجاد اخالق جیانی معنادار در نظام آموزش از راه دور و آموزش الکخرونوکهی را بررسهی

کرده است.
نخایج این پووه

باتوجهبه اینکه نظامهای آموزش از راه دور در سطح جیانی فعالوت میکنند ،مصاطبانی به گسهخردگی

نشان داده است

مهیتوانهد تیدیهدهای
همه فرهنگها ،ادیان و ...در جیان دارند؛ بنابراین ،قائل شدن به اخالق جیانی که اجماعی حداقمی در اخالق اسهت ،
اخالقی را در این نظام آموزشی در هزاره سوم به فرصتهای رشد اخالقی تبدیل کند؛ چراکه قائل شدن بهه اخهالق جیهانی ،سهبب تجربهه
جیان مجازی امنتری را بر پایه قانون طالیی انسانوت فراه میآورَد که مورد توجه دین مبون اسالم نوز هست.
کلیدواژ هها :آموزش از دور ،اخالق ،اخالق جیانی ،ارزشهای اسالمی.
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مسئولوت پذیری اخالقی و اخالق جیانی بهویهوه در

مقدمه

حوزه تعمو و تربوت بهطور عام و در نظامههای آمهوزش

در دنوای دیجوخال ،پوشهرفتههای حاصهل از فنهاوری

عهالی بهههطورخههاص اهموههت ویهوهای مههییابههد؛ چراکههه

اطالعات و ارتباطهات ،تغووهرات همهه جانبههای را در

نظههامهههای آمههوزش عههالی در هههزاره سههوم بههه سههمت

جوامع بشری ازجممه نظامهای آموزشی جیان بهطهور

الکخرونوکی شدن و دسخرسی از دور ،گام برداشخه است و

عام و نظام آموزش از دور بهطور خاص ایجهاد کهرده

شبکه جیانی اینخرنت ،سومای تعمو و تربوهت را مخحهول

ایکه شووه های ارتباط ،تفکّر ،کار ،عمهل
است؛ بهگونه 

سهاخخه اسهت ( .)Djoudi, 2009: 3فنهاوری اطالعهات

و در یک سصن ،زندگی اجخماعی انسهان تغووهر کهرده

همچنون سبب دسخرسی سریع و آسان همگان به جریهان

است ( )Sampaio, 2008:1و انسان هزاره سوم په از

آزاد اطالعات و بروز زمونههای گونهاگون بهرای رشهد و

وریهای مدرن ارتبهاطی و اطالعهاتی و
دسخوابی به فنا 

گسخرش فزاینده مسهائل غوراخالقهی و بهروز زمونههههای

حذف بسواری از موانهع و محهدودیتههای فوزیکهی،

گونهههاگون بهههرای گسهههخرش سوءاسهههخفاده و اغهههرا

بهطور فزایندهای به یکدیگر نزدیهک شهدهانهد و نهوع


سودجویانه ،جرای رایانهای و عدم پایبندی به ارزشهای

خاصی از بودن و شدن را تجربه میکنند .این وضعوت

اخالقی شهده اسهت (بمکسهخر و همکهاران211 :1835 ،؛

ویوگهیهها و آاهار

جدید را بوشهخر بها ککهر برخهی از

کوانپور راد و حجازی ،)8 :1838 ،برخهی از ایهن مسهائل

برجسخهای همچون کوچکشدن پدیدارشناخخی جیان،

اخالقی شهامل ایجهاد چهال ههایی در مفیهوم مالکوهت،

وضههعوت

مفیوم حری خصوصهی ،مفیهوم توزیهع قهدرت ،مفیهوم

شبکهای ،ادغام جوامع در جامعهای جدیهد بهه گسهخره

آزادیهای اساسی و مفیوم مسئولوت اخالقی و ...اسهت.


جریانیابی سریع و روزافزون تبادل اطالعهات،

جیان،

برایناساس در جیان امروز ضرورت پرداخخن به آموزش


دان هها ،باورهها ،ایهدئولو یهها ،ارزشهها ،الگوهها،

رفخار اخالقهی بهر مبنهای تکنولهو یههای جدیهد بوشهخر

آیونها ،تجربوات ،سرمایه ها ،کاالها ،خدمات ،خطرات


میشود ()Moor, 1985: 266؛ چراکه هرگونهه
احساس 

و ...تعریف کردهاند (همد و مکگرو.)111 :1832 ،

بیاعخنایی به مباحث اخالقهی سهبب ازموهان
ک توجیی یا 

فشههردگی فزاینههده زمههان و فضهها ،پوههدای

این فرایندهای چند الیه ب هه پوچوهده و درهه تنوهده،

رفخن فرصتهای بیبدیل تربوخی است و در عصر جیانی

درنیایت به شکلگوری وضعوخی منجر شده است کهه از آن

بههویهوه بهرای فرهنهگ غنهی
شدن ،یک تیدیهد جیهانی 

جیهانیشهدن بهه ایجهاد

جیانیشدن» تعبوهر مهیشهود.

به «

اسالمی کشورمان است.

الگوهای ارتباطات جدید و شبکههای پوچوهدهای از روابه

باتوجه به آنچه گفخه شد ،می تهرین پرسه ههایی

کمک میکنهد و بهه دنبهال راهکارههای مناسهبی اسهت تها

که در حوزه اخهالق در نظهام آمهوزش از دور مطهر

گروهها و فرهنگهای خاص را به یکهدیگر مخصهل سهازد؛


میشوند عبارتند از:

ایههن درحههالی اسههت کههه اجخمههاع نههوینی کههه از اتصههال
فرهنگهای یادشده تشکول میشود ،اغمب شکننده اسهت؛

زیرا ایهن اجخمهاع تنیها براسهاس روشههای مشهخر بنها
میشود ،نه ارزشهای خاص (همان)؛ بنابراین ،تعیدمنهدی
و مسئولوتپذیری همة مردم را در جیان ،طمب میکند.

عمدهترین چال های اخالقی نظام آمهوزش از

.1
دور در هزاره سوم جیان کداماند؟
 .2آیا ایجاد یک اخالق جیهانی معنهادار در نظهام
آموزش از دور ممکن است؟
 .8ویوگههیهههای اخههالق جیههانشههمول در نظههام
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آموزش از دور چوست؟
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سنّتهای اخالقی مخفهاوت) را گهرده مهیآورد .چنهون

بنابراین مقاله حاضهر به هدنبهال شناسهایی میه تهرین

اخههالق جیههانیای درواقههع بههارزترین مصههداق اخههالق

چال های اخالقی نظام آموزش از دور ،بررسهی امکهان

اجخماعی در گسهخره و قممرویهی بهه پینهای جیهان و در

ایجاد اخالق جیانی در این نظام آموزشی و ویوگهیههای

ازایهنرو،

تعامالت موان فرهنگی و زمونه طر یافخه است؛

این اخالق در نظام آموزشی است.

مجموعهای از اصول و روشهای مشهخر مهورد اتفهاق
نگها ،شیود عام ،عقالنوت جمعی و انخظهارات
ادیان ،فره 

روش پژوهش
پههووه

همگانی است (.)Kung, 1998: 92

حاضههر از نههوع تحقو ه نظههری و روش آن،

«به بوانی ااباتی ،یک اخهالق جیهانی و یهک اخهالق

توصوفیه تحمومی است .رویکرد پووهشی نوز کوفی؛ و


جیانشمول ،چوزی بو از حداقمی ضروری از ارزشها،


روش گردآوری اطالعات ،کخابصانهای اسهت و شهامل

معوارها و نگرشهای پایه مشهخر انسهانی نوسهت و بهه

شناسههایی و مطالعههه منههابع عممههی موجههود ،ازجممههه

بوانی دقو تر ،اخالق جیانی ،اجماع اساسی بر ارزشهای

مقاالت و کخابهایی است که در زمونة اخالق جیانی،

الزامی ،معوارهای قطعهی و نگهرشههای پایهه اسهت کهه

نظام آموزش از دور و اخهالق جیهانی در آمهوزش از

توس همه ادیان ب هرغ تمایزات جزمیشان تأیود شده و

دور نوشههخه شههدهانههد و فههو بههرداری ،طبقهههبنههدی

درحقوقت ،اخالقی است که غورمؤمنان نوز مهیتواننهد در

اطالعات ،تجزیه و تحمول و تفسور دادههای گردآوری

آن سیو باشند» (همان).

ازاینرو ،بهرای

شده و پاسخ به سؤاالت تحقو است؛
پاسصگویی به سهؤاالت یادشهده ،نصسهت الزم اسهت

آموزش از دور

مفیوم اخالق ،اخالق جیانی ،آموزش از دور ،اخهالق

نظام آموزش از دور ،کموهة عوامهل و عناصهر تربوخههی

در آموزش از دور تعریف شود.

را بههنحهوی سازماندهی میکند که یادگورنده در زمان
و مکان دلصواه ،با سهرعت مناسهب خههود ،بهههطهور

تعریف اخالق

مسخقل ،ولی با حفظ ارتبهاط بها سهازمان آموزشهی بهه

کممه اخالق ،جمع کممه خم به معنای خهویهاسهت

همکاری بها یهک معمه یها یهک گهروه بهه یهادگوری

(فرهود .)1 :1831 ،اخالق بصشی از فمسفه اسهت کهه

میپردازد .بری ویمو


(211۱م) معخقد است؛ آموزش

شامل مطالعات طبوعت ،اصل و زمونه خهوبی و بهدی،

از دور وقخههی صههورت مههیگوهههرد کههه یاددهنههده و

درسخی و نادرسخی ،عدالت و دیگر مفاهومی مهیشهود

یادگورنده با فاصمة فوزیکهی مواجههانهد و از یکهدیگر

( macquariedictionary,

دورند و ارتباط آنیا با اسخفاده از فنّاوریهای مصخمهف

که با این مباحث مرتب هسخند
.1)1891: 614

صورت میگورد (.)Willis, 2007: 1

اخالق جهانی

اخالق در آموزش از دور

در سال 111۱م .یونسکو «طر اخالق جیانی» را مطهر

بررسیها نشان داده اسهت کهه نظهام تعمهو و تربوهت در


کههرد کههه براسههاس آن فومسههوفان و مخألیههان (نماینههدگان

جوامع مصخمف ،نقشی اساسهی در رشهد اخالقهی انسهان

1. https://www.macquariedictionary.com.au/

بهعیده دارد؛ هرچند نباید نق
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الگوهههای اجخمههاعی را در ایههن زمونههه ک ه رنههگ شههمرد

است که دیگران نمی توانند در آن محدوده وارد شوند

 .)Temli,ازآنجاکهه جریهان بهاز

آن گردند .در آمهوزه ههای ارزشهمند دیهن

(Sen & Akar, 2011: 63

یا مخعر

مهیتوانهد زمونهه جهرای
اطالعات در این نظام آموزشی ،

اسالم نوز بر حفظ حری خصوصی افهراد تأکوهد شهده

مصخمف را ایجهاد نمایهد ،مطالعهة ارزشههای اخالقهی و

است .می ترین عنصهر در مسهئمه حهری خصوصهی،

مییابهد ( & Johnson
اخالق در آموزش عالی موضوعوت 

حفظ آبروی اشصاص اسهت؛ چراکهه در دیهن اسهالم

2005: 19; Vandermoere et al, 2010: 374

)Brett,؛

افشاکردن هر آنچه مخعمّ به دیگری است و در حهری

برایناساس ،در قرن حاضر نظامههای تعمهو و تربوهت و


خصوصی او قرار میگوهرد ،ممنهوع اسهت؛ چنهانکهه،

مؤسسات آموزش مجازی به تدوین ضواب و معوارههای

آیات و روایهات فراوانهی بها تأکوهد بهر حفهظ حهری

اخالقی (همچون اخهالق اسهخادان ،اخهالق دانشهجویان،

خصوصی انسان بوان شده است؛ برای مثهال ،خداونهد

اخهالق والههدین ،اخهالق مههدیران و مشهاوران آموزشههی،

در آیات  2۱و  23سوره مبارکه نهور و آیهه  12سهوره

اخالق فناوری و )...همهت گمهاردهانهد (کاتوزیهان:1831 ،

مبارکه حجرات ،تجس

در امور دیگران را نیی کرده

31؛ & Brockett, Hiemstra, 2004: 72; Demiray, U.

است؛ روایات مخعددی نوز به این مسئمه اشهاره دارنهد؛

)Sharma, 2007: 3; Forster, 2012: 13؛ ازایهنرو ،کموهه

ازجممه میتوان به حدیث امام صادق(ع) اشاره کرد کهه

دستاندرکاران و مراجعان نظهامههای آمهوزش از دور بهه


دیگری نقهل

منظور کاه

فرمودند« :هرک

سصنی راجعبه شص

تهای مناسهب بهرای
تیدیدها و ایجاد فرص 

کند و با این نقل قصد داشخه باشد او را ازبهون ببهرد و

فعالوت ،باید همواره دربارة اخالقی بودن فعالوتهای خهود

وی را از چش مردمان بوندازد ،خداوند او را از والوت

تأمّل کنند تا بخوانند الگوی اخالقهی مناسهبی را بهه نمهای

خود خارج نموده و داخل در والوت شوطان مهیکنهد؛

روی

اما شوطان نوز او را قبول نمهیکنهد» (کمونهی1413 ،ق:

بگذارنههد و از ایههن راه چههال هههای اخالقههی پههو

نظامهای آموزش از دور را به حداقل برسانند .در ادامهه بهه

از

بررسی پرس های پووه

میپردازی .

 .5عمدهتـری چـا شهـای اخال ـی نظـام
آموزش از دور در هزاره سوم جهان

 .)853در روایت دیگهری مهی فرماینهد« :ههر که

مؤمنی گناهی سراغ داشخه باشد و آن را افشها نمایهد و
مسخور نکند ،...گناهی ه اندازه گناه افشها نمهوده بهر
عیده وی است» (نوری1413 ،ق.)411 :
باتوجه به آنچه ککر شد ،تجاوز به حری خصوصی

دانشههجویان ،اسههخادان و همههه مشههارکتکننههدگان در

افراد نوعی بداخالقی شمرده میشود؛ زیرا فرد از اینکهه

نظههامهههای آمههوزش از دور و بهههویههوه آمههوزشهههای

اطالعات خصوصیاش در دسخرس دیگران قهرار گوهرد

مجههازی ،بهههدلوههل اینکههه در فضههای مجههازی فعالوههت

ناراضی خواهد بود؛ اع از اینکه این اطالعات در زمونه

مههیکننههد ،ممکههن اسههت بهها برخههی از چههال هههای

خانه و امکانات زنهدگی باشهد یها در فضهای مجهازی.

روبهههرو شههوند؛ برخههی از میهه تههرین

غوراخالقههی

تجاوز به حری خصوصی در نظام آموزش از دور وقخی

چال های اخالقی نظام آموزش از دور عبارتند از:

روی میدهد که اطالعات مربوط به مشهارکتکننهدگان
این نظام آموزشی در فضاهای مجازی ،بهدون اطهالع و

ا ف) تجاوز به حریم خصوصی

اخخوههار آنههان در موههان مصاطبههان منخشههر مههیشههود

حری خصوصی به معنای محدوده خاص هر شهص

(اقهاالسالمی 3 :1811 ،ه .)1
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تأملی بر اخالق جهانی در نظام آموزش از راه دور

ب) امنیت

شده که از تنوع مصادی و تفهاوت مبهانی حقهوقی آن

امروزه از مفیوم امنوهت ،برداشهت واحهدی نمهیشهود و

ناشی شده است؛ امها در یهک تصهویر کمهی مهیتهوان

موضوع آن در موقعوهتههای مصخمهف بحهث مهیشهود.

گفههت« :مالکوههت فکههری و معنههوی عبههارت اسههت از

ازآنجاکه حوزه آموزش از دور با حوزه فناوری اطالعهات

داشخن و برخوردار بهودن از اشهوای غورقابهل لمه

و

ارتباط نزدیکی دارد ،این امر در حوزه فناوری اطالعهات،

حسی که نخوجه تالش فکری ،اعخبار ناشی از عممکهرد

بهههمعنههای حفا ههت اطالعههات از دسخرسههی و اسههخفاده


صادقانه و ...انسان است» (حمومی.)18 :1834 ،

غورمجاز ،تغوور نابجها ،دزدی و تصریهب ،محرمانه هبهودن

در دین اسالم نوز روایات فراوانی در زمونهه حفهظ

اطالعات ،دسخرسی به دادهها در زمان مهورد نوهاز ،احهراز

حقوق مالکوت آمده است؛ برای مثال مرحوم کمونی در
(ع)

هراتینوک .)81 :1811 ،از دیهد

هویت و ...است (بشور و

کخاب کافی (1413ق) ،روایخی از امام محمدباقر نقل

اسههالم نوههز ،امنوههت یکههی از اصههول فههردی و جمعههی،

بنجندب است کهه در
می کند .روایت مربوط به سمره 
(ص)

 ،درخت خرمهایی

زمونهساز بیرهوری از مزایا و مواهب حوات و تکامل بشر


جوار خانه مردی از انصار پوامبر

و یکی از مقدسترین آرمهانهاسهت؛ ازایهنرو ،آیهات و

داشت که راه رسهودن بهه آن از داخهل ممهک آن مهرد

روایات بسواری به موضوع امنوهت پرداخخههانهد .آیهه 55

انصهههاری مهههیگذشهههت و بهههرای او و خهههانوادهاش،

سوره مبارکه نور ،یکی از اهداف اسخقرار حاکموهت خهدا

مزاحمتهای گاه و بیگهاهی ایجهاد مهیکهرد؛ په از

و اسخصالف صالحان و طر کمی امامت را تحق امنوهت

صحبت پوامبراکرم(ص) بها جنهدب و پوشهنیاد درخهت

معرفی کرده است .آیه  31سوره مبارکه انعام نوهز ،امنوهت

دیگر در بوهرون از آن ممهک یها درخخهی در بیشهت و

بزرگترین پاداش در تموز اهل ح از باطل دانسخه کهه

را

نپذیرفخن جندب و ادامه مزاحمت برای مرد انصهاری،

به اهل ح اعطا میشود.

دسخور به قطع درخت او را صادر فرمودند .در روایخی

اهموت امنوت در روایات نوز آمده اسهت؛ بهرای

دیگههر ،امههام زمههان(ع) فرمودنههد« :فههال یحهلّ الحههد ان

در بحث عالوه حکومت یکهی از

ح نهدارد

نمونه :امام عمی

(ع)

دالیل پذیرش حکومت ازسوی خوی

را در خطبه

هوچک
یخصرف فى مال غوره بغور اکنه»؛ « 

در مال غور تصرّف کند» (الحر عاممی.)541 :18۱2 ،

 ،181تأمون امنوت را برای بندگان مظموم محهروم و

در دنوای هزاره سوم ،ح قوق مالکوت فکهری را

حمایت از آنیا می می شمارد .امهام صهادق(ع) نوهز

می توان حقوق قانونی ناشی از فعالوت ههای فکهری

و نههاگوار شههمرده

در زمونه های صنعخی ،عممی ،ادبی و هنری دانسهت.

است « :پنج چوز است کهه حخهی اگهر یکهی از آنیها

ازآنجاکه در سال های اخور ،دسخرسی به اطالعات از

و نهاگوار اسهت؛ عقهل

کمودهای اروت ،قدرت و موفقوت است ،سرقت از

نابود می شود و مایه دلمشغولی می گردد :اوّلون این

این دارایی معنوی در این هزاره به مسئمة اجخمهاعی

پههنج چوههز سههالمخی و دومههون آن امنوههت اسههت»...

میمی تبدیل شده است (سمومی فر.)112 :1833 ،

زنههدگی بههدون امنوههت را نههاق
برقرار نباشد ،زندگی ناق

(مجمسی ،بحاراالنوار،1۱1/۱3 :1811 ،

.)1

د) پاالیش محتوا
ج)حقوق ما کیت فکری و داراییهای معنوی

این امر شامل حذف اطالعاتی است که با ارزش ههای

تاکنون از مالکوت فکری و معنوی تعریفهای بسواری

اخالقی مصالف است .البخهه ایهن نکخهه حهائز اهموهت

روانشناسی ارزشهای اسالمی ،سال نخست ،شماره نخست
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است که نحوه تعوون گسخره این موارد و اعمهال آن در

 .)18۱از رفخارهای جدیهدی کهه بها گسهخرش فضهای

کشورهای مصخمف مخفاوت اسهت (شهیریاری:1831 ،

مجههازی رواج یافخههه مههیتههوان بههه ایجههاد رواب ه در

 .)8۱ضمن اینکه باتوجه بهه سهطح تجربهه افهراد نوهز

اتاقههای گفهتوگهوی اینخرنهت ،اعخوهاد بههاینخرنهت،


کهرد؛ همچنهون

پرسهزنی سایبری ،مزاحمتهای اینخرنخی ،ههککهردن،


محخهوا مهؤار

انخشار انهواع ویهروسهها ،کالهبهرداری ،جاسوسهی و

محخوا را می توان ک یا زیهاد پهاالی
فمسفه مسم اجخمهاعی نوهز در پهاالی

تصریب رایانهها ،سرقت عممی و ...اشاره کرد.

هراتینوک.)81 :1811 ،

است (بشور و
در مخون اسالمی نوز انسان میبایست معمومهاتی را

نکخهه میه دربههارة جههرای اینخرنخههی ویوگههیهههای

بهدست آورد که موجب کمال قرب و رشد وی شهود.


انحصههاری آنیهها در مقایسههه بهها جههرای سهنّخی اسههت.

ودهانهد« :همهه عمه
امام صادق(ع) نوز در اینبهاره فرمه 

سرعت ،کثرت ،سیولت ارتکاب ،ارزانبودن ،بهیمهرز

مردم را در چیار قس یافخ :

بههودن ،ناشههناخخگی ،اتوماتوههکبههودن و ...در جههرای

 .1اینکه پروردگار خود را بشناسی؛

دیجوخال ،موجب یور گونه ای مخمایز از جرای شهده

 .2اینکه بدانی با تو چه کرده است؛

است .ویوگهیههای یادشهده ،سهیولت سهازماندهی و

 .8اینکه بدانی از تو چه خواسخه است؛

تیههاج از راه دور مجههرمون سههایبری ازیههکسههو و

 .4اینکه بهدانی چهه چوهز تهو را از دینهت خهارج

وابسخگی روزافزون سهاخخارهای اقخصهادی ،اجخمهاعی
ازسویدیگر ،جامعه بشری و نظهام آمهوزش از دور را


میکند» (کمونی1413 ،ق).

سانیکه میخواهد به کمال برسهند و بهر
بنابراین ک 

با تیدیدهای جهدی جدیهدی مواجهه سهاخخه اسهت؛

پایه فطرت ،به خُمه و صهفات کمهالی الیهی مخصمّه

ایکه گزارشهای رسهمی سهازمان ممهل ،ههوچ
بهگونه 


شوند ،میبایست همواره دریچه های شناخخی خهود را

حوزهای از زندگی بشری را فارغ از تیدیدهای فضای


ازاینرو ،در آیات و روایات بر تقوا و

سال نگه دارند؛

سایبر نمیبوند (.)Kamal, 2005: 21

پرهوز از هرگونه پمودی و خباات و رج

تأکود شهده

و از بندگان خواسخه شده راه طیارت در پهو

گورنهد

تا دریچه قمب و فطرت بهسوی نور کمهال بهاز شهود؛

 .7آیا ایجاد یک اخالق جهـانی معنـادار در
نظام آموزش از دور ممک است؟

زیرا عم راسخون که عمه شهیودی اسهت از راهِ تقهوا

با مطالعه تفاوتهای موان ممتهها ،فرهنهگهها ،ادیهان و

بهدست میآید و افراد مخّقی دارای بصهورت و قهدرت


نظامهای اقخصادی ،اجخماعی میتوان دریافت که تفهاوت

ح از باطل هسخند و به راههای بهرونرفهت

آنچنان برجسخه و جدّی است که دسهخوابی بهه
موان افراد 

از مشکالت و وسوسههههای شهوطانی آگاهنهد (بقهره:

عوبونق
تواف اخالقی کامل و بی 

غورممکن اسهت .از

232؛ انفال21 :؛ طالق 2 :ه )8

این رو ،یک اجماع اخالقی کامل ،امکان تحقه نصواههد

تشصو

داشت؛ اما نکخة می این است کهه نداشهخن توافه کامهل

هـ) جرائم رایانهای و اینترنتی

اخالقی به معنای آن نوست کهه نمهیتهوان در جیهان بهه

جرم رایانهای 1ازنظر مفیومی ،هر اسخفاده غورمجهاز از

اجماع اخالقی حداقمی نوز دست یافهت (کونهگ:1831 ،

یک سوسخ رایانهای را شامل میشود (فرهمند:183۱ ،

)122؛ چراکه به هرحهال ،انسهان بهرخالف تفهاوتههای
انسهانبهودن»

مخنوع و پوچوده ممی ،فرهنگی و دینهی ،در «

1. Computer Crime
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تأملی بر اخالق جهانی در نظام آموزش از راه دور

اشخرا دارند و ازآنجاکه اخالق به معنهای خُمه وخهوی

منحصربهفردی دارد و یادگورندگان مهیتواننهد بهر مبنهای


انسان است ،مهیتهوان در اشهخراکات انسهانی بهه تهوافقی

اشخراکات انسانی ،رفخارههای اخالقهی شایسهخهای داشهخه

حداقمی دست یافت و آن را مبنای عمل اخالقهی انسهان

باشند و از فعالوتهای غوراخالقی پرهوهز کننهد .در ادامهه

در نظامهای تربوخیه اجخماعی ،ازجممهه نظهام آمهوزش از

به بررسی برخی از ویوگیهای مشخر نظهام آمهوزش از

دور قهههرار داد .نظهههام آمهههوزش از دور ویوگهههیههههای

دور و اخالق جیانی میپردازی .

جدول  .5مقایسه اشخراکات نظام آموزش از دور با اخالق جیانی (از دیدگاه نگارندگان)
ویژگیهای مشترک نظام آموزش از دور و اخالق جهانی
اخالق جهانی

نظام آموزش از دور
 .1نبودِ محدودیت مکانی

 .1نبودِ محدودیت مکانی

 .2نبودِ محدودیت زمانی

 .2نبودِ محدودیت زمانی

عامگرایی (محدودنبودن تعداد مصاطبان)
 .8

عامگرایی (محدودنبودن تعداد مصاطبان)
 .8

انعطافپذیری

.4

انعطافپذیری

.4

 .5اسخفاده ازنظر مخصصصان و خبرگان

 .5اسخفاده ازنظر مخصصصان و خبرگان

 .1پوش

سطو خرد و کالن (رزنبرگ 8۱ :1835 ،ه )84

 .1پوش

سطو خرد و کالن ( هولمز)811 :1835 ،

باتوجه به جدول شماره یک ،اشخراکات نظام آموزش از دور با اخالق جیانی به شکل زیر درخور ترسو است.
شکل  .5اشخراکات نظام آموزش از دور با اخالق جیانی

مههیشههود،
گونهههکههه در جههدول  1دیههده 


همههان

آموزش از دور در سطح جیهان و وجهود ارزش ههای

ویوگهیههایی همچههون محهدودنبودن زمهان و مکههان،


مخعدد در این نظام آموزشی ،سهبب ایجهاد ارزشههای

محوربهودن و

مناسب مورد تواف میشهود .وجهود فضهای اخالقهی

پوش دهی در سهطح خهرد و کهالن از ویوگهیههای

مشخر به این دلول مناسب است که افراد در پرتو آن،

مشخر هر دو مفیوم اخالق جیانی و نظام آموزش از

هنگام بررسی و بازسازی ارزش های خود ،ارزش های

باتوجهبه این اشخراکات میتوان به مطالعهه

دور است.

بههصهورت دمکراتوهک
برتر را در نظام ارزشی خهود ،

اخالق جیانی در نظام آموزش از دور پرداخت.

یکننهد؛ بنهابراین ،تهرویج اصهول اخهالق
بازسهازی مه 

انعطهافپهذیری ،تصصه

عامگرایهی،


باعنایت به آنچه گفخه شد ،گسخردگی فعالوت نظام

جیانی که بر پایهه ارزشههای مشهخر بنها مهیشهود،

روانشناسی ارزشهای اسالمی ،سال نخست ،شماره نخست
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می تواند در این زمونه راهگشا باشد و دین مبون اسالم
نوز که مهروج ارزشههای واالی انسهانی اسهت ،از آن

مردم برایت انجام دهند ،برای آنیا انجام بده».
ههوچیهک از شهما مهؤمن
ه حضرت محمهد(ص) « :

حمایت میکند.

 .9ویژگیهای اخالق جهانشمول در نظـام
آموزش از دور چیست؟
هان

ه حضرت عوسهی(ع)« :آنچهه را کهه دوسهت داری

نوست ،مگر آنکه برای برادرش همان بصواهد که برای
خوی

میخواهد» (کونگ.)234 :1831 ،

برایناساس ،امروزه بسهواری از صهاحبان اندیشهه،


کونگ ،پ از دوسال رایزنی با بو از دویسهت

اصل اساسی «با هر انسانی باید بهصورت انسانی رفخار

دانشمند و مخأله بهعنوان نمایندگان ادیان جیان ،برخی

کرد» را بههعنهوان پایهه یهک اخهالق جیهانی آشهکارا

از دسخورالعمل های اخالقی مشخر  ،برای رفخار انسان

پذیرفخه اند .بر پایه ایهن اصهل ،ههان

کونهگ ،چیهار

در سنّتهای دینی و اخالقی بزرگ را بررسهی کهرد و

دسههخور اخالقههی را ارائههه نمههوده اسههت ،آن چیههار

دسههخورالعمل اخالقههی مشههخرکی را براسههاس «قاعههده

دسخورالعمل عبارتند از:

طالیی انسانوت» (1118م) در گردهمایی رهبران دینی

« .1تعیدمندی به فرهنگ فاقد خشونت و حرمهت

و روحانی شوکاگو مطر کرد .دربارة این پرو ه بایهد

برایناساس ،درصورتی

نیادن به حوات همه انسان ها».

گفت اخالق جیانی ابخهدا پهرو های سواسهی و سهپ

که مصاطبان نظام آموزش از دور به ایهن اصهل پایبنهد

اخالقی است (کونگ.)821 :1833 ،

باشههند ،بسههواری از نگرانههیهههایی کههه دربههارة انههواع

این قاعدة اخالقی که رهبران مشیور ادیان بهزرگ

خشههونتههها و رعایههت حههری خصوصههی در دنوههای

دهاند ،نشانگر آغازی برای جیانی
جیان آن را امضا کر 

مجازی نظام آمهوزش از دور وجهود دارد ،تبهدیل بهه

تمقههیکههردن وفههاق اخالقههی اسههت؛ چراکههه مطالعههه

تفاهمات تعیدمند همة مردم در جیان خواهد شد؛ که

جیهانبونههیهها ،ادیههان و نظریهات فالسههفه در جیههان،


میانجامد.
درنخوجه به دنوای مجازی امنتر 

گویای آن است که مجموعهای از ارزشههای بنوهادین

« .2تعیدمندی به فرهنگ همبسخگی :یک رهنمهود

در جیان وجود دارد .در ادامه بهه چنهد مهورد از ایهن

کین :شما نباید مرتکب سرقت شوی! و بهبوانی مثبت،

دسخورالعملهای اخالقهی مهی پهردازی کهه در کخهاب


امانت داری و انصاف را پاس دار!» .پایبنهدی بهه ایهن

کونگ آمده است:

اصل در نظام آمهوزش از دور سهبب خواههد شهد تها

اخالق جیانی هان

ه کنفوسووس« :آنچه برای خود نمیپسندی ،بهرای

چال هایی که دربارة حقوق مالکوت فکری و معنوی،

دیگران مپسند».

حری شصصی و ...است مرتفع شود.

ه بودیس « :وضهعوخی کهه بهرای مهن خوشهایند و

« .8تعیدمنههدی بههه فرهنههگ تسههامح و زنههدگی

نوست ،برای دیگری نوز نصواهد بهود .مهن

صادقانه :یهک رهنمهود کیهن :نبایهد دروغ بگهویی! و

چگونه می توان وضعوخی که برای خهودم خوشهایند و

بهبوانی مثبت ،صادقانه بگو و عمل کن!» .براساس این


نوست ،بر دیگری تحمول کن ؟»

اصل در نظام آموزش از دور چال هایی مانند هویت،

لذتبص

لذتبص


هوچک
ه هندوئوس  « :

نباید با دیگران بههشهووهای

که خود ناپسند میشمرد ،رفخار کند :این اساس اخالق
است».

تقمّب ،کپیبرداری ،فریب و اغوا و ...مرتفع میگردد.
« .4تعیدمندی به فرهنگ حقوق و مشارکت برابهر
زنان و مردان :یک رهنمود کین :شما نباید بهه روابه

تأملی بر اخالق جهانی در نظام آموزش از راه دور

جنسههی غوههراخالق روی آوری! و بهههبوههانی مثبههت،

00

انسانی باور دارند.

یکهدیگر را احخههرام کنوههد و بههه هه عشه بورزیههد!»

ج) با پوامبران بزرگ شکل گرفخهاند ،آنهان ادیهانی

هموناساس ،در نظهام آمهوزش
(کونگ .)24 :1833 ،بر 

عرفانی نوسخند؛ بمکه ادیان مبخنیبهر پوهامبر بها روایهت

رویههای اخالقهیهه
از دور ،چال های ناشی از کهج 

تاریصی آن هسخند.

جنسوخی و مسائل مربوط به آن مرتفع خواهد شد.

د) صاحب کخاب هسخند.
ه) یههک اخههالق بنوههادین مشههخر دارنههد؛ یعنههی

نتیجهگیری


فرمانههای میه بهرای بشهریت دارنهد کهه خواسهت


در هزاره سوم بهه کمهک رشهد فنهاوری اطالعهات و

خداوند است (کونگ.)821 :1833 ،

ارتباطات در جیان و فراگورشدن آن ،نظامهای تعمو و

توجهبه مطالب یادشهده ،ازآنجاکهه بوشهخر مهردم
با 

نحهویکهه در

تربوت نوز تغووراتی بونادین داشخهاند؛ 
بهه

جیان ،به دین قائل هسهخند و ریشهه همهه ادیهان نوهز

عصر حاضهر نظهامههای آمهوزش از دور توانسهخهانهد

مشخر است ،میتوان گفت :ما همه به ه وابسخهایه

مصاطبانی بهه گسهخردگی مهردم دنوها داشهخه باشهند؛ و

و خوشبصخی هر یک در گرو خوشبصخی همهه اسهت.

ازآنجاکه مراجعهان ایهن نظهام آموزشهی تفهاوتههای

بدین منظور همه مردم مسئول همه تصمو ها ،رفخارهها

اساسههی بهههلحههاف فرهنگههی ،مههذهبی ،نههوادی ،زبههان،

و حخی آنچه نمیتوانند انجام دهند ،هسهخند؛ بنهابراین،

دلوهلکهه
ایهن 
ارزشهای اخالقی و ...دارند؛ همچنون به 

می ترین ویوگی قائده طالیی اخالق جیانی آن اسهت

نظام آموزش از دور از فناوری اطالعهات و ارتباطهات

که ما باید با دیگران همانگونه رفخار کنو کهه دوسهت

و جریان آزاد اطالعات بیره مهیگوهرد و بها مسهائل و

داری با ما نوز همانگونه رفخار شهود .مطالهب یادشهده
(ص)

در

چال ههای اخالقهی فراوانهی ماننهد حقهوق مالکوهت

مورد تأیود دین اسهالم نوهز هسهت .پوهامبراکرم

فکری و معنهوی ،حهری خصوصهی ،مسهئولوت ههای

حدیثی فرموده است« :برای مردم بپسند آنچه را بهرای

اخالقی و ...مواجه است ،دسهتانهدرکاران ایهن نظهام

خود می پسهندی» (بحهاراالنوار :1811 ،ج )2۱ ،۱2؛ و

آموزشی باید به موضوع دسخوابی به اخالق جیانی کهه

(ع)

کالم امورمؤمنان ،عمی نوز در گوش و جان همهه مها

حداقل تواف اخالقی در جیان است ،توجهه ویهوهای

با همان مضمون فوق جای گرفخهه و ااهربص

اسهت:

داشخه باشند.

«آنچه برای خود میپسندی ،برای دیگران ه بپسند و

برایناساس ،برای دسخوابی بهه اخالقهی جیهانی و


آنچه برای خود نمیپسندی بهرای دیگهران نپسهند؛ بها

اینکه دین سرمنشأ اخالق است ،توجهه بهه اخهالق در

دیگران چنان رفخار کن که دوست داری بها تهو رفخهار

ادیان ابراهومی ،میتواند در زمونه ویوگیههای اخهالق

(نیجالبالغه :1832 ،نامه )81؛ همچنهون از امهام

شود»

جیههانشههمول راهگشهها باشههد .در زیههر بههه برخههی از

صادق(ع) نقل شده است که به ابییعفور از قول رسول

ویوگیهای مشخر ادیان ابراهومی میپردازی ؛ چراکهه


(ص)
کسیکه ش
فرمودهاند « :

خدا

همه ادیان ابراهومی:

نزد خدای جای دارد که یکی از آنیها ایهن اسهت کهه

الف) بر ایمان مبخنی هسخند و پوروان آنیا به خدای
واحد باور دارند.
ب) در پرتو خمقت خدا به کمال جیهان و حوهات

خصمت داشخه باشد

دوست داشخه باشد برای برادر مؤمن

آنچهه را بهرای

بیخرین و عزیزترین خانوادهاش دوست دارد و ناپسهند
بدارد بهرای بهرادر مهؤمن

آنچهه را بهرای بیخهرین و

روانشناسی ارزشهای اسالمی ،سال نخست ،شماره نخست


00

عزیزتهرین خههانوادهاش ناپسههند مهیدانههد »(بهههنقههل از
فوادیان.)2 :1838 ،

حههری خصوصههی (بشههور و هراتههینوههک21 :1811 ،؛
اقهاالسالمی ،)3 :1811 ،ایجاد امنوت و پاالی


محخهوا

از ویوگیهای دیگر اخالق جیهانی آن اسهت کهه

(بشههور و هراتههینوههک ،)81 :1811 ،حقههوق مالکوههت

همه باید تالش کنو تا بهه زنهدگی ،منزلهت ،فردیهت

هراتههینوههک81 :1811 ،؛ سههعودی،

فکههری (بشههور و

دیگران احخرام بگذاری و اجازه نهدهو تها دشهمنی و

حههاجیحسههونی ،سههعودی2 :1812 ،؛ اقهههاالسههالمی،


خش  ،ما را برده خود سازد .این مطالهب را نوهز دیهن

 ،)4 :1811عدالت اجخماعی (اقهاالسهالمی)4 :1811 ،

(ع)

و ...را بهعنوان ویوگیهای اخالقی این نظام آموزشهی

بود بر زمهون

قهرار دهنهد تها فعالوهتههای

ایکه آمده است :امام عمهی
بهگونه 
اسالم تأیود کرده؛ 
در یکی از جنگها مردی را که دشمن
افکند؛ سپ

بر سونه او نشست تا سرش را جدا کنهد.
(ع)

آن مههرد بههه حضههرت اهانههت کههرد ،امورالمؤمنههان

برخاست و او را تر کرد و بعد از گردشی در مودان،

در دسخور کهار خهوی

ضداخالقی در این نظام اخالقی کهاه
بخوانند با آرام

یابهد و افهراد

و خوالی راحت به فعالوهت بپردازنهد.

این موضوع را دین مبون اسالم نوز تأیود کرده است.

برگشت و سر او را جدا کرد .وقخی از ایشان دلول این

همچنون مخصصصان آمهوزش از دور مهیتواننهد بها

کار را پرسودند ،فرمودنهد« :ترسهودم کهه اگهر او را در

طراحی روشهای جدیدتر ،ماننهد شهبوهسهازی فضهای

چنون حالخی بکش خش و غضهب مهن در کشهخن او

فوزیکی دانشگاه از راهِ کنفران های ویهدیویی و ایجهاد

مهیخواسهخ او را فقه بهه
دخالت داشخه باشد و من 

انههواع تعامههل ه ه زمههان و نههاه زمههان موههان اعضههای

خاطر خداوند مخعال کشخه باش » (سپیر.)51 :1834 ،

شرکتکننده در آمهوزش ،سهبب شهوند کموهه افهراد در


افزونبر آنچه گفخه شد ،برخی دیگر از ویوگیهای


موقعوت مشخرکی با یکدیگر قرار گورنهد؛ کهه ایهن امهر

اخالق جیانی آن است که همواره در جیهت میربهانی

خود به رشد ارزشها در دانشگاه مجازی کمک خواهد

و بصشندگی بکوشو و تنیا برای خود زندگی نکنهو ؛

کهرد ( .)Freitas, 2008: 62همچنهون بها توسهعه انهواع

بمکه باید به دیگران (مانند کودکهان ،سهالمندان ،فقهرا،

تعامههل موههان یاددهنههده و یادگورن هده در دانشههگاههههای

رنجدیدگان و ناتوانان ،پناهندگان و بیکسهان و )...نوهز


بههخهوبی قهادر بهه بهروز شصصهوت
مجازی ،اسهخادان 

خدمت کنو و تالش کنو تها همهه افهراد از هرگونهه

تأاورگذار خود و انخقال ارزشهای عممی و فرهنگی بهه

سمطهگری ،سوءاسخفاده و بیرهکشی بپرهوزند .افراد در


فراگوران هسخند .این مسئمه نوهز در انخقهال ارزشهها در

هزاره سوم باید خود را مخعیهد بهه خشهونتگریهزی،

دانشگاه مجازی مؤار است (.)Shih, Hung, 2007: 236

احخرام ،عدالت ،صمح و آرامه

بداننهد و بهرای نظه

تعوون چهارچوب اخهالق آمهوزش ،سهبب ایجهاد

ایکهه در
بهگونه 
عادالنه اجخماعی و اقخصادی بکوشند؛ 

کدهای اخالق آمهوزش مجهازی اسهت کهه در آن بهه

بخوانههد از فرصههت دسههخوابی بههه همههه

اعمال و رفخار ضداخالقی بهطورشفاف پرداخخهه شهده

آن هههرک

اسخعدادهای خود برخوردار شود.

و الگوهای رفخاری مبخنهیبهر رعایهت حقهوق خهود و

نظام آموزش از دور نوز بایسخی ارزشهای اخالقی

دیگران که تکالوف و مسئولوت های اخالقی را در پهی

واال را بدون جیتگوری خهاص و در پرتهو احخهرام و

خواهد داشت ،سرلوحه کار قرار داده شده است .ایهن

عدالت دربرابر همه مردم ،جزء سواست های کمی خود

موضوع سبب مسئولوتپهذیری افهراد در قبهال اعمهال

قرار داده و ایجاد فضای اخالقی مبخنهیبهر حمایهت از

خههود را در پههی خواهههد داشههت .ایههن مطمههب بهها
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تأملی بر اخالق جهانی در نظام آموزش از راه دور

پووه های گورهارت2111( 1م) ،کاواساتزوپولوس،2

مالکوت معنوی از نگهاه مهذاهب» .نشهریه طمهوع.

(211۱م) نوز ه راسخاست.

شماره  ،11ص .18

سواستگذاران و دستاندرکاران امر تعمهو و

همه

روزنبرگ ،مار جهی ( .)1835یهادگوری الکخرونوکهی.

تربوههت در نظههامهههای آمههوزش از دور مههیتواننههد

ترجمههه :داوود کههری زادگهههان مقهههدم .تیههران:

چال های اخالقی نظامهای آموزش از دور در سهطح

دانهشگاه پوهامنور.

کالن جیانی را با برنامه ای جیهانیهه کهه تیدیهدها را

سههپیر ،محمههدتقی ( .)1834ناسههخالخههواریخ :حضههرت

تبدیل به فرصت میکنده ،مرتفع نمایند؛ چراکه آرمهان

عمههیابههنابوطالههب عموهههالسههالم .قهه  :انخشههارات

اخالق جیانی ،رهنمون ساخخن پدیدة جیانی شدن بهه

مطبوعات دینی.

اینترتوب ،انسان با قائل بهودن
به 
خانوادة جیانی است .

سعودی ،سونا؛ حاجی حسهونی ،حجهتالهه؛ سهعودی،

بههه اخههالق جیههانی در نظههام آمههوزش از دور ،جیههان

صبا (« .)1812بررسی عوامل مؤار بر نقض قهانون

مجازی امنتری را تجربه خواهد کرد.

ح نشر توس کاربران اینخرنت» .فصمنامه اخهالق
در عموم و فناوری .سال  .3ش .2

منابع

سمومیفر ،مصطفی (« .)1833تهأاور حمایهت از تهأمون

قرآن کری

حقوق مالکوت فکری بر رشد اقخصادی» .فصهمنامه

نیجالبالغه ( .)1832ترجمه دشهخی .انخشهارات مسهجد


اقخصاد مقداری .ش  .4ص

جمکران .چاپ اول.

 111ه .128

شیریاری ،حمود ( .)1831اخهالق فنهاوری اطالعهات.

بشور ،حسن؛ هراتینوک ،محمدرضا (« .)1811الگهوی

ق  :انخشارات دانشگاه ق .

حهلههای
مفیومی ارزیابی فرهنگیهه اخالقهی راه 

فراسخصواه ،مقصود (« .)1835اخالق عممی رمز ارتقای

فناوری اطالعهات» .فصهمنامه اخهالق در عمهوم و

آموزش عالی» .فصمنامه اخالق در عموم و فناوری.

فناوری .سال  .1ش .1

ش  .1ص

بمکسخر ،لهورن؛ هوهوز ،کریسهخونا؛ تایهت ممکه ؛ مهان،

28ه .44

فرهمنهد ،مهری ( .)183۱دخخهران و کهاربرد اینخرنهت.

اسخووارت ( .)1835چگونه تحقو کنهو  .ترجمهه:

فصمنامه مطالعات راهبهردی زنهان .ش  .41صه

عوسی ابراهو زاده ،ابوالفضل فراهانی و محمدرضا

185ه .115

پوامنور .چاپ دوم.
سرمدی .تیران :

فرهود ،داریوش (« .)1831مروری بر تاریصچه اخالق

اقهاالسالمی ،عمورضا (« .)1811بررسی ماهوت مسهائل


زمونهههای گونهاگون اخهالق».

همراه با گردآوری

در فضههای مجههازی» .فصههمنامه

فصمنامه اخالق در عموم و فناوری .شماره  1و .2

اخالقههی پههووه

اخالق در عموم و فناوری .س  .1ش .8

الحرالعاممی ،محمدبنحسن ( .)18۱2الوسهائلالشهوعه.
(ج .)1

فوادیان ،محمدحسن« .)1838( .رواج خودخواهی از نظر

کارشناسان» .گزارش مصاحبه پایگاه خبری شفقنا.
کاتوزیان ،ناصر (« .)1831اخالق و حقوق» .فصهمنامه

حمومههی ،عمههران (« .)1834مبههانی فقیههی و حقههوقی

اخالق در عموم و فناوری .شماره  1و .2
کوانپور راد ،منصور؛ حجازی ،گمناز (« .)1838سهقوط

1. Gearhart
2. Kavathatzopoulos

اخالق عممی» .فصمنامه عم آینده .س  .8ش .1

 شماره نخست، سال نخست،روانشناسی ارزشهای اسالمی
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. الکهافی.)ق1413(  ابوجعفرمحمهدبن یعقهوب،کمونی
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