
 

یم خصوصی در فضای مجازی     هنجارهای اخالقی حر
 های دانشگاهیآموزش عالی و آموزش

 2)ایران( نرگس ترابيان، 1)ایران( اصغر زمانی دکتر: گاننویسند 
 29/07/1396پذیرش:                            12/03/1396دریافت: 

 چكیده
سالمی است، که در حقوق حریم خصوصی از مباحث مهم در حوزه حقوق و اخالق ا

با رشد  اسالمی با دو مفهوم عدالت و امنيت مرتبط است؛ از سوی دیگر، این مفهوم
ویژه به -هاها و تعامالت انسانهای ارتباطی و تأثير بر کنشفناوری اطالعات و نفوذ شبکه

دیده های اخير مطرح گردر دهه تریشکل برجستهبه -هادر مراکز آموزش عالی و دانشگاه
های دانشگاهی از یک سو روابط دانشگاهيان فضای مجازی آموزش عالی و آموزش .است

که  هاییاندازی به حریمرا در نهایت سهولت قرار داده است، و از سوی دیگر امکان دست
در این پژوهش هنجارهای  .تا آن زمان در دسترس دیگران نبوده را فراهم آورده است

روش بررسی اسناد و پردازشگران محتوای سایبری به ران، مدیراناخالقی در سه حوزه کارب
 .و روایات اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است و تحليل اسنادی و بر مبنای آیات قرآنی

نتایج حاکی از آن است که هنجارهای اخالق اسالمی حریم خصوصی در فضای مجازی 
داقت، امانت، رازداری، های دانشگاهی با مفاهيم کلی صآموزش عالی و آموزش

تواند گام جدیدی در تبيين مبانی و می    تعهدپذیری و حریم خصوصی پيوند عميقی دارد، 
اخالقی حق حریم خصوصی در مسائل نوظهور و پيچيده فضای مجازی و اخالق فناوری 

 اطالعات در آموزش عالی داشته باشد.

 های دانشگاهی، شآموزهنجارهای اخالقی، حریم خصوصی، : واژگان کلیدی
 مجازیفضای آموزش عالی، 

                                                           
 ،ایران تهران، عالی، آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه عالی، آموزش مدیریت گروه استادیار .1

ofogh557@yahoo.com 
 torabian_n@yahoo.com ،ایران تهران، نور، پيام دانشگاه الهيات، گروه ارشد کارشناس .2
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 مقدمه
کـه  ،انقالب شـگرفی بـه وجـود آمـده 1و ارتباطـاتوری اطاعـات اامـروزه در فـن

بــا ورود طوری که ؛ بهتحــت تأثيــر قــرارداده اســترا  هازندگـی همه انسـان
جتماعـی تحـت تأثيـر هــای اهــا، ارزشرایانــه و اینترنــت در ميــان خانواده

 .وجـود آمـده اسـتگفتمـان نسـل جـوان بـه گرفتـه و تغييراتـی در رفتـار وقـرار 
نيز بـه  ایران جوامـع، در جامعـهدر توسـعه  2بـا توجه به نقـش فضـای مجـازی

در  ویژهبه 3؛وری اطالعـات و ارتباطات اهميـت زیادی داده شـده اسـتافـن
و دانشجویان و حتی  استادانتمامی  -تقریباً  -زش عالی کشور کهها و آمودانشگاه

و در فضای مجازی  بوده،های اجتماعی در تماس کارکنان با اینترنت و شبکه
که  اجاما از آنهستند؛ مشغول تعامالت علمی،پژوهشی و دانشگاهی و کاری 

الزم است در تعامالت پژوهشی  است،اخالق یکی از ارکان هر پژوهشی 
 .نشگاهيان درفضای مجازی نيز اخالق حاکم باشددا

 فرمایند:می پيامبر اکرم
ِتِمُم  ُبِعْثُت  يإن  »   .مام کردن مکارم اخالق مبعوث شدمهمانا من برای ت 4؛«األْخالِق  َمكاِرمُ  ِِلُ

آموزش عالی کشور نظام و  هاحجت بر دانشگاهيان در دانشگاه ،بر این اساس
 .تمام است ،زی و حریم افراد در آنجابرای حفظ اخالق در فضای م

حریم افراد در مباحث سنتی بيشتر مورد توجه قرار  -تاکنون -رسدنظر میبه
اطالعات بسياری از مفاهيم،  فناوری اما اکنون و با وجود گسترش ؛گرفته باشد

تناسب این تغيير باید اخالق استفاده از و به شده،ها دستخوش تغيير ها و سنترویه
         های نوین به مدد این فناوری که چرا؛ وری اطالعات نيز وجود داشته باشدفنا

                                                           
1. Information and Communications Technology (ICT) 

2. Cyberspace 
 .1393 خدامرادی و همکاران، .3
 .174. ص ،4ج ،1372 ،حر عاملی .4



 13/  مجازی فضای در خصوصی حریم اخالقی هنجارهای

 های دانشگاهی و بين دانشگاهی، اطالعات دانشگاهيان در محيط1های اجتماعیو شبکه
 .استراحتی در دسترس به

      های جامعه دانشگاهی و آموزش عالی موضوع یکی از دغدغهبنابراین، 
 2رایانامهتواند در خصوص ؛ این حریم میاستفضای مجازی حریم خصوصی در 

 3تارنمایهای علمی، های مداربسته در محيط و محوطهیا دوربينو دانشگاهيان 
   ،4هاکنفرانس ویدئو ،های فضای مجازی دانشگاهيانیادداشتدانشگاهيان، 

 باشد. آنان های اجتماعی و یا تدریس در آموزش الکترونيکی و حق مالکيت معنویشبکه
، ها تفویض شده استبه دانشگاه -اخيراً  -این عوامل با استقالل دانشگاهی که

 های مجازیضرورت حمایت از حریم خصوصی دانشگاهيان در دنيای مجازی و شبکه
 ها و آموزش عالی از فرصت استقالل دانشگاهی برایکند تا دانشگاهدوچندان می را

لذا این پژوهش قصد ؛ این خصوص استفاده نمایندتصویب و اجرای قوانين الزم در 
فضای  های عدم رعایت حریم خصوصی افراد درمجازات نظر از قوانين وصرفدارد 

  ، بيشتر به اخالقيات و هنجارهای اخالقی حریم خصوصی مجازی آموزش عالی
 .های دانشگاهی بپردازددر فضای مجازی آموزش عالی و آموزش

 اخالقمعنایی تبیین 
  و واژه در اصل این د «مفردات»به گفته راغب در کتاب  ؛است «ُخُلق»و  «ُخْلق»خالق جمع ا

است که انسان با چشم  یت و شکل و صورتئهي یمعنابه «ُخُلق»چرا که  ؛گرددییك ریشه باز مبه
 5.شودیاست که با چشم دل دیده م یقوا و سجایا و صفات درون یمعنابه «ْلقُخ »و  ؛بيندیم

                                                           
1. Social Networks 

2. Email 

3. Website 

4. Video-Conferencing 
 «.اخالق» واژه ذیل، 1385 اصفهانی، راغب .5
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نقل و به ،انسان است یو باطنی اخالق مجموعه صفات روح این اساس، بر
نيز  شودیم یناش یکه از خلقيات درون یبه اعمال و رفتار یدانشمندان، گاه یبعض

 عه صفات روحی و باطنی انسان است.مجمولذا  1؛شودیاخالق گفته م
 نویسد:نيز می -دانشمند ایرانی -رازی ابن مسکویه

کند که انسان را به انجام کارهایی دعوت می ،نفسانی است خلق همان حالت
  .که نياز به تفکر و اندیشه داشته باشدآن بدون

 :استزیر بر دو قسم  در تعریف ابن مسکویه، اخالق
مانند کسی که از  ؛قسمی از آن طبيعی و به اصل مزاج آدمی بستگی دارد .1

 شود.افسرده میخندد و یا می، شودکوچکترین نامالیمی خشمگين می
و چه بسا در آغاز از روی فکر  ،قسم دیگر ناشی از عادت و تمرین است .2

شکل ملکه و ُخلق و خوی به -تدریجبه -بر اثر تکرار اما ؛شدهناشی می
 2.کندگاه بدون فکر و محاسبه عمل میآید، آنمیثابت در

سرشت  ،ینها، طبيعت باطیخو خلق و یمعناخالق به «معينفارسی فرهنگ »در 
اخالق دانش تا جایی که خوانده شده  یاز شعب حکمت عمل یعنوان یکو نيز به یدرون

 3معرفی شده است. خاص فردنفس خود یا یك  یها و تدبير انسان برایبد و نيك خو
 وی است تا فردی اجتماع یامر -بيشتر -برخی معتقدند اخالقاز طرف دیگر، 

 یعبارتخاص یا به ییط رشد و توسعه اخالقاست که شرا یبستر مناسب اجتماع یا
 .کندیخاص را  فراهم م یبه ارزش یو پایبند یوابستگ

ایم آن تعيين کرده یبرا یافزایيم، مرزیمبر اخالق  یصفت اسالم یوقتمطابق با این تعریف، 
 4.تواند متفاوت باشدیم ،دیگر است یهاصفت یدیگر که حاو یآن با مرزبند یکه محتوا

                                                           
 .23ـ24صص.  ،1377 ،شيرازی مکارمر. ک:  .1
 ر. ک: همان. .2
 .174ص.  ،1364 معين، .3
 .1375 راد، محسنيان .4



 15/  مجازی فضای در خصوصی حریم اخالقی هنجارهای

 :شوندرا شامل میزیر مباحث اخالقی چهار حوزه متفاوت ر کلی، طوبه
؛ مطالعه و بررسی اخالق یک شخص، گروه، قوم، 1توصيفیاخالق  .1

 .تاریخی و با مطالعات ميدانی -روش نقلیکشور، فرقه، مکتب، دین و مانند آن به
ها در رفتار، ارزیابی بررسی هنجارها و ناهنجاری ؛2اخالق هنجاری .2

 روش تحليلی و استدالل عقلی.ها بهسانی و تبيين آنملکات ان
 4شناسی احکام اخالقی.؛ بحث از ماهيت، معنا و روش3فرا اخالق .3
فضائل و صفات نيک تعليم شيوه آراستن نفس به ؛تربيت علم تعليم و .4

 نفسانی و پرهيز عملی از رذائل و صفات زشت نفسانی.
   -و حق یست که درماهيت خوبای از فلسفه اعلم اخالق رشتهکه نتيجه آن

کاوش و پژوهش  ،گفتگو ،بحثبه -هاحق ها ویقول فالسفه در باب خوببه
چگونه  یکوشد روشن سازد که انسان چگونه باید باشد یا در زندگیو م پرداخته،

 و سعادت دست یابد. یخوشبه باید رفتار کند تا
 یکه هست مورد بررسار انسان را چنانکه حاالت و رفت یشناسروان علم برخالفدر عين حال، 

 ،معين کند یرفتار انسان در زندگ یبرا یهایهدف اخالق آن است که دستورالعمل ،دهدیقرار م
 .ناميده اند یدستور یهمين جهت آن را علمبه؛ کردن را به انسان بياموزد یوسيله هنر زندگبدین و

تعریف  در -م ایرانیحکيم و متکل -خواجه نصيرالدین طوسی ین مياندر ا
 د:نویسمی نقش شناخت را برجسته کرده و ،اخالق

که نفس انسان، چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگی علمی است به آن
 5.شود، جملگی جميل و محمود بوداز او صادر می ال که به ارادهافع احوال و

                                                           
1. Descriptive Ethics 

2. Normative Ethics 

3. Meta-Ethics 
 .1389 شهریاری، .4
 .14. ص ،1360 طوسی، .5
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 جایگاه اخالق
 ،نفس را از شرایط رستگاری دانستهقرآن کریم برخورداری از اخالق شایسته و تزکيه 

 فرماید:و می شمردهبدبختی و زیانکاری بشر  أو فساد اخالق را منش
ْفَلَح  َقْد »

َ
اها َمْن  أ اها َمْن  خاَب  َقْد  َو  * َزَک   -روح-هرکه در پاکی آن؛ 1«َدَس 

 اش ساخت، نوميد گردید.و هر که آلوده ؛کوشيد، رستگار شد

ریـزی اسـاس مکارم اخالق، بـرای پـی الهـیپـيـامـبـران بر این اساس، 
و در طول  ،سوی بشر فرستاده شدندبه های با فـضـيـلتتزکيه نفوس و تربيت انسان

در تـحکيم و گسترش مبانی اخالقی  -یکی پس از دیگری -های متمادیقرن
های خویش یکوشيدند، شاگردانی را پرورش دادند و در سایه مبارزات و پایمرد

 2.دست آوردنددرخشانی به نتایج
 فرماید:می قرآن مجيد درباره فلسفه بعثت پيامبر اسالم

ذی َبَعَث ِفی اِلْ ُه » ییَن َرُسوًِل ِمْنُهْم َو الَّ یِهْم  م  َیْتُلوا َعَلْیِهْم ایاِتِه َوُیَزک 
ُم َو   ؛  3«ٍن ِاْن کاُنوا ِمْن َقْبُل َلفی َضال ٍل ُمبیُهُم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َو ُیَعلِّ

پيامبری از خودشان مبعوث کرد  ،کتاباوسـت خـدایـی کـه از مـيـان مردم بی
ـهـا را پـاکـيـزه سـازد و کتاب و حکمتشان ها بـخـوانـد و آنتا آیاتش را بر آن

 .يش از آن در گمراهی آشکار بودندپ ؛ هرچندبياموزد

 :دنفرمایمی -ارتباطدر این  -اميرالمؤمنين علی
اکُ  َلْو » ةً  َنْرُجو َِل  َن  ْن  َلَنا َیْنَبِغي َلَكاَن  ِعَقاباً  َوَِل  َثَواباً  َوَِل  َناراً  َنْخَشی َوَِل  َجَن 

َ
 أ

َها اأْلْخاَلِق  َمَكاِرَم  َنْطُلَب  ا َفِإنَّ َجاح َسِبیِل  َعَلی َتُدل   ِممَّ  ؛ 4«النَّ

                                                           
 .9-10 شمس، .1
 .1395 ترابيان، و زمانی .2
 .2جمعه،  .3
 .193، ص. 11ج ،1408نوری،  .4



 17/  مجازی فضای در خصوصی حریم اخالقی هنجارهای

 جستجوی بهشت و ترس از آتش جهنم هم نداشتيم، باز شایسته بود دراگر اميد به
 راهبه -انسان را -مـکـارم اخـالق بـاشـيـم؛ زیـرا از جـمـله اموری است که

 .کندرستگاری راهنمایی می
 ،رسيده است و سایر پيشوایان معصوم اکرم له در احادیثی که از پيامبرئاین مس

 1.است ای تعقيب شدهالعادها اهميت فوقب

یم خصوصیتبیین معنایی   حر
فردی حق  حقوقترین که یکــی از مهم است،عددی رای حقوق متهر انسانی دا

يان از حق حریم ها نيز دانشگاهدر دانشگاه؛ داشــتن حریم خصوصی اســت
دی شــود آزایوجــود حریم خصوصی باعث م، که خصوصی برخوردارند

 .مختلف حفظ شود یهادانشگاهيان در جنبه
« حریم»و « احرام»، «تحریم»، «حرام» ،معنای منع استدر لغت به «حریم»

 د:نویسمی -ادیب مسلمان و لغوی -رکه ابن منظویک ریشه دارند و چنان
  2آن را لمس کرد.حریم آن چيزی است که حرام شده و نباید 

 

 د:نویسدرباره معنای آن می -مفسر قرآن کریم -طریحیفخرالدین 
  3منع است. ،اصل در تحریم

    بازداشت شده  ،بهره گردانيدنبی «حریم»ظور از من نيز« نامه دهخدالغت»در 
 4 ، بيان شده است.آن جایز نباشد سحرام کرده شده که م و

 د.شوگفته می ،حریم به جوانب هر چيز که نياز به آن باشد مطابق با این تعاریف،

                                                           
 .52175ح، 16ص.  ،3، ج1419 ،متقی هندی .1
 .1416 ،ابن منظور .2
 .البحرین مجمع :از نقلبه؛ 1391 سعادتی، سيد .3
 «.ح»، ذیل حرف 1325، دهخدا .4
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 :ی دیگر از حریم خصوصی آمده استدر تعریف
ه خود تعيين نمایند که چه زمانی، کها یا مؤسسات نسبت به اینحق افراد، گروه

 1.دیگران قابل انتقال باشدها بهنای اطالعات مربوط به آچگونه و تا چه اندازه
معنای اصطالحی حریم فاصله چندانی با معنای بيان این نکته الزم است، که 

 2لغوی آن ندارد.
مفهوم اصطالحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که بنابراین، 

ناپذیری عنوان حق امنيت فردی، مصونيت مسکن و حيثيت و تعرضی از آن بهبرخ
 اند.مکاتبات یاد نموده

حق خلوت عبارت است از حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و 
طور که ميل آن -شخص -دور از مداخله و فشار دیگرانخالی از اغيار که در آن به

 3.دارد، زندگی کند
حریم خصـوصی تعریف نشــده  -نظــام حـقوقی ایـراندر  -از طرف دیگر

توان مجمـوعه فضایی دانســت یکلی حریم خـصوصی را م یدر نگاه ؛ امااســت
دسترسی به آن ؛ یعنی شــخص به آن تجـاوز یا تعرض کردتوان بدون اجازه یکه نم

 وصیـصحریم خ یهاهر چند قلمرو و مصـداق؛ پذیر نيستفضا برای دیگران امکان
 .را قـانون باید مشخص کنـد

آزادی اندیشـه،کـنتــرل بر جـســم خود، خلـــوت و تنهـایی  ،صورت کلیبه
های دیگــران، در منـزل، کنتــرل بر اطـالعات شــخصی، آزادی از نظارت

ا هها و تجســسحمایت از حيثـيــت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرســي
 4شوند.ه میم خـصوصی دانستحری یهااز مصداق

                                                           
 .1386 انصاری، .1
 .1367 هرندی، فاضل .2
 .1385 زاده،مصطفی .3
 .1386 کوشکی، .4
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یم خصوصی در اخالقجایگاه   حر
به کالم خدا و  الزم استبرای اهميت حریم خصوصی در اخالق اسالمی 

 کنند:زیر تقسيم میسته که حریم خصوصی فرد را بر سه د توجه کرد، معصومين
 ؛احترام به حریم و حرمت مؤمن .1

 :فرمایددر خصوص این اصل، قرآن کریم می
ْمَع  ِإَن   ِعْلم   ِبهِ  َلَك  َلْیَس  َما َتْقُف  َوَِل » ِئَك  ُکُل   َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر  الَس  وَلَٰ

ُ
 أ

 ؛چيزی را  که به آن علم و آگاهی نداری دنبال مکن؛ 1«َمْسُئوًِل  َعْنهُ  َکاَن 
 زیرا گوش و چشم و دل، همه در پيشگاه خدای متعال مورد سؤال قرار خواهند گرفت.

 فرمودند: صادقعفر جچنين امام هم
ْعَظُم  اْلُمْؤِمُن »

َ
حرمت  من ازؤحرمت م؛ 2«اْلَكْعَبه ِمَن  ُحْرَمةً  أ

 کعبه باالتر است.

 ؛توجه به کرامت انسانی .2
 فرماید:قرآن کریم در ارتباط با این اصل می

ْمنا َوَلَقْد »  َن مِ  َوَرَزْقناُهْم  َواْلَبْحرِ  اْلَبِر   ِفي َوَحَمْلناُهْم  آَدَم  َبِني َکَر 
باِت  ِی  ْلناُهْم  الَط  ْن  َکِثیرٍ  َعَلیَوَفَض  َم         ؛3«َتْفِضیالً  َخَلْقَنا ِم 

 ،و دریا برنشاندیم یو آنان را در خشک ،داشتيم یگرام فرزندان آدم را
 یهااز آفریده یدادیم و بر بسيار یپاك به ایشان روز یو از چيزها

 .دادیمی برجسته برتر یاگونهخود، آنان را به

                                                           
 .36 اسراء، .1
 .83. ص ،1418 طبرسی، .2
 .70اسراء،  .3
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از جمله مواردی ؛ ارزش و کرامت انسان در هر صورت باید حفظ شود بنابراین،
              تجاوز به حریم خصوصی افراد  ،شودکه باعث عدم رعایت این کرامت می

 ای و دانشگاهی است.نشگاهيان و عدم رعایت اخالق حرفهو دا

 موميت اذن در روابط اجتماعی.لزوم ع .3
و رعایت حریم خصوصی افراد و دانشگاهيان باید  انسان برای حفظ کرامت

 یورود به حریم خصوص یگونه که در سوره نور، اجازه گرفتن براهمان ؛اجازه گرفت
 :استشده مدنظر قرار داده  ،دیگران

َحًدا ِفیَها َتِجُدوا َلْم  َفِإْن »
َ
یَٰ  َتْدُخُلوَها َفاَل  أ  ِقیَل  َلُكْم َوِإْن  ُیْؤَذَن  َحَت 

ْزَکیَٰ  ُهَو  َفاْرِجُعوا وااْرِجُع  َلُكُم 
َ
هُ  َلُكْم  أ    ؛1«َعِلیم   َتْعَمُلوَن  ِبَما َوالَل 

 ایخانه به -چون و یابيد، اجازه تا نشوید وارد باز نيافتيد، را کسی اگر و
       تنزیه برای این که بازگردید زودیبه برگردید،: گفتند -و درآمدید

 .داناست کنيدمی چه هر به خدا و است، بهتر شما پاکی و

 های مجازیفضای مجازی و آموزشتبیین معنایی 
هـا و افـراد مختلـف بـا اسـت کـه گـروه یاوسـيع و پيچيـده یدنيا یمجاز یفضا

واژه ؛ از طرف دیگر، کليدکنندیم یها، باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگگرایش
 یچرا که توأمان و همگام با دنيا ؛به کار نرفته است -اشتباهبه -در این فضا یزندگ
 یمجاز یفضا ؛ لذاگذاردیو باورهایش اثر م یبـر وجود آدم -و شـاید بيشـتر -یواقعـ

 به آن وارد کند.خود را ی واقع یدنيا یهافعاليت توانـدیسـت کـه فـرد مـی امکـان
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می از خصوصيات بارز این فضا

 ی؛ز بين رفتن فاصله مکاناو  یمکـانیب .1
 ی؛زمانیب .2

                                                           
 .28نور،  .1
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و در نتيجه  مبادلـه و مراوده با یکدیگر یها بـراسابقه توان انسانیافزایش ب .3
یتسازی دگرگون  1.افراد یجمع ییابفرایند هو

 -نویسنده کانادایی -2ونبسيگ مجازی برای نخستين بار توسط ویليافضای م
یی تخيلی است که از اتصال فضا و،این ترکيب برای ا ؛مورد استفاده قرار گرفت

 هایی پدیده آمده است.رایانه
 در ادامه، محققان دیگر به تکميل معنایی این ترکيب پرداختند از جمله تعاریف زیر:

واند تکه می است،اطالعاتی  -محيطی برساخته از اطالعات نامرئی: کنيزا -
 .خود بگيرداشکال مختلفی به

 است؛عيت خلق شده توسط رایانه واق، واقعيت مجازی :3اندرسون -
واقعيتی که از آن رو مجازی یا مصنوعی است که در دنيای واقعی محيطی 

 و در اذهان کاربران در نتيجه تعامل ،مادی، مکانی را اشغال نکرده است
 با واسطه الکترونيکی وجود دارد.

های جهانی نو و موازی با جهان واقعی و مخلوق رایانه :4مایکل بندیکت -
 5است.های بين آنان هان و ارتباطج

مختلف  هایکه شبکه ،فضای مجازی یک شبکه گسترده جهانی استبنابراین، 
افزارها های شخصی را با استفاده از سختهای متعدد و حتی رایانهای در اندازهرایانه

             ؛ کندیکدیگر وصل میافزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی بهو نرم
 6.دهنداساس فضای مجازی را تشکيل می ،راه دوراز های ارتباط فناوری لذا

                                                           
 .1381 م،: منتظرقائاز نقل به؛ 1393 همکاران، و دایاریخ .1

2. William Gibson 

3. Jon Anderson 

4. Michael Benedict 
 .1391 سعادتی، سيدر. ک:  .5
 .1384 دهقان، .6
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نحوی که است؛ به تهآميخنوعی با این فضای مجازی دربه -امروزه -جامعه دانشگاهی
 در این فضاالمللی بين ملی و و تعامالت یهای مجازو بسياری از تعامالت از قبيل تيم

 یارایانه پيشـرفته یهـاشيوه استفاده از یمعنابه یمجاز آموزش، چنينهم؛ گيردصورت می
 آموزان و دانشجویان است.بـه فراگيـران، یـادگيران، دانـش یانتقال مواد و مطالب درسـ

نـوع  -امروزه -جا کهاما از آن ؛است یالکترونيک آمـوزش ، تبيينتعریفاین 
این دو اصطالح  -غالباً  -است یارایانه یهاشيوه، روش ایـن غالـب ارائـه آمـوزش

 ود:شیاستفاده م زیر در دو مفهوم که 1،برندیکار مهب هـم یجـارا به
طریق وسایل و  گونه ارائه و انتقال دانـش و آمـوزش از هر؛ مفهوم اعـم .1

 ؛اینترنت و از قبيل تلویزیون، رادیو یالکترونيک یابزارها
آموزش  معنایبهو وب  از طریــق اینترنــت ییــادگير؛ مفهوم اخص .2

مثل جنبـه  یموارد ی؛ این نوع خاص از آموزش، باو الکترونيک یمجاز
و امـور  یها، هنجارها، اخالق، امور خصوصیافتن، نقش یانسـان

 2.مواجه استی شناختجامعه -تیروانشـناخ
 یو گستره وسيع آن از یکسو و عدم نظارت و کنترل از سو یفناوربر این اساس، 

 را در این حوزه ی، مباحث جدیدآسان همگان به آن یبا دسترس ینندگان فناورتوليدک
 3.مطرح نبودند یو حضور یدر آموزش سنت -قبالً  -آورد کهیپدید م

  عدم تعهد اخالقی، سازیفرهنگ ی، فقدانالکترونيک ارتباطات آزاد جریاناین مسائل، 
 را حتی در دانشگاه اطالعات و ارتباطات تعامل و رابطه در کنترل  عدم ،ینظارت جامع فقدان و

 عدم یا یاخالق اصول فاقد مدیران و کاربران دانشگاهی، لذا نقش است شده موجب نيز
 ت؛نيس تأثيریب یالکترونيک یهااستفاده سوء در یانسان و یاخالق یهاارزش به آنان یپایبند

                                                           
 .1387 شالباف، و پورعلی .1
 .1976 چنسی، :از نقلبههمان؛  .2
 .2005 ،وستر :از نقلبههمان؛  شالباف، و پورعلی .3
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دن در زندگی کاری مجازی، استفاده از حریم افراد و سرک کشيء سو سمع، استراقکه چه این
 1شود.یسبب م را هاضدارزش تبليغ و ترویج ،یفکر مالکيت حقوق سرقت و یدزد

یم خصوصی در فضای مجازیجایگاه   حر
آموزش مجازی و دانشگاهی و حریم خصوصی  یهاواقعيت به که یمباحث ازی یک

 .است و حریم خصوصی در این فضا یاخالق مباحث ،شودیم آن مربوط
 یتمام در -امروزه -که است یمباحث از اصول حریم خصوصی اخالق وور کلی، طبه
های دانشگاهی و آموزش عالی اهميت آموزش در، که این مهم است مطرح هاحوزه

مثل دسترسی به اطالعات  دسترسی به اطالعات الکترونيکیکه ؛ چه ایندوچندانی دارد
چه کسی چه اطالعاتی  کهن اینتعيي؛ لذا شودحریم خصوصی محسوب می ،شخصی فرد

 2.از شخص را در اختيار داشته باشد، در حوزه حریم خصوصی آن فرد است
مثل  ؛برخی از موارد وجود دارد که در مورد زندگی فرد استبر این اساس، 

ها و آموزش عالی در دانشگاه، که نام همسرو  هاتعداد فرزندان و نام آن ،زندگينامه
         هاو از افشای آن در شبکه شدهریم خصوصی فرد دانسته باید این اطالعات ح

 این اطالعات عالوه بر اطالعات شخصی و خانوادگی ؛و فضای مجازی خودداری نمود
حقوق و مزایای فرد نيز  ،اطالعات پرسنلی ،شامل اطالعات کاری ،عضو دانشگاهی

  استم خصوصی افراد اطالعات حری زای انمونه -تنها -موارد این ؛ البتهشودمی
 که در فضای مجازی نباید پخش گردد.

یم خصوص یاخالق یهنجارها  دانشگاهیان یمجاز  یدر فضا یحر
 عنوانای دانشگاهی بههشخص دانشگاهی در فضای مجازی آموزش عالی و آموزش

 کارمند دارای حریم و  حرمت است. دانشجو و یا ،ت علمیئهيعضو 

                                                           
 .1385 همکاران، و زادهابراهيم: از نقلبه؛ 1387 شالباف، و پورعلی .1
 .18 ، شماره1386 شهریاری، :از نقلبه؛ 1391 سعادتی، سيد .2
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جایی است که کاربران  آموزش عالی در یمجاز یفضابر این اساس، 
   ،در آن مشغول کار هستند -بدون قيد و بندی -علمیدانشگاهی با توجه به آزادی 

ها نيز ای بودن آنها و یا هزینهها و شبکهتارنمای برخی موارد مثل فيلتر بودن و حت
خالقی های الفهؤاگر فرد دارای م ؛ لذا در چنين وضعيتی،در دانشگاه مفهومی ندارد

 -خواسته یا ناخواسته -و ،تواند در دام نفس گرفتار آیدمی ،نيکو و حسنه نباشد
 .دار نمایدها را در فضای مجازی خدشهحریم دیگران را نقض نموده و کرامت آن

توان به موارد می ،قی الزم در فضای مجازی دانشگاهیهای اخاللفهؤاز جمله م
 اشاره نمود: زیر

 ایاخالق علمی و حرفه .1
 رودکه انتظار می ،شودای از اخالقيات در هر علم محسوب میشاخه 1ایاخالق حرفه

 .صفات آراسته باشدصاحب آن علم به این اخالقيات و 
 هایفارغ از قيد و بند -دانشگاهيان کندای حکم میها نيز اخالق حرفهدر دانشگاه

ظهور به در جامعه رامدی خود آو سر ،مقيد به رعایت برخی اصول باشند -قانونی
 جمله:تواند شامل عوامل متعددی گردد از این صفات می؛ برسانند
 ؛پرهيز از تقلب علمی -
 ؛بزرگتر استادانرعایت احترام  -
 بعد مجازی. یادر بعد حقيقی و  حفظ حریم خصوصی سایر دانشگاهيان -

 صداقت .2
 با بزرگتر شدن شود کهقرار دارد؛ اما مشاهده می یسخن درست گفتن در ذات هر انسان

شاید به این ، و بازدگاهی این صفت نيکو در افراد رنگ می، در جامعهو تعامالت 
 اند حرف حق را باید از کودک شنيد. دليل است که گفته

                                                           
1. Professional Ethics 
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 ،ت خود متوجه عدم صداقت فرد شوندافراد اگر در تعامال واقعیدر دنيای 
ی مجازی چون اما در دنيا ؛دهندناراحت شده و فرد مذکور را مورد سرزنش قرار می

خصوص کنجکاوی و تجسس و عدم  بيشتر در ،نفس ،بينندافراد یکدیگر را نمی
سادگی نتوان متوجه عدم صداقت شاید به ، وکندرعایت حقوق دیگران تشویق می

کرده و با هویت  پنهانهویت خود را  ،های اجتماعیزیرا برخی در شبکه شد؛فرد 
 .شوندجعلی وارد فضای مجازی می

به اخالقيات آراسته این در حالی است که اقشار فرهيخته از جمله دانشگاهيان، 
َها یا»آیه بوده، و  ُی 

َ
ذیَن  أ ُقوا آَمُنوا اَل  هَ  اَت  اِدقیَن  َمَع  َوُکوُنوا الل  سرلوحه کار خود را  1«الص 

های و شبکه تارنماهابا فریب و دروغ در  دهند؛ لذامیدر فضای مجازی قرار 
و حتی چند نام کاربری  ،گردندنمی علمیدنبال اهداف غير معقول و غير ازی بهمج

 .دهندنام خود اختصاص نمیرا به
  

 رعایت حقوق دیگران .3
     نوع مذهب و گرایش فکری  ها فارغ از هرعدالت ،مفهومی  است که همه انسان

 .گونه رفتار شودنها ایو انتظار دارند با آن داشته،و ایدئولوژیکی به آن اعتقاد 
ر فرزند چه حقوق پدر ب ؛رعایت حق و حقوق افراد است ،یکی از موارد عدالت

 يس بر مرئوس و یا بالعکس.ئو چه بالعکس و یا حقوق ر
دارای حقوقی  علمیدر فضای مجازی نيز همه افراد جدای از سالیق سياسی و 

ان مخالف نظرات ولو دانشگاهي -از سوی سایر دانشگاهيان الزم استهستند که 
 رعایت گردد. -آنان

                                                           
به،  .1  .باشيد صادقان با و بپرهيزید خدا از! ایدآورده ایمان که کسانی ای: 119تو
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خير استاد در أاز ت ،متعدد استنيز مصادیق عدم رعایت حقوق دیگران در دانشگاه 
های الکترونيکی نيز در کالس؛ تن وقت کالس توسط برخی دانشجویانکالس درس تا گرف

 .رودشمار میبهعدم رعایت نوبت و یا گرفتن وقت کالس از موارد عدم رعایت حقوق افراد 
 موارد متعددی در خصوص رعایت شود،مراجعه  قرآن و سنتاگر به کالم از طرف دیگر، 

 فرماید:قرآن کریم می شود؛ به عنوان مثال،مشاهده میحقوق دیگران و قسط و عدل 
یَن  َوَنَضُع »  ْثَقاَل مِ  َکاَن  َوِإْن  َشْیًئا َنْفس   ُتْظَلُم  َفاَل  اْلِقَیاَمِة  ِلَیْوِم  اْلِقْسَط  اْلَمَواِز

ٍة  َتْیَنا َخْرَدٍل  ِمْن  َحَب 
َ
 روز به را عدل ترازوهای ما و؛ 1«َحاِسِبیَن  ِبَنا َوَکَفیَٰ  ِبَها أ

 قدربه عملی شد، و اگر نخواهد نفسی هيچبه ستمی هيچ و نهاد، خواهيم قيامت
 .کرد خواهد کفایت حسابگری برای ما علم تنها و آریم، حساب در باشد خردلی دانه

 ؛ البته رعایتحقوق دیگران را رعایت نمایدبر هر فرد دانشگاهی الزم است  ن،بنابرای
کيد قرار گرفته است.  عدالت و حقوق دیگران در سایر ادیان نيز مورد توصيه و تأ

های درس در کالس -تنها -رعایت حقوق دیگرانبيان این نکته الزم است که 
 2دهیمنبععات درست و با باید اطالنيز  بلکه در توليد محتوا ؛مجازی نيست

و یا در  ،افراد حفظ شود 3حقوق مالکيت معنوی نحوی کهبه ؛صورت پذیرد صحيح
قرار داده  تارنماهاگيرد و یا در های اجتماعی قرار میهایی که در شبکهسایر فایل

 رعایت گردد.حقوق افراد  ،شودمی
 ،4رایتحق کپی سایرین نيز موظفند هنگام استفاده از این مطالب ،چنينهم

      های دوربين ،عالوه بر این؛ را رعایت نمایند 5عدم سرقت علمی ودهی منبع
ها و مراکز های امنيتی نصب شده در دانشگاهدانشگاهيان و دوربين تلفن همراه

                                                           
 .47 ،ءانبيا .1

2. Professional Ethics 

3. Moral Rights 

4. Copy Right 

5. Plagiarism 
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ها و محيط کار کارکنان کالس -بعضاً  -دانشگاهی و 1هایبرآسانآموزش عالی و 
هستند که در صورتی که  از عوامل مهمینيز  میت علئدانشگاهی و اعضای هي

   و حتی ابروی  ،تواند حقوق دیگران را تضييع نمایدمی ،فرما نباشداخالق حکم
 .در برابر دیگر دانشگاهيان ببرد یک فرد را

 پرهیز از آزار دیگران .4
 .آیدشمار میبهو مصداق حق الناس و حق النفس  ،حرام است 3و دیگران 2آزار و اذیت خود

 :فرمایدمی قرآن کریم در دو آیه
َها َیا» - ُی 

َ
ِذیَن  أ ْن  َعَسیَٰ  َقْوٍم  ِمْن  َقْوم   َیْسَخْر  َِل  آَمُنوا اَل 

َ
 ِنَساء   َوَِل  ِمْنُهْم  َخْیًرا َیُكوُنوا أ

ْن  َعَسیَٰ  ِنَساٍء  ِمْن 
َ
ْنُفَسُكْم  َتْلِمُزوا َوَِل  ِمْنُهَن   َخْیًرا َیُكَن   أ

َ
  َتَناَبُزوا َوَِل  أ

َ
 ِبْئَس  ْلَقاِب ِباأْل

یَماِن  َبْعَد  اْلُفُسوُق  اِِلْسُم  ِئَك  َیُتْب  َلْم  َوَمْن  اْْلِ وَلَٰ
ُ
اِلُموَن  ُهُم  َفأ  اهل ای ؛4«الَظ 

 قوم آن شاید کنند، استهزا و مسخره را دیگر قوم قومی نباید هرگز مؤمنان !ایمان
 دیگری ومیق ایمان با زنان بين نيز و ؛باشند بهتر آنان خود از کنندمی مسخره که
 عيبجویی هرگز و باشند، بهتر زنان آن خود از قوم آن بسا که نکنند هسخری را

 خدابه ایمان از پس که خوانيدن را یکدیگر زشت هایلقب و نام به و کنيدن خود
به که هر و ،است زشت بسيار -نهادن مؤمن بر -فسق نام  یکسان چنين نکند تو

 ستمکارند. و ظالم بسيار

َه  َیا» - ُی 
َ
ِذیَن  اأ ِن   ِمَن  َکِثیًرا اْجَتِنُبوا آَمُنوا اَل  ِن   َبْعَض  ِإَن   الَظ  ُسوا َوَِل  ِإْثم   الَظ   َوَِل  َتَجَس 

ُیِحُب   َبْعًضا َبْعُضُكْم  َیْغَتْب 
َ
َحُدُکْم  أ

َ
ْن  أ

َ
ُکَل  أ

ْ
ِخیهِ  َلْحَم  َیأ

َ
ُقوا َفَكِرْهُتُموهُ َمْیًتا أ  َواَت 

هَ  هَ  ِإَن   الَل  اب   الَل    ؛5«یم  َرِح  َتَو 

                                                           
1. Elevator 

2. Masochism 

3. Sadicm 
 .11حجرات،  .4
 .12حجرات،  .5
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 پندارها و ظن برخی که کنيد، اجتناب یکدیگر حق در پندارها بسيار از ایمان! اهل ای -
    یکهيچ مدارید؛ روا یکدیگر غيبت و کنيدن تجسس هرگز و ،است معصيت

       کراهت البته خورد؟ را خود مرده برادر گوشت که داردمی دوست آیا شما از
به بسيار خدا که کنيد رواپ خدا از و، دارید آن از نفرت و  .است مهربان و پذیرتو
مصداق  های علمیها و محيطمورد در دانشگاهبی هایبسياری از کنجکاوی بنابراین،

 .پی خواهد داشت شخصی افراد را در و این تجسس آزار دیگران و غصب حریم ،تجسس است

 رازداری  و معتمد بودن .5
 فرماید:می قرآن کریم

َحداً َعاِلُم اْلَغیْ »
َ
 است رسوالن نزد چهآن به خدا ؛1«ِب َفاَل ُیْظِهُر َعَلی َغْیِبِه أ

بیبه عالم در چيز هر شمارهبه و ،دارد کامل احاطه گاه خو  .است آ
حکایت از  بودن است  که« العيوب ستار»، صفات خداوند چنين، یکی ازهم

 .اهميت رازداری دارد
   ؛ اعتماد و رازداری است ،موارد مهم ها نيز یکی ازدر دانشگاهبر این اساس، 

امين و رازدار را دانشگاه  و گزینش حراستهای مجموعه ،گونه که دانشگاهيانهمان
       ؛انتظار دارند در فضای مجازی دانشگاهی نيز رازداری حاکم باشد دانند،خود می

، دانشگاه ایتارنماهمدیران فناوری اطالعات دانشگاه که مسئوليت  عنوان مثال،به
 اجتماعیهای مجازی و و شبکه دانشگاهی هایمدیریت رایانامه، و خدمات فنیدهی سرویس

که دانشگاهيان برخی  چرا ؛باید رازدار باشند ،آموزش الکترونيکی را برعهده دارندنيز و 
 نمایند.می های خود را بر روی این موارد ذخيرهاز اطالعات دانشگاهی و پژوهش

با رازداری دانشگاهيان نسبت به یکدیگر و رازداری مدیران فناوری اطالعات  در مجموع،
رابطه  ،گيری اعتمادگيرد و این شکلدانشگاهيان شکل می مياناعتماد  -تدریجبه -دانشگاهی

 نماید.دانشگاه را تقویت می مجازیفضای  عواملو  بين دانشگاهيان با مدیران ارشد دانشگاه

                                                           
 .26جن،  .1
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 پذیریمسئولیتتعهد و  داری،امانت .6
 فرماید:قرآن کریم می

ِمین   َرُسول   َلُكْم  ِإِن ي»
َ
 .امينم پيغمبری شما برای ؛ من1«أ

دار باید مسئول که افراد امانت ،است آنتوجه به مفهوم اخالقی آیه حاکی از 
و سایر دانشگاهيان نيز که از  ،اطالعات موجود در فضای مجازی دانشگاهيان باشند

             صورت دسترسی سهوی  داربوده و درکنند باید امانتمیاطالعات استفاده 
و با وده ز سایر دانشگاهيان در فضای مجازی، امانتداری را رعایت نمبه محتواهایی ا

پذیری خود نسبت به رعایت اخالق دانشگاهی در محتواهای سایر تعهد و مسئوليت
 وجود آورند.هفاضله مجازی را ب زمينه ایجاد مدینه ،دانشگاهيان و یا اطالعات آنان

 گیرینتیجه
فضای مجازی  در اما ؛است اخالق دانشگاهی ترویج آموزش هایاز رسالتیکی 

و خالف اخالق  علمیهای غير رفتار -یگاه -یمجاز آموزش آموزش عالی و
اخالق دانشگاهی در این خصوص را که لزوم توجه به  شود،مشاهده میدانشگاهی 

 .دنمایکيد میأت
 -در روابط دانشگاهيان -فضای مجازی در آموزش عالی کشورطور کلی، به

آموزش ها، تارنماها، رایانامهاز  د تا جایی کهکنای پيدا میروز نقش تازهروز به
      باید سعی نمود  ؛ لذارودهای اجتماعی فراتر میها و شبکهکانال، الکترونيکی

انين حقوقی متناسب درباره این موضوع وضع قو و ،گذاری نموداین ميان سياستدر 
 تقویت نمود. ی مجازی  را برای رعایت اخالقياتفضا کرد و فرهنگ استفاده از

                                                           
 .125شعراء،  .1
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      ،وزش عالی هم تهدید است و هم فرصتمآفضای مجازی بر این اساس، 
 های دانشگاهيان و فرد دانشگاهیتهدیدی عليه امنيت دانشگاه و خانوادهکه این مسئله 

 .است ها و کشوردانشگاه ،برای رشد و تعالی فرد دانشگاهیو فرصتی  رود،مار میشبه
باید با دقت و ظرافت با این موضوع کنار آمد و همگام با پيشرفت  بنابراین،

های این حوزه از ظرفيت ،مجازیهای اطالعاتی و رشد جوامع در حوزه فناوری
ها و موارد مزاحم و با کژی ،نمود برای رشد و توسعه و تعامالت دانشگاهی استفاده

اما هميشه پيشگيری ؛ مجازی نيز با جدیت برخورد نمود حریم افراد در فضای
     سازی ، با فرهنگید قبل از لزوم به برخورد قانونیبا ؛ لذاتر از درمان استراحت

 عایت حریم دانشگاهيان و گسترش اخالقيات در فضای مجازی آموزش عالی و ر
عنوان و دانشگاهيان به ،های گسترش فضای مجازی را فراهم نمود، زمينهضادر این ف

 از جمله: -ل فضای مجازیئضایل آراسته گردند تا گرفتار رذانماد دانشی جامعه به این ف
 گسترش دروغ و تقلب، ،هاتبليغ ضد ارزش استراق سمع، تقلب، سرقت ادبی،
 نشوند. -یب رقباتخرو  شخصی افراد ن به پروفایل و زندگیسرک کشيد تهمت و افترا،
توان انتظار داشت می ،اگر اخالقيات در فضای مجازی رعایت شودکه نتيجه آن
حرمت نشود و حریم شخصی فردی دستخوش تاخت و تاز سایرین که فردی بی

 امنيت اجتماعی و روانی نشود، حقوق مالکيت معنوی افراد حفظ گردیده، سالمت و
 ميانپذیری و اعتماد اری، تعهدصداقت، امانت، رازد و دهشمين أدانشگاهيان ت

 جامعه دانشگاهی تبلور یابد.
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