
 

  های رضویآموزش اخالق فناوری مبتنی بر آموزه

 های اجتماعی مجازیستر شبكهدر ب
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 چكیده

هاي مبتنی بر فناوري یا هاي پرکاربرد اخالق، اخالق در محیطیکی از حوزه

هاي اخیر با ظهور شبکههاي اخالق فناوري اطالعات است، که در سال

این پژوهش بر آن است با . اجتماعی مجازي به یک ضرورت تبدیل شده است

هاي اجتماعی هاي رضوي، اخالق فناوري را در بستر شبکهگیري از آموزهبهره

و  دقت در سیره زندگی اهل بیتکه خصوصاً این ؛مجازي فراگیرسازي کند

 -ویژه سیره امام رضابه -شانتأسی به شیوه رفتاري و سبک زندگی ای

تواند انسان را در رسیدن به الگوي مطلوب اخالقی و اتخاذ روش صحیح می

روش این پژوهش از نوع زندگی و نیز رسیدن به حیات آرمانی رهنمون سازد. 

اي جمعکاربردي است، که در آن کوشش شد ابتدا مطالب به روش کتابخانه

قرار گیرد؛ سپس حلیلی مورد تجزیه و تحلیل ت -آوري شود، و با روش توصیفی

ها در پژوهش بندي آنبا استخراج اسناد، احادیث و روایات مورد نظر کار طبقه

هاي کتابها و ها، مقالهنامهانجام شده، و مطالب با مراجعه به منابعی مانند پایان

 معتبر استخراج شده و به توصیف مطالب مرتبط با عنوان تحقیق پرداخته،

                                                           

 تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده آموزشی، تکنولوژی گروه دکتری دانشجوی -1

  rahimnor08@gmail.com ،ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه

 ezaraii@yahoo.com ،ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه آموزشی، تکنولوژی گروه دانشیار -2

mailto:rahimnor08@gmail.com
mailto:ezaraii@yahoo.com


60  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

هاي هاي اخالق فناوري مبتنی بر سیره رضوي در بستر شبکهو پس از آن آموزه

ترین ابعاد اخالق فناوري در این پژوهش تأکید بر مهم اجتماعی استخراج شده است.

هاي هاي اخالقی رضوي براي آموزش این ابعاد در بستر شبکهاست، که سعی شده از آموزه

ترین ابعاد اخالق فناوري، مهم ها نشان داد کهافتهی اجتماعی مجازي استفاده شود.

هاي اخالقی رضوي در آداب معاشرت و حریم خصوصی است، که با تکیه بر آموزه

هاي مبتنی بر فناوري، در محیط -تردر سطحی کالن و -هاي اجتماعی مجازيشبکه

کاست؛ و در ها با تکیه بر این ابعاد توان از رفتارهاي ضد اخالقی در این محیطمی

 مند شد.هاي اجتماعی مجازي در این زمینه بهرههاي شبکهعین حال از قابلیت

 هاي اجتماعی مجازيهاي رضوي، اخالق فناوري، شبکهآموزه: واژگان کلیدی

 مقدمه

 مباحث ،شودمی مطرح انسانی علوم در امروزه که مباحثی ترینمهم از یکی

 است. اخالقی

 اشاره پیامبران رسالت عنوانبه -عام صورتبه -اخالق ،دینی مبانی در

 اند:فرموده اکرم پیامبر که طورهمان ؛است شده

  ١.امشده برانگیخته اخالقی مکارم رساندن من براي به کمال
 :فرمایندمی علی منینؤامیرالم چنینهم

هم  باز باشیم، نداشته عقاب و دوزخ از بیمی و ثواب و بهشت به امیدي اگر

 ٢.نجاتند راهنماي چون باشیم؛ اخالق مکارم کسب پی در است هشایست

                                                           

  .1373 قمی، -1

 .14۰8 نوری، محدث -2
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 معرفی «خلق حسن» اعمال بهترین کریم قرآن آیات درطور کلی،  به

 ١.شده است بیان اخالقی اصول ترینمهم ،دیگر جاي در نیز و شده،

 آمده است: نیز اخالق مکارم دعاي در

  .کن عطا بلندمرتبه اخالق من به !خداوندا ٢؛«»

 هايمحیط در ، اخالق٣هاي پرکاربرد اخالقیکی از حوزه ،از سوي دیگر

هاي اخیر با که در سال است، ٥اطالعات فناوري یا اخالق ٤فناوري بر مبتنی

 به یک ضرورت تبدیل شده است. ٦هاي اجتماعی مجازيظهور شبکه

 مردم از بسیاري زندگی با که هاییاوريفن پرکاربردترین از یکیبر این اساس، 

 ٧.است اینترنت طریق از ارتباطات نوین هاياست، فناوري شده ممزوج جهان

اخالق  اینترنت، توسعه و رشد خاطربه بیستم، قرن دهه واپسین در

 اخالقی مسائل دوران این در ؛یافت گسترش و بسط جهانی سطح در فناوري

 پیامدهاي حول -عمدتاً -ارتباطی و عاتیاطال هايفناوري توسعه از ناشی

 . گردید مطرح مجازي فضاي و اینترنت اجتماعی و اخالقی

 رشد ناشی از اجتماعی و اخالقی هاينگرانی و هاچالش مسائل، پیدایش

میالدي  ١9٧0 و ١9٦0هايبه دهه ارتباطات و اطالعات اوريفن گسترش و

 و اینترنت ظهور میالدي نیز ١990 هده در گردد؛می بر متحده ایاالت در

                                                           

 .36ر. ک: اسراء،  -1

 .3، ج1375 شهری،محمدی ری -2
3. Ethics 

4. Technology 

5. IT Ethics 

6. Virtual Social Network (V.S.N) 

 .1394 قربانی، و زوارکی زارعی -7
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 اجتماعی و اخالقی پیامدهاي درباره آگاهی بیشتربه وب، جهانی شبکه

 نفوذ و گسترش که چرا شد؛ منجر اینترنتی و ايارتباطات شبکه و هارایانه

 ١.بود یافته افزایش اجتماعی و فردي هايحیطه ها دررایانه

بهبود،  -طور مداوم به -کنونگیري آن تااینترنت از آغاز شکل فناوري

ه از ظهور پست الکترونیکی به اي کبه گونه ؛اصالح و تکامل یافته است

هاي اجتماعی مجازي را امکان فعالیت، مشارکت و تشکیل شبکه ،٢وب

توانند تجارب سازد تا از راه دور بآموزان و معلمین فراهم میبراي دانش

 ٢.دخود را با یکدیگر به اشتراک بگذارن

کند؛ وزه اینترنت نقش مهمی در آموزش و یادگیري افراد ایفا میامر

امتیازات و  ،استفاده از اینترنت در امر یادگیري و در بستر آموزشی البته

 درکه  ايبه گونه ٣؛هایی در مقابل آموزش در فضاي واقعی داردتفاوت

 گرفتن نظر در با و فناوري سریع به رشد توجه با جهان کشورهاي بیشتر

 درسی برنامه به خاصی توجه، مذهبی و اجتماعی -فرهنگی هايدیدگاه

 بر دلیلی، زمینه این در آنان هايتالش که ،اندداشته معطوف فناوري اخالق

 ٤.است موضوع ضرورت

                                                           

 .1393 االسالمی و همکاران، ثقة -1

 .1392 همکاران، زوارکی و زارعی -2

3. Brandstrom, 2011. 

 .1389 زاده و همکاران،خاقانی -4
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 مطرح ١کاربردي اخالق در که است مباحثی از اوريفن اخالقچنین، هم

 نیازمند آن از بحث که ،است ايرشته بین موضوعی اوريفن اخالق ؛شودمی

 است. اطالعات اوريفن و اخالق حوزه دو در تخصص و آشنایی

       ها دوره تمامیو ارتباطات در نظام آموزشی در اوري اطالعات فن

 یافته تحوالت چشمگیري در کشورهاي توسعهمنجر به و سطوح تحصیلی 

 ٢شده است.و در حال توسعه 

نگی افعال و اقدامات روزمره تأثیر در چگو -تنهانه -اوري اطالعاتفن

 ها را نیز تغییر داده است.گذارد؛ بلکه تلقی از آنمی

برخی از مفاهیمی که در حوزه فلسفه اخالق و فلسفه سیاسی کاربردي خاص 

اند که از آن جمله میهایی شدهاوري اطالعات دچار چالشبا پیشرفت فن ،اندداشته

هاي یم خصوصی، مفهوم توزیع قدرت، آزاديتوان به مفهوم مالکیت، مفهوم حر

هاي مهم فناوري که لذا یکی از حوزه؛ اساسی و مسئولیت اخالقی اشاره نمود

هاي ارائه شده در اینترنت شناخته شده ثیرگذارترین سرویسعنوان تأامروزه به

 ٢١هاي قرن که یکی از فراگیرترین فناوري است مجازي هاي اجتماعی، شبکهاست

  ٣هستند.اي بودن و اجتماعی بودن دو جزء از این مفهوم بکهشاست؛ 

                                                           
1. Applied Ethics 

 .1392 زوارکی و همکاران، زارعی -2

3. Kietzmann and Others, 2011. 
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چون یادگیري فعال، همهایی نظریه نیز هاي یادگیرياز لحاظ تئوري

یادگیري تعاملی از این فناوري  و یادگیري اجتماعی، یادگیري همیارانه

 ١.کنندحمایت می

هنگام هموزش، بهاي اجتماعی مجازي در امر آمتخصصان حامی شبکه از طرف دیگر،

 .گیرندها در نظر میعنوان قابلیت شبکهدر زندگی روزمره را به آنبودن یادگیري و ادغام شدن 

 وجودهب اجتماعی هايشبکه و مجازي فضاهاي -خواهنا ،خواه -بنابراین

 عظیمی بخش نوعی به رو این از ؛است گسترش حال در نیز روز هر و ،آمده

که از الزامات  است، گرفته فرا را اجتماعی یحت و کاري شخصی، زندگی از

 است.حضور در این اجتماعات، رعایت آداب اخالقی 

 اسالمی و انسانی کرامت و شود اخالق، فرهنگتوجه به این امر باعث می

 ؛شود نهادینه مجازي فضاي در اخالق و ،کند پیدا گسترش مجازي فضاهاي در

 روبرو مجازي فضاي در اخالق نعنوابه جامعه در معضلی زیرا امروزه با

 اصول به که يکشور براي ؛ لذااست جهانی موضوع این البته که ،هستیم

 .کندمی پیدا مضاعف اهمیت ،دارد کیدتأ اخالقی

 از استفاده در کشور چهارمین ایرانجمهوري اسالمی  موجود، آمار طبق

 انگلستان و آلمان فرانسه، از بعد اجتماعی مجازي هايشبکه و مجازي فضاي

 .دارد قرار هااستفاده سأر در تلگرام از استفاده البته که ،است

هاي گیري از آموزهدارد با بهرهمطابق با توضیحات بیان شده، این پژوهش سعی 

و از  ،هاي اجتماعی مجازي فراگیرسازي کندرضوي، اخالق فناوري را در بستر شبکه

تأسی به شیوه رفتاري و سبک زندگی  و جایی که دقت در سیره زندگی اهل بیتآن

                                                           

1. Gulbaharm, 2014. 
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را در رسیدن به الگوي مطلوب  انسانتواند همواره می -ویژه سیره امام رضاهب -ایشان

لذا این یدن به حیات آرمانی رهنمون سازد؛ اخالقی و اتخاذ روش صحیح زندگی و رس

 هاي رضوي براي گسترش اخالقتوان از آموزهشود که چگونه میسئوال مطرح می

 سازي کرد؟هاي اجتماعی مجازي استفاده و پیادهفناوري در بستر شبکه

 پژوهش نظری مبانی

 اخالق .أ

 معنايبه ٣اتوس واژه با وشده،  گرفته -شخص -٢اتیکو یونانی واژه از ١اخالق

 ٤.است معناهم ،منش و خلق

 ،معناي نیرو و سرشت باطنی انسان استاز نظر لغوي نیز جمع خلق و به

گیرد، که مقابل خَلق قرار میدر  ، وا با دیده بصیرت قابل درک استکه تنه

 ٥.شودشکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته میبه

صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و  ، علمی است کهتوان گفتدر مورد علم اخالق می

ات نفسانی خوب و انجام و شیوه تحصیل صف ،کندها را معرفی میرفتار اختیاري متناسب با آن

 ٦.دهداعمال پسندیده و دوري از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می

کمال و سعادت حقیقی  انسان را به هدف نهایی علم اخالق این است، که

  ١.د، برسانهدف اصلی خلقت جهان و انسان است خود که همان

                                                           
1. Ethics 

2. Ethiko 

3. Ethos 

4. Annas, 1991. 

 .1375اصفهانی،  راغب -5

 .1378 شیرازی، مکارم -6
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 فناوری .ب

 .است شده ساخته ٤لوجیا پسونداز  وت، اس ٣یا استادي هنر معنايبه ٢فناوري واژه

 کاربرد رسمی نخستین بتوان شاید و ،گذردنمی درازي زمان واژه،  این کارگیريب از

 در را نمودش و کرده، معنا بسیار خاص را آن برخی ؛گرفت پی ١9 قرن از را آن

 با دیدگاه -٥اسکینر مانند دیگر برخی و ،دانندمی -هارایانه مانند -برتر فناوري محصوالت

 معنايبه فناوري؛ لذا جویندفناوري می نوعی انسانی رفتارهاي همه در -سازيشرطی

  ٦شود.کار برده میبه روزمره زندگی در بشري و معارف علوم کاربرد به مربوط دانش

 سال در 8وایزلر و ٧لویت سوي از باز اولیننیز  اطالعات فناوري واژه

 و هاگیريتصمیم از پشتیبانی در رایانه قشبیان ن منظوربه میالدي ١9٥8

 .شد گرفته کاربه سازمان در اطالعات پردازش

 فناوریاخالق  .ج

 از ، وشودمی کاربردي مطرح اخالق در که ،است مباحثی از فناوري اخالق

 هايارزش به که پردازدمی مباحثی به و ،است اخالق فلسفه هايزیرشاخه

 .شودمی مربوط خاص هايحوزه در انسان رفتار عملی

                                                                                                                       

 .1394 یزدی، مصباح -1
2. Technology 

3. Technê 

4. Logia 

5. Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) 

6. Webster, 2008. 

7. Harold  Leavitt (1922-2007)  

8. Thomas Whisler 
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 اطالعات، برخورد از نوظهور پدیده یک اطالعات اخالق در فناوري

 شبکه طریق از که ،است اطالعات عصر ارتباطات در و روانی بهداشت

 را ارتباطات اخالق؛ یابدمی و تکامل ارتقا آن با مرتبط هايفناوري و جهانی

 یک و تفکر طرز التی روحی،ح عنوانبه بلکه ؛فنی توسعه یک عنوانبه تنهانه

 .کرد توصیف توانمی جهانی عمومی حرکت

 از توانرا می آن هايریشه و ،اندگفته بسیار اخالق و فناوري از هرچند

 گیرهمه با که است تازه فناوري موضوعی اخالق اما ؛گرفتپی باستان یونان

 .است یافته اقبال ،آن ویرانگر پیامدهاي روشن شدن و فناوري شدن

 .است پررنگ نبوده چندان فناوري اخالق و اخالق به پرداختن نیز ١انداز علمچشم از

 آن هایقابلیت و مجازی اجتماعی هایشبكه .د

هستند، که به  ٢هاي تحت فناوري وبسرویس هاي اجتماعی مجازيشبکه

 ٢.دهندامکان ایجاد صفحات شخصی و درج اطاعات شخصی را می کاربران خود

ا یکی از عناصر اصلی زندگی انسان امروزي براي برقرار هاین شبکه

  ٣ .کردن ارتباط با دیگران است

گیري ستري مناسب در شکلعنوان ببه ٢١هاي اجتماعی مجازي در قرن شبکه

  ٥اندپا به عرصه ظهور گذاشته ٤فرهنگی ویگوتسکی -اجتماعی یادگیري مبتنی بر نظریه

                                                           
1. Science 

 .1389 پوری، -2

3. Li and Others, 2015. 

4. Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934)  

 .1392 زوارکی و همکاران، زارعی -5
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  ١.آموزندرا می کردن و به اشتراک گذاشتن تجربیات ط برقرارها نحوه ارتباافراد در این شبکه

توان می و ،شودنمی محدود رسانیاطالع به تنها هاشبکه این کارکرد

 ٢.کرد ریزيطرح تارنماها این در را شبکه بر مبتنی آموزش

ی و هاي اجتماعی در امر یاددهدرباره استفاده از شبکه مطالعات فراوانیتاکنون 

 شود.برخی از این موارد اشاره می، که در ادامه به به انجام رسیده است یادگیري

هاي قابلیت»در پژوهش خود با عنوان  -(میالدي ٢0١١) -٣نیکوال کانت -

که در دانشگاه بورگوین « یادگیري هاي اجتماعی مجازي در آموزش/شبکه

ان هاي اجتماعی در آموزش زبشبکه فرانسه انجام داده است، به ظرفیت

ها، امکان نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شبکه؛ پردازدخارجی می

 ،آوردآموزان فراهم میدستیابی به موقعیت تعاملی ارتباط واقعی را میان زبان

آموز را به کاربر شناختی و فرهنگی، زبانهاي زبانو با رشد توانش

در میان و ساخت مشارکتی دانش  ،کندواقعی زبان خارجی تبدیل می

 ها کمک می کند. تر شدن آنشود و به مستقلاعضاي شبکه را باعث می

بین که  ،نشان داد -(میالدي ٢008) -٤کرامر و وینتمطالعات  -

مانند  ٢.0هاي وبفرمخودکارآمدي و حضور افراد در پلت

 ٥جتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد.هاي اشبکه

                                                           

 .2۰15 همکاران، و لی از: نقل به آکینو؛ -1

 .همان زوارکی و همکاران، زارعی -2
3. Nicolas Kant  

4. Walker and Veinte 

5. Krämer and Winter, 2008. 
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و  (میالي ٢0١١یانگ ) میالدي(، ٢0١0باران )هاي نتایج پژوهش -

آموزان به این که دانشاست، نشان داده نیز بسیاري از محققان دیگر 

و بهبود رابطه  داده،ري الکترونیکی عالقه نشان سبک از یادگی

و به تبع آن  ها براي یادگیريآموز، انگیزه آندانش -اجتماعی معلم

 ١دهد.افزایش می خودکارآمدي را

 کهد دهین فرصت را به یادگیرندگان میاعی اهاي اجتمشبکهچنین، هم

رات و ، نظگذاشتهها را به اشتراک ، ایدهکردهدهی اطالعات را سازمان

 ٢.از دیگران بیاموزند کهتر اینو مهم وده،بازخوردها را دریافت نم

آموز را ها امکان ارتباط میان معلم و دانشاین شبکهاز طرف دیگر، 

 ٣.آورندمیدر هر زمان و مکان فراهم 

خط توانند با تشکیل جامعه برران میفراگی، به عقیده یوئی و همکاران -

 هاي اجتماعی به اهداف آموزشی دست یابند. به وسیله شبکهو 

مبتنی بر استفاده از تلفیقی یادگیري  الگوي ،تحقیقات اخیر نشان داده -

و  ،تآموزان قرار گرفته اسهاي اجتماعی مورد قبول و پذیرش دانششبکه

  ٤.هاي اجتماعی پتانسیل باالیی در تحول یاددهی و یادگیري دارندشبکه

چون دیده شدن، مشارکت، تولید محتوا به جاي همعواملی بر این اساس، 

گذاري منابع، کمک گرفتن از گیري از طریق اشتراکمصرف محتوا، ارتباط
                                                           
1. Baran, 2010- Young, 2011. 

2. Wang and Woo, 2008. 

3. Tadeu and Joana, 2014. 

4. Bosch and Preez, 2009- 32- Roblyer and Others, 2010- Prez and 

Araiza, 2013- Selwyn, 2009. 
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تولیدات هاي شخصی و استفاده از دیگران براي بهبود تولیدات، انگیزه

هاي اجتماعی توان از جمله علل مقبولیت پدیده شبکهآموزشی دیگران را می

  ١.برشمردو تأثیر آن بر خودکارآمدي 

معتقد است هنگامی که افراد بتوانند مسائل  ٢بندورا ،از سوي دیگر -

جربه مختلف را به صورت کنترل شده و بر حسب توانایی خود ت

 ترند.کنند، تواناتر و موفق

که مورد هاي اجتماعی عالوه بر آنبازنگري پیشینه نشان داد، شبکه کهجه آننتی

آموزان هستند، امکانات فراوانی براي انتقال اطالعات و گرفتن اقبال و عالقه دانش

و مرزهاي کالس را در بعد  ،دهندآموز قرار میبازخورد در اختیار معلم و دانش

 شوند.میافزایش خودکارآمدي وجب و م ،دارندزمان و مکان از میان برمی

عنوان یکی از ابزارهاي هاي اجتماعی بهجا که در دهه حاضر شبکهاز آن

یادگیري را  -یاددهییند او فر ،اندی وارد حوزه آموزش شدهنوین آموزش

امر آموزش  خصوص درهب اي درخور توجه اند، مقولهالشعاع قرار دادهتحت

 .ضوي هستندهاي راخالق مبتنی بر آموزه

 روش تحقیق

 روش به شده مطالب کوشش آن در که ،است کاربردي نوع از پژوهش این

 و تجزیه مورد تحلیلی -توصیفی روش با و ،شود آورياي جمعکتابخانه

، نظر مورد روایات و احادیث استخراج اسناد، سپس با گیرد؛ قرار تحلیل

 مانند منابعی به مراجعه با مطالب و شده، انجام تحقیق ها درآن بنديطبقه

                                                           

 .1389 حسینی، -1
2. Albert Bandura (1925) 
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 مطالب توصیف به و ،شده معتبر استخراج هايکتاب و هامقاله ها،نامهپایان

هاي اخالق فناوري مبتنی آموزه آن از پس و ،پرداخته عنوان تحقیق با مرتبط

 .است شده استخراج هاي اجتماعیبر سیره رضوي در بستر شبکه
 هايکتاب و هامقاله ها،نامهپایان جمله اسناد، از تمام منابع پژوهش این تحلیلی جامعه

، قرآن کریم از جمله -دوم دست و اول دست منابع از اعم -اسالمی هايکتاب نیزمعتبر و 

هاي اخالقی و اجتماعی، فضایل رفتارزندگی،  ین، آئي اخالقی و رفتاي امامان شیعههاآموزه

چون هممنابعی  نیز نه اخالق فناوريو در زمیاست؛  و مسند امام رضا علمی و اخالقی

 سند تحول آموزش، در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه سند فناوري، اخالق سند

 اخالق هايمؤلفه که ،است اطالعاتی جامعه راهبردي سند پرورش و و آموزش بنیادین

 .ه استگردید استخراج اسناد این هاي اخالق رضوي ازفناوري و آموزه

 لحاظ موضوعی به پژوهشگر که ،است مواردي تمامی نیز پژوهش نمونه

 . باشد داشته دسترسی آن به توانستهمی مفهومی و

 های پژوهشیافته

براي تشخیص درست امور و در نهایت داشتن  همواره در زندگی انسان

 ،نیازمند راهنما و الگوهاي اخالقی و تربیتی است ،زندگی سالم و سعادتمند

توانند در افراد می امام رضاچون بزرگانی همه در زندگی البته با مطالع و

 .این راه قدم برداشته تا به کمال و سعادت حقیقی دست یابند
هاي فناوري در شبکه از این رو با توجه به اهمیت مباحث اخالق

سعی شده با  پژوهشها، در این در زندگی انسان ثیر آنأو ت اجتماعی مجازي
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مناسبی جهت  هايدستورالعمل حضرت، ي اخالقیهاآموزهاستمداد از 

 ارائه شود.  رعایت اخالق فناوري در این فضاها

 ،یید خداوند متعال بودهأمورد ت جا که ائمه اطهاراز آنطور کلی،  به

تواند می ایشانرفتار و منش  ،اندهمواره از فیوضات ویژه الهی برخوردار بودهنیز و 

 خوشبختی جوامع انسانی تلقی شود.راهگشاي خوبی جهت سعادت و 

 -ترین ابعاد اخالق فناوريکید اصلی نویسندگان بر مهمأت ،در این پژوهش

هاي اخالقی که سعی شده از آموزه است، -آداب معاشرت و حریم خصوصی

هاي اجتماعی مجازي استفاده رضوي براي آموزش این ابعاد در بستر شبکه

 شود:ها اشاره میفتهترین یاشود، که در ادامه به مهم

 های اخالقی رضویهای مجازی مبتنی بر آموزهآداب معاشرت در شبكه .أ

مجازي مشمول اصول و قواعد  هاي اجتماعیشبکههاي آدمی در فعالیت

فرد هاي منحصر بهحق ندارد با استناد به ویژگی کسی ؛ لذااخالقی است

یامبران بزرگ و فضاي مجازي، اصول اخالقی متعارف بشر را که میراث پ

نادیده  ،محصول عقالنیت جمعی آدمی و حوزه مشترک ارزشی بشر است

البته این امکان وجود دارد که ضوابط و حتی اصول اخالقی جدیدي  ؛بگیرد

 ؛هاي نوین در فضاي مجازي کشف و وضع گرددبه اقتضاي ظهور کنش

  .هاي اخالقی پایه و بنیادین نباشدکه ناقض ارزشمشروط بر آن

رعایت ادب و  ،با مردم اسالمی در برخورد و معاشرتکه مطلب دیگر این

فرهنگ اسالم سرشار از ؛ به همین قرینه، اى برخوردار استنزاکت از اهمیت ویژه

 را به رعایت ادب و نزاکت فرا خوانده است.  انسانرهنمودها و دستوراتى است که 
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هاي شبکهه کهر جایی آداب مخصوص به خود را دارد، از طرفی 

   ها که چگونه در این محیطاین ؛از این قاعده مستثنی نیستند نیزاجتماعی 

 چه کهاین و شود استفاده موجود فضاي با دیگران تعامل کنید، چگونه از

  .کنید رعایت باید هاشبکه این در ماندن و ورود براي را قوانینی

حفظ  عی مجازي،هاي اجتمایکی از قوانین حضور در شبکه ،بنابراین

 رعایت تر،بزرگ به احترام چنین،است؛ هماي شبکه معاشرت آداب و اصول

 با ارتباطدر  حریم حفظ و ناپسند الفاظ از استفاده عدم و گفتار در ادب

رو  ارتباط حذف خاطرهب است ممکن که است موارد اخالقی جمله از نامحرم

 .شود فراموش دیگران با در رو

آمیز یکی از مسائل برافروختن، فحاشی و سخنان خشونت ،به عبارت دیگر

 ،چنینهم ؛زننداخالقی است که لحن گفتگوها را در اجتماعات مجازي بر هم می

هاي یادگیري مجازي و وارد شدن به حریم زورگویی و آزار و اذیت در محیط

 ویژهههاي اجتماعی مجازي بکه در شبکه ،خصوصی افراد از دیگر مشکالتی است

هنگامی که هنجار مشخصی در نحوه استفاده از اطالعات موجود در محیط مجازي 

 ١.وجود نداشته باشد، با آن برخورد خواهیم کرد

باعث  مجازيدر فضاي  ي اخالقیهاتوجه نکردن به معیار ،بنابراین

برخی از رفتارهاي ناپسند در فضاي مجازي  اخالقی شکسته شدن حریم

 .ثیر قرار خواهد دادأي واقعی را نیز تحت تو زندگی در فضا ،گردیده

                                                           

 .1394 عابدی، -1
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 ٣معاشرت آداب و ٢شبکه واژه دو ترکیب از است، که «١نتیکت»یکی از این معیارها، 

 است. مجازي ارتباطات و اجتماعی هايشبکه نبایدهاي و باید شامل و ،شده تشکیل

رعایت ادب و احترام به حقوق دیگران از نمودهاى بارز بر این اساس، 

زیرا  ؛یاد شده است «رأس تواضع»که در روایات از آن به  ،نى استفروت

 .دب باشدمو ،کند که انسانتواضع ایجاب مى

 :فرمایندمی علی امیرالمؤمنین

 .ادب نیکوترین اخالق است

 فرمودند: مجتبیوصیت به امام حسن  چنین در هم

سان به اخالق نماي انو راه ،ادب مایه باروري عقل و تزکیه قلب و زینت زبان

 ؛او حیوانی رها شده بیش نیست ،اگر ادب همراه انسان نباشد ؛پسندیده است

پس در جستجوي ادب  ؛بخشدکوچک را آقایی می ،خداوند به ادب خیر دهد

به وسیله آن  ،کس پی ادب باشد هر ؛دست آوريه باش تا شخصیت و ثروت ب

  ٤.آورندشوند و حمله میبر او چیره می ،کسی که آن را رها کند ؛شودچیره می

ثیرگذاري أت ،براي مردم زمان خود داشتندهایی که امام رضارشادات و موعظهاز طرفی ا

و با منش  ،آمدندکسانی که به دیدن ایشان می بیشتر است؛ لذا زیادي براي همگان داشته

 گرفتندهاي بزرگ اخالقی میدرس ،شدندرو میبه رو حضرتهاي اخالقی و موعظه

و  ،ثیرات مطلوبی به همراه داشته استأها تکه در رشد و کمال ادامه و سیر زندگی آن

 مند شد.در این فضاهاي اجتماعی مبتنی بر فناوري بهره هاتوان از این آموزهبه تبع می
                                                           
1. Netiquette 

2. Network 

3. Etiquette 

 .5۰73، ح1366 تمیمی آمدی، -4
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آن  که الزمه -در تعامالت اجتماعیسیره رضوي،  یکی از اصول مهم

در  -ن و اصول حاکم بر جامعه استرعایت هنجارهاي جامعه مطابق با موازی

 .اندکه دچار انحراف و فتنه گشتهاست، با کسانی  مهربانانه برخورد

 :کندنقل می ،صفوان که یکی از اصحاب حضرت است

 -اما تندخو -او که فردي دانشمند ؛دوستی داشتم به نام محمدبن خالد

او خواستم  ها ازها و جدلبود نیز دچار انحراف شده بود. بعد از بحث

او ابتدا در خواست  ؛سخن بگوییمایشان برویم و با  حضرتبا هم نزد 

  ت.و در نهایت به اصرار من پذیرف ،ردکمرا قبول نمی

در این دیدار  ؛رفتیم ایشاناجازه گرفته و به دیدار  حضرتمن نیز از 

و به اشتباه  ،عذر خواست حضرتو از  ،بن خالد متحول شدمحمد

 و طلب بخشش نمود.  ،گذشته خود اعتراف کردرفتار و عقاید 

 در جواب این فرد فرمود: حضرت

 م.پوشی نمودو از گذشته تو چشم ،عذرت را پذیرفتم و تو را بخشیدم

  ١.شد خارج مقبول ايتوبه با او و ،داد پاسخ خالد محمدبن االتؤس به سپس

هم به شخصیت خویش و هم به  ،رعایت ادب و احترامبنابراین، 

 ،گران است که در صورت عدم داشتن چنین ویژگی بارز شخصیتیدی

  ؛گذارندبه شخصیت متقابل احترام نمی -الزم استطور که آن -دیگران

رعایت هنجارهاي ؛ لذا بینندزیرا او را شایسته چنین عزت و احترامی نمی

 امري الزم و ضروري است.  -باالخص یک جامعه اسالمی -یک جامعه

                                                           

 .138۰ عیاشی، -1
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از همان  ،فرماستسنن و قوانینی که در جامعه حکم بر این اساس،

هنجارهاي مخصوصی برخوردار است که بر همه افراد جامعه الزم و ضروري 

 ها را رعایت کنند.است که آن

دبانه ؤهاي متعددي از برخوردهاي مبه نمونهنیز در سیره پیشوایان دینی 

 :اندگفته چنان کههم ؛یابیمدست می

 ١.را نبود مگر انبیا و صدیقان راکس ال ادب هیچکم

 چنان که؛ هماین صفت اخالقی مشهود است در وجود مبارک امام رضا

 است: که گفته ،بن عباس صولی نقل شدهاز ابراهیم

 ،که سخن کسی را پیش از فراغ از آن قطع کند ،را هرگز ندیدم ابوالحسن

ندیدم آب  و هرگز ،کردندنشین دراز نمیهرگز پاهاي خود را جلوي هم

 .خنش کسی را ناراحت کند و برنجاندو هرگز ندیدم که با س ،دهان بیندازد

 :که ،شوداین سئوال مطرح می با چنین ترسیمی،

در جامعه کنونی که نبود موازین  اخالق فناوريآیا به کار گرفتن  -

 شود،مشاهده میاصلی و اخالقی و یا عدم رعایت حقوق انسانی 

 الزم و ضروري نیست؟

 د:نفرمایمی -خطاب به نبی مکرم اسالم -رآن کریمق

«

  ٢؛«

                                                           

 .138۰ عیاشی، -1

 .53 اسراء، -2
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ان که شیط ،دورنبندگانم را بگو که همیشه سخن بهتر را به زبان آو 

او با آدمیان زیرا دشمنی  ؛انگیزدچه بسیار میان شما دشمنی و فساد می

 واضح و آشکار است.

بهترین از نظر توام بودن با فضایل اخالقی و  ،منظور از بهترین سخن

ترک قول احسن و کشیده شدن به سوي لجاجت و  ؛ چرا کهانسانی است

 ١.و فتنه ایجاد کند ها رسوخ کردهشود شیطان در میان آنمخاصمه سبب می

ن بوده که به آ هاي نیکوي امام رضااز جمله ویژگیاز طرف دیگر، 

شرط کمال در ایمان فرد را  ؛ چوناندنمودهاعضاي خانواده خویش محبت می

 :فرمودندو  دانسته،اش در محبت و مهربانی با اعضاي خانواده

 ٢؛«»

اش که اخالقش نیکوتر و با خانواده ،کسی ایمانش بهتر است از دیگران

 ام هستم. ترین فرد نسبت به خانوادهو من مهربان ،تر باشدمهربان

گذار ثیرأعاد شخصیتی او تابدر همه  ،تواند با اعضاي خانواده خود داشته باشداین محبتی که انسان می

 .دانندو او را شایسته این احترام می ،دهنداو را مورد احترام قرار می -متقابالً  -که اطرافیان او نیز چرا ؛است

 فرمایند:ن اعضاي خانواده میمیادر خصوص مناسبات اخالقی  چنین، حضرتهم

با افراد د را برخورد خو ٣؛«»

 و گردان.کنی ،کوچک و بزرگ

                                                           

 .1378 شیرازی، مکارم -1

 .2، ج14۰4 صدوق، -2
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ول مهم از اص هاتوجه نمودن به شخصیت افراد و تکریم آنبر این اساس، 

 .تدر ابعاد مختلف زندگی اس

هاي برخورد با انسان ، کهیابیممیدرقرآنی یات آبا بررسی از طرف دیگر، 

 .ها باشدمختلف باید هماهنگ و متناسب با روحیه آن

 فرمایند:کریم میوجل در قرآن  خداوند عز

فرستاده محمد  ١؛«»

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

 است: فرموده در آیه دیگرچنین، هم

با  !اي پیامبر ٢؛«»

 .ها سخت بگیرو بر آن ،کافران و مجاهدان جهاد کن

دین و کریم که برخورد قرآن  ،شودگیري میچنین نتیجه دو آیه شریفهاز این 

اها دستور به برخورد در بعضی ج ؛ لذاکندفرق می ،هاي مختلفاسالم با انسان

 ٤.دهدمی میانه برخورد به دستور دیگر جاي در و ٣دهد،نیک و پر محبت می

به عنوان اسوه کانون مهر و عاطفه نسبت به  امام رضادر این میان، 

 آمده است: -مشهور به جوادیه -در زیارت چنان که؛ همبندگان خدا بود

  .سالم بر امام و پیشواي با رافت و مهربان ؛«»

                                                           

 .29فتح،  -1
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؛ چون این لقبی است که از طرف خداوند به ایشان داده شده است

خود  نسبت به مردم و اهل خانه و خدمتگزاران بیشترین محبت و مهربانی را

 تا جایی که نقل شده است: داشتند

بعد از  ،در روزي که مسموم شدند و در آن روز به شهادت رسیدند

 به فردي که نزدیکشان بود فرمودند:  ،که نماز ظهر را خواندندینا

 اند؟ غذا خورده -کارکنان و خدمتگزاران ،خانواده -مردم

 بخورد؟ غذا تواندمی کسی وضعیتی چنین در  !آن فرد جواب داد: آقاي من

نشینند شوند کسی غذا نخورده، میمتوجه می حضرت که لحظه این در

 کرده، همه را سر سفره دعوت  ، ودهنداي را میرهو دستور آوردن سف

 .دهندیکی مورد محبت قرار میها را یکیآنو 

 ،در جایی که مربوط به شخص خودشان بود طور کلی، حضرت به

ترین ایثارها و بیشترین محبت را نسبت به دیگران ها، عالیترین گذشتبزرگ

امل و نمونه است که نشانه انسانی ک حضرت،رفتار عملی ؛ لذا داشتند

 .اي به دنیا و ظواهر آن نداردعالقه

انجام حضرت اگر فردي حتی کوچکترین خدمتی براي از طرف دیگر، 

خدمت آن فرد را و  ،آوردندمی يداد، نهایت تشکر و قدردانی را به جامی

 نمودند.جبران می

 ؛ لذاکردندحضرت به مستضعفان و گرفتاران توجه خاصی می چنین،هم

زیاد  ؛کردند مشکل آنان را حل کننداگر گرفتاري و ناراحتی داشتند، سعی می

  ١.دبه خیري دست یافتن حضرت،هاي رسانیبودند افرادي که در سایه یاري

                                                           

 .1392 رشیدی، و بهشتی -1
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لحنی در سیره اخالقی و عملی ائمه شورعایت ادب و خ کهنتیجه آن

 به که در ابتداي امر خود را ملزم ،بوده است نمایانامري  معصومین

، که انددیگران را متذکر شده سپسو ، رعایت کردن این صفت اخالقی کرده

الزمه حضور در است، و هم الگو و سرلوحه اخالقی براي همه  ، هماین

 .استفضاي مجازي و رعایت اخالق مبتنی بر فناوري 

های و حفظ حریم خصوصی در شبكه رازداری ،رعایت امانت .ب

 یهای رضومجازی مبتنی بر آموزه

ترین مسائل اخالق سئله حریم خصوصی در فضاي مجازي از پیچیدهم

را در کنار سه  نظران آنبرخی از صاحب؛ به نحوي که رودشمار می فناوري به

براي تنظیم  -مالکیت معنوي، صحت و دقت و در دسترس بودن -اصل دیگر

 .دانندضوابط اخالقی فضاي مجازي کافی می

 اجتماعی مجازي هايشبکه کاربران اتاطالع امنیتطور کلی،  به

 آن روي بر و ،شده واقع جدي بحث محل همواره که ،است موضوعی

 .است گرفته صورت مختلفی أکیداتت

اوري در معرض خطراتی است که قبل از فنامروزه حریم خصوصی اشخاص 

ته یاوري الکتریسطور که قبل از پیدایش فنهمان ه است؛اطالعات وجود نداشت

حال باید مواظب بود که توسعه  ؛معرض خطر برق گرفتگی نبود در یکس

 را دچار تنش نکند.اوري، حریم خصوصی افراد فن

که براي این که مردم ،اوري اطالعات آن استیکی دیگر از مشکالت فن

 -قبالً -ناچارند از بسیاري از کارهایی که ،را حفظ کنند خودحریم خصوصی 

 دادند، دست بردارند.انجام می
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هاي مدنی به نظر ناظران حقوق بشر این امر موجب محدودیت در آزادي

البته ؛ که امري ناپسند است ،شودو خودمختاري و استقالل رأي افراد می

 .احکام این موارد در فرهنگ اسالمی گاهی متفاوت با فرهنگ غرب است

 ها دراز این آموزه بودند،مزین به این نوع صفت اخالقی که  امام رضا

از بعضی اشعار در جهت  چنینبردند؛ هممیهاي اجتماعی مجازي بهره شبکه

 :نمودند؛ به عنوان نمونهاستفاده میمضامین اخالقی و انسانی  بیان

 اذيعه ال کی السر النفسی انی
 

 ينسی بان يصان سرا رای فیامن 

که راز دیگري را فراموش کنم تا مبادا آن  ،همانا مرا رسم بر این است 

 ،دانیي را میپس اي کسی که رازي و سرّ؛ را فاش کنم و شایع گردد

 شود.آن راز حفظ می ،بدان که با فراموش کردن

 عنوان به هم تواندمی که مجازي دنیاي هايویژگی از یکیکه با توجه به این

 این ؛ لذااست افراد نامیگم و ماندن ناشناخته امکان ،آید شمار به تهدید هم و فرصت

 این از پیشروي به هستند، اخالقی رذایل مستعد که را هاییانسان است ممکن یژگیو

 فضایل رشد براي ايزمینه عنوان به را آن توانمی ،دیگر سویی از اما ؛کند ترغیب راه

 جامعه افراد الزم، هايزمینه آمدن فراهم با، که آورد شمار به نیز هاانسان در اخالقی

 جویند. بهره رذایل از دوري و اخالقی فضایل ارتقاي راستاي در مکانا این از توانندمی

ادي و ترس ماعتشود نوعی حس بیباعث میاسرار  بر این اساس، افشاي

ایت این ر نتیجه آن کرامت و بزرگی در حفظ و رعد که ،در انسان ایجاد شود

 نوع امانت از بین برود. 

همین  ن از دیدگاه امام رضامؤهاي مترین ویژگییکی از مهم ،بنابراین

 فرماید:جا که میاست تا آن و حفظ حریم خصوصی رعایت امانت و رازداري
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 خصلت شود: سهکه داراي رسد مگر اینمن به کمال واقعی نمیؤم

 .پوشی استپردهو آن،  ؛سنتی از خدایش شود -١

 .مدارا کردن با مردم است ؛ و آن،داراي سنتی از رسول خدا شود -٢

؛ و آن، صبر و استقامت در برابر تی از ولی خود گرددي سندارا -٣

 حوادث تلخ است.

و همواره  ،ارالعیوب بودن استن جایی که یکی از صفات خداوند ستاز آ

در امر  -بندگاناز بابت لطف و کرم خویش عیوب و گناهان و کوتاهی 

بنده نیز باید از این دریاي احسان الهی درس  ،آمرزدخویش را می -بندگی

پوشی از سنت خدا و پرده ،کار بنددبه خودو در زندگی  ،زرگ اخالقی بیاموزدب

 کار خویش قرار دهد.من حقیقی نیز هست را سرلوحه ؤکه از جمله صفات م

 فرمایند:میچنین، حضرت هم

 ؛امین به تو خیانت نکرد ١؛«»

  ستی.بلکه تو خائن را امین دان

و دیگران را نیز  ،انددار بودهبه عنوان فردي امین و امانت بنابراین، حضرت

اگر این امر در جامعه و در بین مردم ؛ پس اندنمودهتوصیه و تشویق به این امر می

  ٢.شودتمامی مردم در جامعه برقرار می میاننفس در اد بهمحس اعت ،درونی شود

 گیرینتیجهبحث و 
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زون استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات تحولی عظیم را در افزایش روزاف

 دهد.یادگیري نوید می تر حوزه آموزش وها و از همه مهمتمام حوزه

هاي جدید هاي اخیر رویکردهاي سنتی یادگیري با ظهور فناوريدر دهه

ر دستخوش ها و ارتباطات از راه دورسانهفراها، ايیادگیري نظیر چندرسانه

 ییرات اساسی شده است.تغ

هاي امروزه در بیشتر کشورها اقدامات بسیاري براي استفاده از فناوري

 ١.نوین در امر آموزش ویژه انجام شده است

 گریبانگیر زیادي اخالقی انحطاط که کنیممی زندگی عصري در از طرف دیگر،

 یکنزد ارتباطات و فناوري و صنعت پیشرفت اثر در سویی از و ،شده جوامع

 دلیل همین به؛ است گرفته قرار کسهمه دسترس در جاهمه در چیز همه هاملت

 ٢.است شکسته هم در را مرزها و ،کرده پیدا گسترش نیز اخالقی مفاسد

 صداي که جاآن تا رفته پیش جهان نقاطاقصی تا دلیل و همین به

 هايرزشا به اعتناییبی؛ لذا است آمده در نیز اخالقی مفاسد بنیانگذاران

،     خوردمی چشم به نیز جدید نسل تربیت در آن شدن کمرنگ و اخالقی

 وراناندیشه و متفکران نپرداختن معضالت، این دالیل ترینمهم از یکی که

 ٣.است اخالقی و مسائل ارزشی به تربیت و تعلیم

 موجب نفس، هتزکی و تهذیب و اصیل اخالقى هاىارزش به توجهىبی

 بر -اماره نفس -نفسانیات دیگر، عبارت به یا و مادى غرایز و تمایالت تسلط
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هاي اجتماعی لذا یکی از این اجتماعات گروهی، شبکهشود؛ انسان می

 پردازند.که در آن گروهی با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می است،مجازي 

یا  ناشناختگی معناي به که فیزیکی هویت فقدان هاي مجازي،شبکه در

 چونهم یحول موضوعات ايتازه هايچالش بود، مستعار نام از يبرخوردار

 در رو این از؛ آوردمی اجتماعی پدید لیتمسئو و رفتار شخصی، هویت

 عنوان مدیریت با مطالعاتی ،اوريفن اخالق تحقیقاتی ايهحوزه اخیر هايدهه

 و رشد از اخالقی ناشی مسائل و موضوعات از فراگیري دامنه ،هدایت و

 ١.گرفته است شکل ارتباطات و اطالعات اوريفن عهتوس

 چشم با که انسان درونی نیروي معناي به و است لقخ جمع اخالق،

 افعال که ،است ياستوار و راسخ نفسانی لق صفتلذا خ ؛شودمی درک باطنی

 اگر درونی صفت راسخ این و ،گیردمی صورت درنگبی آن با متناسب

 خود با متناسب اگر و شود؛فضیلت نامیده می باشد، ملکوتی خود با متناسب

 .شودمی نامیده باشد، رذیلت حیوانی

 صفت-بد یا خوب از اعم -نفسانی راسخ صفت و حالت اخالقچنین، هم

 علم؛ است ملکوتی خود با متناسب رفتار براي صفت و انسان افعال اختیاري براي

 اختیاري رفتار و لاعما و بد و خوب نفسانی که صفات است علمی نیز اخالق

 دادن انجام و خوب کسب صفات شیوه و ،کندمی معرفی را هاآن با متناسب

 ٢.دهدمی نشان را بد افعال و نفسانی صفات از دوري و پسندیده افعال
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 اختصاص اسالمی جوامع و اسالم به اخالقی تربیت و اخالق از طرفی اهمیت

 یا باشد متدین آسمانی دینی به خواه -انسان که داده است نشان تجربه ؛ندارد

؛ نیست نیازبی اخالقی تربیت از گاههیچ -مدرنپسا و مدرن دوره در حتی؛ نباشد

 که در هاییپیشرفت دنبال به ،غربی کشورهاي درو  معاصر دوران درلذا 

 به توجه و اخالقی اصول -تدریجه ب -آمد دست به تجربی علوم زمینه

 ١.است شده کمرنگ اخالقی، تربیتبه  توجه آن دنبال به و فضایل

 تربیت مبانی و اساس چندبعدي، و جانبههمه دینی عنوان به اسالمدر این میان، دین 

 اصالح و ،داده قرار خداوندي اقدس ذات به ایمان و اعتقاد پایه را بر خود اخالقی

 .است شمرده بر پیامبران اهداف ترینمهم از را مفاسد اخالقی با مبارزه و هاانسان اخالقی

 -امام رضا واالي هايآموزه از تربیت اصول و مبانی چهچنان ،بنابراین

 براي نمونه ترینمناسب تواندمی شود، و تبیین تحلیل -درستیه ب

 .شود تلقی اسالمی جامعه تربیتی عملکردهاي

 سنت و سیره از که بسیاري روایات و احادیث در و تأمل دقت باچنین، هم

 براي مناسبی اصول و مبانی به استخراج توانمی است، رسیده تدس به نبوي

 .کرد اقدام هاي اجتماعی براي آموزش اخالق فناوريحضور در شبکه

 با عصر رسالت و ائمه اطهار امروزبا توجه به فاصله طوالنی که جامعه 

در ادوار  ایشانضرورت یادآوري و بررسی سیره عملی و رفتاري  ،دارد

 .ناپذیر استاجتناب امري ،مختلف

                                                           

 .1391 صمدی و همکاران، -1
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گونه اصل حاکم بر معاشرت اجتماعی را این به عنوان نمونه؛ امام رضا

 ند:کنمعرفی می

 رفتار چنان مردم با معاشرت آداب و اخالق و در مراعات حقوق

 ١.نمایند رفتار تو با طورآن دوست دارى که ،نمایى

اخالقی رضوي در  هايتوان نتیجه گرفت که با تکیه بر آموزهمی ،بنابراین

هاي مبتنی بر فناوري، محیط -و به طور کلی -هاي اجتماعی مجازيشبکه

و در  ،ها کاهش دادتوان تا حدودي از رفتارهاي ضد اخالقی در این محیطمی

 مند شد.هاي اجتماعی بهرههاي شبکهعین حال از توانایی

 

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم -١

 ،دررالكلم و الحكم غرر ،(١٣٦٦) .،محمد بنعبدالواحد آمدي، تمیمی -٢

 اسالمى. تبلیغات دفتر قم:

 ارتباطات و اطالعات وریفنا ،(١٣9٢)، یسانی هیلد، .،آنی اسپاروهاک، -٣

 ،الهه والیتی و زوارکی زارعی اسماعیل ترجمه ،ویژه آموزشی نیازهای و

 آواي نور.انتشارات  :تهران

 مدرسه. انتشارات :تهران ،اسالمی تربیت بر دوباره نگاهی (،١٣90.، )خسرو اقري،ب -٤

 ،رضا امام سخنان مبناي بر عقالنی تربیت اصول، رشیدي، شیرین. هشتی، سعید.،ب -٥

 . ٥١-٦٧: ١٣9٢ (١8) ٢١ ،اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش

                                                           

 .1387 قوچانی، عطاردی -1
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گیری بوک بر شكلأثیر فیسبررسی نقش و ت ،(١٣89) ،وري، احسان.پ -٦

 ،نامه کارشناسی ارشدپایان ،نهای اجتماعی از دیدگاه متخصصاشبكه

 مرکز. -واحد تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی

 فناوري اخالق ،محسن جوادي، مجید.، اکبري، رضا.،علی االسالمی، هثق -٧

 ،فناوري و علوم در اخالق فناورانه، گراییموجبیت رهیافت بر مبتنی اطالعات

 .١-١0 (:١٣9٣) ٤، 9سال

 مالحظات ،علیرضا. االسالمی، ثقه ،حسینعلی. رحمتی، .،اهلل روح اوشیچ -8

 علوم اخالق، کتاب نقد ،ارتباطات و اطالعات فناوري درباره اخالقی
 .١٦٤-١88 :(١٣9٤) ١ ،روانشناسی و تربیتی

هشتاد و هشت کالم از هشتمین امام (، ١٣8٦حائري کرمانی، حسین.، ) -9

 .هاي اسالمی آستان قدس رضوي، مشهد: بنیاد پژوهشبه هشت زبان

 ،ورد نوراره هاي اجتماعی،مدیریت در شبکه ،نی، محمد مصطفی.سیح -١0

٣١ (١٣89): ٤9-٤0. 

 طراحی ضرورت محمود.، عباسی، حسن.، ملکی، مرتضی.، زاده،خاقانی -١١

  ،با رویکرد اسالمی پزشکی اخالق برنامه درسی براي الگویی

 .9٣-99(: ١٣89) ٣، آموزشی راهبردهاي

، تهران: مفردات فی الفاظ القرآنال(، ١٣٧٥.، )اغب اصفهانی. حسینر -١٢

 .انتشارات مرتضوي

 اجتماعی هايشبکه تأثیر ،قربانی، حمید رضا. ارعی زوارکی، اسماعیل.،ز -١٣

 ،فناوري آموزش و یادگیري ،آموزاندانش انگلیسی زبان یادگیري بر مجازي

 .٢٣-٣٦ (:١٣9٤) ٣ ،١دوره



88  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.12, (Jumada al-Thani 1439. Esfand 1396. March 2018) 

 و نظری مبانی ،(١٣9٢) ،داهلل.تبار، عبقاسم ؤمنی، اکبر.،م .،اسماعیل زوارکی، ارعیز -١٤

 .نور آواي انتشارات :تهران ،یادگیری و یند تدریسفرا در اینترنت کاربرد علمی

 ،دینی تربیت و معنوي تربیت اخالقی، تربیت ثغور و حدود، احمد. سلحشوري، -١٥

 .٤١-٥٦(: ١٣90) ٢ ،مدیریت آموزشی در نو رهیافتی

 .مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت: الرضاعیون أخبار (، ١٤0٤صدوق، ابوجعفر محمد.، ) -١٦

 و اصول مبانی،، اقبالیان، طاهره. .،دوایی، مهدي صمدي، معصومه.، -١٧

پژوهش در ، بیت اهل وپیامبر سیره در اخالقی تربیت هايروش

 .٣٧-٦٤(: ١٣9١) ١٦، مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

ت تضعیف های اجتماعی مجازی جهطراحی شبكه ،(١٣9٤) ،ابدي، رها.ع -١8

هاي اجتماعی همایش ملی شبکه ،خطرهای ضد اجتماع موجود در محیط بررفتا

 دانشگاه عالمه طباطبایی.تهران:  ،مجازي: بستري براي آموزش و یادگیري

 ،الرضا مسند در رضا امام راویان (،١٣8٧) ، عزیزاهلل.،قوچانی عطاردي -١9

 تبیان. رسانیاطالع و فرهنگی سسهمؤ: قم

 .یة اإلسالمیةمبة العلمکتتهران:  ،عیاشی تفسیر (،١٣80.، )ن مسعودبیاشی، محمدع -٢0

 هجرت. انتشارات ، قم:اآلمالمنتهی  (،١٣٧٣عباس.، ) می، شیخق -٢١

 .عصر، قم: مؤسسه انتشاراتی حضرت ولیالكافی(، ١٣٧٧کلینی، محمدبن یعقوب.، ) -٢٢

 ،المسائل ومستنبط الوسائل مستدرک ،(١٤08)، میرزا حسین. محدث نوري، -٢٣

 .البیتآل مؤسسه: بیروت

 ، قم: دار الحدیث.میزان الحكمة(، ١٣٧٥شهري، محمد.، )محمدي ري -٢٤

 قم: انتشارات ،قرآن در اخالق(، ١٣9٤مصباح یزدي، محمد تقی.، ) -٢٥

 .خمینى امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه

 .ةاإلسالمی دار الکتب تهران: ،نمونه تفسیر ،(١٣٧٤) دیگران.، ناصر.، شیرازي، مکارم -٢٦
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 ،رشد آموزش اجتماعی ،الق اجتماعی از منظر امام رضااخ ،یرمحمدي، فریده.م -٢٧

١٣( ١) ١٥90: ١٤-١٧. 
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