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Analysis of moral education in the field of globalization with 
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 چکیده
 تربیتی الگوهای و ها مدل تدریج به اخیر قرن یکی دو طول در اجتماعی تعامالت ویژگی نیز و ارتباطات تصاعدی افزایش و ها تکنولوژی روزافزون رشد      

 کرده چندان دو را گذشته کالن های چارچوب در تجدیدنظر ضرورت چندگاهی از هر و مواجه نموده وتهدید چالش با را در بعد اخالقی و اجتماعی به ویژه موجود

، پدیده جهانی شدن و ا ابزار فیش برداری وکتابخانه ایو بتحلیلی –با روش توصیفی  هدف این است که می باشداز نوع تحقیقات کیفی در این پژوهش که  .است

ت موجود، بدین نتیجه به تبع آن شبکه های اجتماعی مجازی را در قلمرو تربیت اخالقی مورد بررسی قرار دهیم. در پایان نیز با تجزیه و تحلیل کیفی اطالعا

می شود که امر خطیر  م می کند، موجب بروز چالش هایرسیدیم که جهانی شدن و شبکه های اجتماعی مجازی عالوه بر فرصت هایی که در تربیت اخالقی فراه

د که شبکه های اجتماعی مجازی شمشیر تربیت اخالقی را دچار بحران می نماید. لذا در این پژوهش با ارائه مهم ترین  این چالش ها و فرصت ها مشخص ش

تأثیر جدی قرار خواهند داد و این زنگ خطری برای تعلیم  دولبه ای است که اگر مدیریت و کنترل نشوند نه تنها اخالق بلکه آموزه های دینی فرزندانمان را  تحت

 امروزی است.  هو تربیت در جامع

 

 های اجتماعی مجازی، اخالق تربیت اخالقی، جهانی شدن، شبکه :کلیدی واژه های
 

  مقدمه -1

ت و حال که بشر در دوره ای زندگی  می کند که به عصر اطالعا

، نقش و وظیفه آموزش و پرورش ایجاب ارتباطات مشهور است . جایگاه

می کند که خود را با این دوره و تغییرات آن هماهنگ کند. و ساختار، 

برنامه و نحوه تعامل و آموزش خود را بر پایه اصول این عصر دوباره باز 

تعریف کند و در جهت هر چه فراگیرتر شدن این اصول و آماده کردن 

 عصر تالش نماید؛ افراد جامعه برا ی زندگی در این 

 و خانواده آغوش در هم که است ای پیچیده فرایند تربیت و تعلیم

 تربیت و تعلیم شک بی دارد. جریان محیط مدرسه در هم و اجتماع

 غیررسمی هم است و مدرسه آن اساسی نهاد که دارد رسمی جنبه هم

 مجموعه زیر و جامعه بلکه نیست، آن متکفل فردی به منحصر نهاد که

 و دیداری شنیداری، از اعم همگانی های رسانه آن مخصوصا   های

ای هیچ جامعه1، ص1331)پاک سرشت، هستند آن دار عهده نوشتاری

بخشی امور تواند مستقل از مالحظات اخالقی و ارزشی به ساماننمی

اجتماعی و فرهنگی خود اقدام نماید؛ به این خاطر که مسئله اخالق و 

تند که تمامی مناسبات اجتماعی، فرهنگی، هایی هسها مقولهارزش

سازند. البته آنچه که در امر اقتصادی، سیاسی و رفتاری را متأثر می

ها مهم است، عالوه بر تأکید بر ضرورت توجه به اخالق و ارزش

ها و رویکردهای درست آموزش ها، توجه به روشاخالقیات و ارزش

ابهاماتی که نسبت به  اخالقی و ارزشی است. بسیاری از تردیدها و

خاطر تردید در ضرورت، بلکه ها وجود دارد، نه لزوما بهاخالق و ارزش

های آموزش و تربیت اخالقی در مدارس خاطر تردید نسبت به روشبه

و دیگر نهادهای مربوط است. این تردید نیز خود ناشی از فقدان مدل 

بیین و ارزیابی خاص و روشن تربیت اخالقی و ارزشی است. بنابراین، ت

تواند گام مؤثری ها و رویکردهای مؤثر تربیت اخالقی و ارزشی میروش

در جهت حل معضالت مربوط به تربیت اخالقی و ارزشی به حساب 

 آید. 
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الت فوق به هانی زندگی می کنیم که تمام معاداما هم اکنون در ج

انی هج نوعی تحت تأثیر جرایاناتی قرار گرفته اند که از آن با عنوان

 را جوامع سنتی تدریجی ساختارهای صورت به کهکنند  یسازی یاد م

مدرن  جوامع برای را نوینی ساختارهای و ها نقش و شکند می هم در

 باید فرایند این سیر در که ساختارهایی جمله از .می آورد ارمغان به

 کشور هر آموزشی نظام شود پایا و اساسی تحوالت و تغییر دچار

 مجازی اجتماعی های شبکه(.1331و ابراهیمی،  است)خسروی

 ارزش بوک،تانگو، وایبر، الین و... در عصر جهانی شدن،  فیس همچون
 شیوه در را ای گسترده دگرگونی و ساخته متحول را اجتماعی های
این  .اند آورده وجود به ها گروه و افراد دینی هویت گیری شکل های

 کرده مبدل کوچک ای دهکده به را جهان مجازی، شبکه های اجتماعی

 با متفاوت باورهای و فرهنگ با بزرگ و کوچک از را جهان مردم و

 هایفناوری کامل تسخیر در ما امروز دنیای .است نموده مرتبط یکدیگر

 های پدیده و گوناگون های بخش هموارهفناوری این .است ارتباطی

 می پیوند فردا جهان به را امروز جهان و یکدیگر به را جهان مختلف

 رسانه عبارتی به یا هافناوری (. این2،ص1331دهد)باقری و شمشیری، 

 تحوالت سمبل دور، های گذشته از اند برجسته بسیار اینکه بر عالوه ها

 با و اند اقتصادی و سیاسی فرهنگی، های دگرگونی نشانگر و اجتماعی

 هم به دارند که ویژگی هر با عالم تمامی در را انسان العاده، فوق سرعت

 سایر با که به یکدیگر تنها نه را زمین مختلف نقاط و دهند می پیوند

، 1332کنند)صبری،  می متصل دور های کهکشان و آسمان نقاط

 چه نیست دادنی سفارش و خواستنی کاالیی مجازی (. دنیای21ص

 دارد قرار مستمر طور به خانوار مصرفی سبد در نخواهیم چه و بخواهیم

 با .کرد جدا خانواده سیاست حتی و اقتصاد فرهنگ، از را آن توان نمی و

 کارکردهای و ها شاخص ها، مؤلفه جانبه همه بررسی لزوم توضیح این

 واقعیت یک این .کند می آشکارتر را اخالقی تربیت برای مجازی دنیای

 های ملت بر مرکز های ملت توسط فرهنگی امپریالیسم که است بدیهی

 فرهنگ کند می تالش دولتی هر مورد این در .شود می تحمیل ضعیف

 انجام دارد اختیار در که ای وسیله هر با را کار این و کند صادر را خود

فرهنگی  هنجارهای پخش و نشر برای مرکز های دولت البته .دهد می

 پخش مجراهای و زبان بر زیرا برخوردارند، تری مطلوب موقعیت از خود

(.یکی از 31، ص1331دارند)ابو،  تسلط اینترنت به دسترسی ابزار و

در نسل نوجوان  اخالق و دینداریمواردی که بسیار باید متوجه آن بود 

است که ممکن است با ظهور شبکه های مجازی مورد تهدید قرار گیرد 

فاصله  اخالق و دینای از خدا، این سنت الهی است که هرگاه جامعهو 

عدم توجه خویشتن و ؛ لذا گرفت، محکوم به شکست و نابودی است

مشغول شدن به اموری که تاثیری در کمال و سعادت انسان ندارد، 

انحراف آمیز است و این بزرگترین بیماری و ناهنجاری معنوی است که 

و  اخالقبنابراین پرداختن به بهداشت  انسان به آن مبتال می گردد.

که  از اهمیّت بسیاری برخوردار است؛ چرا فضای مجازیدر  دینداری

 ،هویّتی منجر گردد ممکن است به بی اخالقهای معنویّت و بحران

های جدید فواید بیشماری دارد از جمله  فناوریهرچند که 

رسانی های ساده، عدالت آموزشی، آسان سازی مبادالت اداری و اطالع

د توسعه و رقابت، توسعه منابع تجاری، تبلیغات تسهیل یافته و ایجا

در دنیای ما که  ل دیجیتالی، دولت اینترنتی و...انسانی، ایجاد مشاغ

بسیاری از مناسبات تغییر یافته و می یابد وجود چنین وسیله ای بسیار 

ضروری و اجتناب ناپذیر است و به زودی هم با توسعه آن در بسیاری 

شود، ولی نمی توان این فراهم میاز ادارات و نهادها اشتغال از راه دور 

حقیقت مسلم را نادیده گرفت که مضرات این رسانه بسیار ویرانگر است 

و قربانی زیادی در سرتاسر دنیا گرفته است و درجه این صدمه ها و 

بنابراین در تدوین ؛ لطمه ها به قدری است که قابل گذشت نمی باشد

ین جزئیات و استانداردها توجه به ریزتر مجازیقوانین مرتبط با فضای 

از یک سو و ارزش های محلی و اخالقی و مذهبی جامعه از سوی دیگر 

از ضروریات است. یعنی اصل حفظ منزلت انسانی و حرمت زندگی 

خصوصی افراد و پای بندی به اصول اخالقی و رعایت حقوق دیگران از 

ه به لذا با توج مباحث اساسی در فناوری اطالعات و ارتباطات است.

مطالب مذکور بجاست از قابلیت ها و ظرفیت های شبکه اجتماعی 

جوانان و  انحراف اخالقیو جلوگیری از   تربیت اخالقیمجازی در راه 

نوجوانان جامعه اسالمیمان بهره گیری کنیم و در این پژوهش نیز 

سعی بر آن است که بیشتر بر وجه فرصت بودن شبکه های اجتماعی 

خالل بحث به تأکید شود؛ هرچند در  خالقیامجازی در تربیت 

ضای مجازی به تعلیم و تربیت نیز پرداخته تهدیدها و چالش های ف

 خواهد شد.

 آن تاریخچه و 1شدن جهانی-2
 و است گسترده پدیده این طبیعت و اندازه به شدن جهانی بالقوه آثار

 تحوالت ترین گسترده و ترین تازه یکم نظاره گر و بیست قرن جهان

 ترین پیچیده با خود که ای مقوله . است شدن جهانی  پدیده از متأثر

 و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، های نظام در را دگرگونیها

ه منطق اقتصادهای برای مهمی پیامدهای و است کرده آموزشی ایجاد

 کمیت در وسیع تحوالت این مقوله، پیامدهای دیگر از .دارد ملی و ای

مجامع،  ها،سازمان نهادها، ها،گروه افراد، بین ارتباطات کیفیت و

 از برخی (.1333، 2)کارنویاست اجتماعی هایتشکل سایر و شرکتها

 و تاریخی ساختارها های ریشه بررسی به مند عالقه پردازان نظریه

 را شدن فرایند جهانی مبدأ که باورند این بر کنونی، جهانی های شبکه

 با شکل آنان دیدگاه از .کرد وجو جست باستان های تمدن در باید

شد؛  آغاز هم شدن جهانی فرایند واقع در هایی، تمدن چنین گیری

 تمدن خود، درونی ساختار و منطق اقتضای به ها تمدن آن که چرا

 دیدگاه (. از22،ص1331بودند)گل محمدی،  طلب هایی گسترش

 ایمانوئل والرشتاین، و فرانک گوندر دره آن مانند هایی نئومارکسیست

 شده جهانی بسته نظام نطفه که شده آغاز هنگامی شدن جهانی فرایند
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 در .گردد مسیح بازمی میالد از پیش سال 2500 به تاریخ این و است

 5000 تبع آن به و جهانی نظام تاریخ سال هزار 5000 از آنان واقع

  (.23صگویند)همان،  می سخن شدن جهانی فرایند تاریخ سال هزار

تمدن  تاریخ همان را شدن جهانی تاریخ پردازان، نظریه از گروهی

 باستان مصر از و میالد از پیش سال 1500 حدود که دانند می جهانی

 با معتقدند پردازان نظریه از دیگری دسته .شود می آغاز سومر و تمدن

 مثال  . است شده آغاز نیز شدن فرایند جهانی تجدد، گیری شکل

 .داند نمی تجدد گسترش چیزی جز را شدن جهانی فرایند گیدنز،

 را فرایند این آغاز و جهانی شدن تاریخ درک هم انگلس و مارکس

 دیدگاه از چون دانند؛ داری می سرمایه تاریخ شناخت و درک مستلزم

 اقتصادی سازی کار یکپارچهاندر دست همواره داری سرمایه نظام آنان

 شدن جهانی دیدگاه، این به توجه با پس . است بوده جهان فرهنگی و

 پدیده این حامیان و طرفداران . دانست داری سرمایه همزاد باید را

 کار، تقسیم سوی به است روزافزون گرایشی شدن جهانی معتقدند

 جهان نقاط سایر به پیشرفته اقتصادی جهان از جدید فناوری گسترش

 نتیجه در و رفاه تولید، آسایش، برابر چند افزایش آن تبع به و

 انتقاالت و نقل تولید مادی، برای الزم های شایستگی از برخورداری

 ..غیره و سیاسی، اجتماعی بهتر ساماندهی ارتباطات، و اطالعات

 (.23،ص1383 )اویسی،

 بیستم قرن پایانی هایسال در شدن جهانی واژه پیرامون مداقه و بحث

 کارکردی و مفهومی تحوالت دچار زمان گذر فرایند در و گردید رایج

 سیاست، چون مقوالتی وارد اقتصادی بعد صرف از چنانچه است، شده

 روان و شناختی مسائل جامعه ارتباطات، و اطالعات تکنولوژی قدرت،

 شده توصیف و بیان مختلفی اشکال به این واژه.است شده شناختی

 به شدن جهانی ویژگی بارز معتقدند نظران صاحب از گروهی . است

 ساختارهای تغییر و جهانی گذاری سرمایه روند و سرعت تشدید

 امنیت تهدید امر در را ها نگرانی از موجی و کالن انجامید خرد اقتصاد

 فراهم انبوه و مهاجرت جهانی فقر ، یافتگی توسعه عدم ، ها کشور ملی

 (.1993 باربر ، 1995 اسمیت ، 1380 قریب( است ساخته

  )مکان و زمان (انتقال معنای به شدن جهانی که است معتقد 3گیدین

 بشر توان از ناشی تحول این اعظم بخش که است باور این بر او .است

 مهرعلی )دور است راه از فعالیت و ارتباطی وسایل ساختن متحول در

 تا شدن جهانی مفهوم است معتقد ( 1992 ) رابرتسون 1383). زاده،

 کاربرد و نداشت علمی چندانی اعتبار 1980 دهه اواسط شاید یا اوایل

 پیدا جهانی جنبه مفهوم پس آن از و شد آغاز هشتاد دهه اواسط از آن

 شده علمی ادبیات وارد هشتاد دهه از شدن جهانی واژه اگر چه . کرد

 نو زمان به آن تاریخ بلکه . نیست جدید شدن جهانی فرایند اما ، است

 را فرایند این نوگرایی، البته. گردد می بر داری سرمایه ظهور و گرایی

 انسان آگاهی سطح تشدید موجب معاصر دوران طی در و تسریع کرده

 و اصلی کانون را تمدن اروپایی رابرتسون . است شده آن به نسبت
                                                                 

3 Giddend 

 در نکته ترین اصلی. آورد می حساب به شدن جهانی تحول خاستگاه

 جهانی آگاهی تشدید به مربوط ، شدن جهانی از برداشت رابرتسون

 شرح به را شدن مفهوم جهانی او . است جدیدی نسبتا   پدیده که است

 را نیروی شدن ( جهانی2111اسپرلینگ)  . است کرده تشریح زیر

 آن در که را متعددی های محیط مثبت طور به که میداند غالبی

 نیروهای تأثیر تحت پدیده این .دهدشکل می کنیم می زندگی

 و هاهدایت تکنولوژی با (. و2111، همکاران و اقتصادی)اولسن

 دارند حضور جهان در که سازمانهایی یا افراد بین دیجیتالی ارتباطات

 می برقرار پیوند اندنداشته هم با قبلی واسطه و ارتباط لیکن سابقه

 است اقتصادی و سیاسی علمی، ابعاد فرهنگی، دارای شدن جهانی.کند

 موفق و دستاوردهای تجارب انتقال فرصت نوعی آن مثبت معنای در و

       همچنین و جهانی بخشهای سایر به جهان یافته توسعه بخشهای

 و استعماری درک دیگر عبارت بهاست.  ملل تمام "تبادل فرهنگی "

 (.2112است)اسمیت،  الزم دو شدن هر جهانی مقوله از استعماری فرا

 شدنشبکه های اجتماعی مجازی در پرتو جهانی -3
 انسان روش و راه چنانکه در مباحث پیشین گذشت جهانی شدن،

 بر تغییر این که ای گونه به است؛ داده تغییر تاریخ ضبط و ثبت در را

 اجتماعی های شبکه .است بوده اثرگذار نیز یکدیگر با افراد تعامل نحوه

 تأثیر تنها نه خود های قابلیت با ابزارها، این ترین مهم از یکی عنوان به

 بلکه گذارد گوناگون جوامع در کاربران اجتماعی های جنبه بر عمیقی

 پزشکی، پرورش، و آموزش مثال، عنوان به مختلف های زمینه در

است)حریری و عنبری،  یافته فراوانکاربرد قانون، و تجارت

 مبتنی های ازسرویس ای مجموعه اجتماعی، شبکه (. یک2،ص1331

 که آورد می فراهم اشخاص برای را امکان این که است 3 وب بر

 اعضای دیگر با یا کنند، ایجاد خود برای خصوصی یا عمومی توصیفات

 و بگذارند اشتراک به ها آن با را خود منابع کنند، برقرار ارتباط شبکه

 جدید اتصاالت یافتن برای افراد، دیگر عمومی توصیفات میان از

 شبکه واقع، .(درBoyd & Ellison2007, p.23)کنند) جستجو

 فضای در اجتماعی تعامالت تقویت و افزایش برای اجتماعی های

 روی بر که اطالعاتی طریق از کلی طور به .اند شده طراحی مجازی

و  شخصی اطالعات کاربر، مانندعکس گیرد، می قرار افراد پروفایل

 توانندپروفایل می کاربران .گردد می تسهیل ارتباط عالیق برقراری

 مانند مختلف کاربردی های برنامه طریق از و ببینند را دیگران های

 Pempek etکنند) برقرار ارتباط یکدیگر با گپ و الکترونیک پست

al., 2009, p. 228)اجتماعی های شبکه تعریف در کلی طور (. به 

 وب یک از که هستند هایی پایگاه اجتماعی های شبکه گفت توان می

 گپ، مانند امکاناتی شدن اضافه با جستجوگر موتور مانند ساده گاه

 کاربران به را گذاری اشتراک خاصیت دیگر امکانات و الکترونیک پست

 صدها گردهمایی محل اجتماعی، های شبکه .دهند می ارائه خود

 و جنس زبان، مرز، به توجه بدون که است اینترنت کاربر میلیون

پردازند)سلطانی فر،  اطالعاتمی تبادل و تعامل به فرهنگ،
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 از یکی به مجازی اجتماعی های شبکه حاضر حال در(.13،ص1333

 از و شده تبدیل جهان و جامعه سطح در ارتباطی ابزارهای مهمترین

 & ,Yermolayeva YAباشند) می برخوردار فراوانی شهرت

Calvert Pempek TA, SL.,2009,p227-238های (. شبکه 

 می پیدا فرصت افراد ها آن در که هستند مکانهایی مجازی اجتماعی

 داده بروز را خود شخصیتی های ویژگی کرده، معرفی را خود تا نندک

 را ارتباطات این ها محیط این ودر کرده برقرار ارتباط سایرین با و

 و نداشته منفی اثرات صرفا اجتماعی های (. شبکههماننمایند) حفظ

 به ها آن از درمانی، یا و آموزشی فرایند در آنها گیری کار به توانبا می

 ,Yedidia MJ, Gillespie CC) نمود استفاده بهینه طور

Kachur E, Schwartz MD, Ockene J & Chepaitis 

AE.و2113وp:1157و رنگ داشتن شبکه ها این موفقیت (. دلیل 

 همین از (است اجتماعی موجودی انسان چون) آنهاست اجتماعی بوی

 را سنتی اجتماعی تعامالت از جدید صورتی حضور خود، با کاربران رو،

 دلیل به تعامالت این از برخی کردن تجربه شاید که آورندمی وجود به

 کارشناسان اعتقاد به امر این .باشد غیرممکن کاربرانجامعه هنجارهای

 به پا جامعه بر حاکم هنجارهای از فارغ تا کندمی تشویق را کاربران

 همین که داشت خاطر به باید اما .بگذارند مجازی هایجامعه  چنین

 چنین وارد دارند واقعی جامعه در که اخالقی بنیان با کاربران

 از استفاده .پردازندمی دیگران با تعامل به و شوندمی هاییمحیط

 .میکند پیدا بیشتری محبوبیت روز به روز اجتماعی، هایشبکه خدمات

 مثل بزرگی پرتالهای از بعد اجتماعی، هایشبکه  سایتهای اکنون هم

 خدمات ترینبه پراستفاده تبدیل گوگل، مثل جوجست موتورهای یاهو

 (.11اند)همان، صشده اینترنتی

 اخالق و تربیت اخالقی-4
در اصطالح علمای اخالق، « خلق»جمع خُلق است و « اخالق»

افعال  شودگیرد و موجب میای است که در نفس انسان شکل میملکه

 به سهولت و بدون نیاز به اندیشه از آن صادر شوند )مسکویه رازی،

(. بنابراین، موضوع دانش اخالق 21تا، ص ؛ نراقی، بی 21ق، ص 1111

از نگاه عالمان اخالق، ماهیت ملکات نفسانی و چگونگی ایجاد آنها و از 

بین بردن رذائل است. خواجه طوسی بر همین اساس اخالق را چنین 

 کند:عرفی میم

علم است بدان که نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب توان کرد 

جمیل و محمود  شودکه جملگی افعالی که به ارادت او از او صادر می

بود، پس موضوع این علم نفس انسانی بود از آن جهت که از او افعالی 

جمیل و محمود یا قبیح صادر تواند شد به حسب ارادت او )طوسی، 

 (. 13، ص 1311

موجب شده « اخالق»های جدید در تحلیل مفهومی بازاندیشی

اندیشمندان دایره موضوعی اخالق را به فراتر از صفات و ملکات، یعنی 

عنوان مثال، به دامنه وسیع افعال و کارهای ارزشی انسان بکشانند. به

استاد مصباح از اندیشمندان معاصر موضوع اخالق را اعم از ملکات 

موضوع اخالق اعم از ملکات اخالقی است و همه »نسته است: دا

توانند شوند و میکارهای ارزشی انسان را که متصف به خوب و بد می

برای انسان کمالی را فراهم آورند، یا موجب پیدایش رذیلت و نقصی در 

 (.133، ص 1، ج 1332)مصباح، « گیردشوند، دربر مینفس می

اخالقی وابسته به گستره و قلمرو  روشن است که مفهوم تربیت

است. اگر اخالق تنها ناظر به فضائل و رذائل معنا  "اخالق"مفهومی 

ور بودند، معنای تربیت اخالقی شود، چنانچه برخی از قدما بر این با

گونی در جهت ایجاد فضائل و از بین بردن رذائل اخالقی است. این دگر

ظر خواهد بود. اما اگر گستره و منش مدنمعنا از تربیت اخالقی، تربیت

قلمرو اخالق هر سه ساحت شناخت، عواطف و رفتارها باشد، چنانچه 

یت پژوهان مسلمان معتقدند، بر این پایه مراد از ترببسیاری از اخالق

انسان است که دامنة آن سه عرصه اخالقی ایجاد نوعی دگرگونی در

، 1333گیرد )باقری، میفکری، احساسی و عاطفی و رفتاری را دربر 

 (.11ص 

بر این اساس، در میان متفکران غربی نیز دو تلقی متفاوت از 

، تربیت «تربیت منش»تربیت اخالقی وجود دارد: یکی با عنوان رویکرد 

داند و رویکرد دیگر، تربیت اخالقی را پرورش فضائل در متربیان می

بیت اخالقی داند و معتقد است ترها میاخالقی را آموزش ارزش

رو، های اخالقی به متربیان است. ازاینمعنای آموزش اصول ارزشبه

ای تعریف کنند گونهاند تربیت اخالقی را بهبرخی در غرب تالش کرده

صدد است که جامع هر دو رویکرد باشد؛ آنها معتقدند تربیت اخالقی در

ائل اخالقی وجود بیاورد یا فضرشد اخالقی را ارتقا دهد یا منشی را به

 ,Oser & Reichenbachآموزان ایجاد کند )بیشتری را در دانش

1331, p. 332.) 

رسد، تربیت اخالقی معنایی جامع دارد و شامل تمام نظر میبه

از جمله رفتارها و ملکات  فکری، عاطفی و رفتاری( )ابعاد وجودی انسان

توان گفت یشود. بر این اساس، محتی بعد گرایشی و انگیزشی نیز می

ها های اخالقی و پرورش گرایشتربیت اخالقی، آموزش اصول و ارزش»

 (.11، ص 1333)داودی، « های اخالقی استو فضیلت

 توجه مورد جوامع همه در و دیرباز از اخالقی تربیت و اخالق

 داشته قرار والدین و معلمان اندیشمندان، الهی، فیلسوفان، پیامبران

 و انسانی هویت بحران با دلیل رویارویی به نیز امروزی بشر .است

 روی ارزشهای اخالقی به است ناگزیر اخالقی ارزشهای

 (. در این میان، نظام تعلیم و تربیت 22،ص1333آورد)نجارزادگان، 

 متناسب و مؤثر روشهای و عمل راهنمای اصول تدوین با است موظف

 اخالقی ربیتت در را مربیان محیطی، دگرگونیهای و بومی با وضعیت

 و روشها اصول، که است این در تربیتی نظام هر زیرا پویایی کند؛ یاری

 خواسته هایش بتواند و کند خارج ایستا از حالت را خودش کارکردهای

دارد)باقری،  نگه زنده و محیطی، شاداب دگرگونی های با متناسب را

 از بخشی عنوان به ما امروز جامعه که است (. بدیهی13،ص1331

 تغییر کوچکترین از و بردمی سربه ارتباطات عصردر  که بشری، اجتماع

 خیلی ...و اقتصادی سیاسی، فرهنگی،علمی، عرصه های تمامی در

 بشری گوناگون و اندیشه های جریانها از ناگزیر شود،می خبر با سریع
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 افکندمی تربیت سایه و تعلیم بر عمال   نگرشی چنین و پذیردمی تأثیر

تربیت  و درونی تربیت هایجنبه ما آموزشی نظام در کهایگونه به

  و خودسازی به نیاز بنابراین است؛ گرفته قرار الشعاعتحت اخالقی

نظری،  دانش ادامه قدرت تقویت کنار در سعادت به منتهی تربیتی

 .گرددمی احساس پیش از بیش

 و تعلیم متعالی های جلوه از یکی عنوان به همتربیت اخالقی 

به گونه ای که  است شاگردان اخالقی رشد آن عمده هدف که تربیت،

 معلمان و مربیان که است امریآنان را افرادی نیکو و خیّر بار آورد، 

)رهنما، کنند توجه بدان مستقیم غیر یا و مستقیم ناچارند

 نظام یک از که ای عمده انتظارات جمله . در واقع از(.1،ص1333

 حیات طول در که است؛ انتظاری اخالقی تربیت دارد، وجود آموزشی

 ای هر جامعه اصوال  .است شده احساس آن دوش بر همواره انسان،

 معنی دار چیزی چه زندگی در که این تبیین و خود حیات ادامة برای

 ای برنامه باشند، اخالقی هنجارهای چه سیطرة تحت باید و مردم است

 (. ارزش222، ص1332دارد)عطاران،  منطقی نیاز پاسخی و اصولی

 توانمی که طوری به دارند، نفوذ افراد زندگی کل در اخالقی های

 می بیان ها آن مبنای بر تربیت شناسی روش و مقاصد، محتوا :گفت

 این رغم به و زندگی در اهمیت اخالقیات وجود با متأسفانه اما .شود

دانسته  اخالقی تربیت را حاضر قرن شایستة تربیت که

 دستخوش تربیتی بعد این اخیر، های سال (. در133صهمان،اند)

 تربیت گرفتن فاصله توان می ویژهب است؛ شده ای عمده تغییرات

 یافتن گراییو نسبیت سکوالر بوی و رنگ و معنویت و دین از اخالقی

هرچند  که بود افرادی پرورش شرایطی چنین نتیجة .برد نام را آن

 انتهای در لذا .نبود اخالقی اعمالشان و افکار شناختند، می را ها ارزش

 اعمال افزایش نتیجة در میالدی، یکم و بیست شروع قرن و بیستم قرن

 ها ارزش و اخالقیات به لزوم بازگشت جنایت، و بزهکاری اخالقی، غیر

 تربیت اخالقی و تعلیم حاضر، قرن شایستة تربیت و گردید مطرح

 مربیان فراوان تالش وجود با (. اما132،ص1333شد)سجادی،  قلمداد

 برنامه های در، بسیاری خألهای اخالقی، مباحث توسعة جهت در

که  خوردمی چشم به جهان تربیتی های نظام سراسر در اخالقی تربیت

از یکسو وخانواده ها از سویی باید مورد مداقه دست اندرکاران تربیتی 

 (.113ص1333)بناری، دیگر قرار گیرد
 

 ضرورت تربیت اخالقی در عصر جهانی شدن-5

 نظام در اخالق جایگاه به طرفی از اخالقی، تربیت دربارة بحث

 و فردی سعادتدر تواندمی فاضله که اخالق نقشی و اجتماعی

 ارتباط به دیگر، از سوی و گرددمی مربوط باشد، داشته انسان اجتماعی

این  شدت .شودمی مربوط تربیت و اخالق شدید تنیدگی درهم و

تربیت کردن "تربیتی  مربیان مدیدی سالهای که است حدی در ارتباط

 .انددانستهمی یکی شایسته اخالق به او"متخلق شدن"را با  "فرد

 هدف عنوان به آن به عمل که بس همین اخالقی تربیت اهمیت دربارة

)هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوال  .است شده مطرح رسالت انبیا اصلی

  1.مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِْم آیَاتِهِ وَیُزَکِّیِهمْ وَیُعَلِّمُهُُم الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ(

 ارسطو و افالطون سقراط، نظیر پیشین، فیلسوفان الهی، بر ادیان عالوه

 اخالق با ییها انسان پروردن را و پرورش آموزش اصلی هدف نیز

 و جرأت دانایی،دادگری، مانند اخالقی هنرهای به آراسته و حمیده

 میان (. از21-21صص،1331باقری،اند)کردهمعرفی خویشتنداری

 عنوان به را اخالق روسو و اسپینوزا مانند کسانی فیلسوفان معاصر،

 اخالق به منوط را انسان کانت ارجمندی .اند ستوده انسان برتر جنبة

 را تربیت اخالقی اخالقی، قانون تقدس بر تأکید ضمن و دانسته او

 (. چنین32صهمان،داند)می تربیت سطح ترین عالی و آخرین

 زندگی در تربیتی بعد این اساسی نقش از اخالقی، تربیت بر تأکیداتی

 اصلی عامل اخالق که طوری به دارد؛ حکایت بشر و اجتماعی فردی

 علمی مطالعات انجام . بنابراین.است شدهقلمداد  جوامع پویایی حفظ

 ارزش از برخوردار هم و ارزشی کاربردی دارای هم حیطه، این در

 . است نظری

های اجتماعی مجازی برتربیت فرصت های شبکه -6

 اخالقی
شبکه های اجتماعی مجازی فراروی تربیت اخالقی، افق های 

به  هرکدامجدیدی را گشوده است که این افق ها به نوبه خود 

نحوی فرصت ها و چالش هایی را برای تربیت اخالقی فراهم کرده 

 :اند

پرورش تعقل  : پرورش تعقل اخالقیمحوری و  فهم-6-1

معنای رشد دادن و تقویت توانایی اندیشه و داوری و اخالقی، به

طور مشخص نقش گیری دربارة مسائل اخالقی است. بهتصمیم

اصول و خطوط  این است که اوال ، عقل در فرایند تربیت اخالقی

ها و رذائل رفتاری و شایسته و ناشایسته مانند قبح کلی فضیلت

ظلم و حسن عدل را برای متربی روشن کند. ثانیا ، ازآنجاکه عقل 

ها تواند همة مصادیق رفتارهای پسندیده را در تمام موقعیتنمی

ز زیبا تشخیص دهد، انسان را برای تشخیص خوب از بد و زشت ا

عقل پس از دریافت  کند. ثالثا ،به سوی دین و وحی راهنمایی می

ها یاری هدایت الهی انسان را در تطبیق بر موارد و موقعیت

 (.33ـ 33، ص 1333کند )داودی، می

بر این اساس، عقل در فرایند تربیت اخالقی حضوری فعال دارد؛ رشد 

از  آموزش درعقلی خود، بخشی از رشد و تربیت اخالقی است، لذا 

 مطالب فهم برای بیشتری زمینه ، طریق شبکه های اجتماعی

 تواند می گیرد، بهره شیوه این از که کسی و فراهم است

 مطالب تر میقع و بیشتر فهم خدمت رادر آن امکانات

(. در واقع در تربیت اخالقی نیز 2000 دهد )تایلور، قرار درسی

فهم که مرحله ای باالتر از دانستن است مورد تأکید می باشد ؛ به 

اخالقی از تلقین که سطحی و گذراست به  عبارت دیگر رویکرد تربیت

در واقع تربیت اخالقی با  .سوی رویکرد عقالنی سوق پیدا می کند
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اصل فهم محوری و آگاهی بخشی، به دنبال افزایش توانایی فراگیران 

بازار اخالقی "برای ارزیابی و گزینش است،که در این فرایند، پدیده 

صورت که هرفردی باتوجه به  بدین پدید خواهد آمد "کاربر محور

رقیب  ارزش های شخصی و احساساتش، اجزایی را که از اخالقیات

 .جذاب تر و مفیدتر می یابد در نظر گرفته و انتخاب و تجربه می کند

 فرایند در سن و جنسیت مکان، زمان، حذف-6-2

 فناوری توسعه اساسی و مهم تأثیرات از:یادگیری یاددهی

 محدودیت برداشتن آموزش، بخش در ارتباطات و اطالعات

 .است یادگیری امر در سنی حتی و جنسیتی مکانی، زمانی،

 کالس در منحصرا   یادگیری سنتی، آموزشی های نظام در

 و محدود درسی کتب و مدرسه فضای و درس های

 امکان محدوده این در فقط فراگیران و شود می محصور

 فناوری توسعه با .دارند مستمر صورت به را یادگیری

 نظام اصلی ساختارهای حفظ ضمن ارتباطات، و اطالعات

 معلم و مدرسه فضای درس، کالس همچون سنتی آموزش

 ارزشیابی و آموزش های شیوه و محتوا ارزشیابی، نظام و

 های مؤلفه که است شده متحول و یافته تغییر نحوی به

 اصلی بستر بلکه نیست، محدودیت عامل تنها نه مذکور

 و آموزان دانش های توانمندی و استعدادها کشف و رشد

 (.1333)عبادی، است دانشجویان

: اعضا توسط تربیت اخالقی و توسعه محتوای ایجاد-6-3
های تربیتی عالمان اخالق، حاکی از آن است که مخاطب شیوه

 (. اساسا 21، ص 1331گونه تربیت توده مردم هستند )شاملی، این

تواند تمام اقشار و ای است که مخاطب آن میگونههای اخالقی بهآموزه

داشتن استعدادهای خاص یا اصناف باشند. در این زمینه، 

مردم های عمومی های خاصی موردنیاز نیست. همة تودهفرضپیش

های شناختی، فرهنگی و توانند از تربیت اخالقی به اندازه ظرفیتمی

مندی از تربیت توان گفت: بهرهمند گردند. پس میاجتماعی خود بهره

؛ لذا تاخالقی، منحصر به هیچ قشر خاصی یا توانایی خاصی نیس

 تولید در تعاملی چندان مخاطبان، که هارسانه سایر برخالف

 اجتماعی،هایدر شبکه ندارند، خود دلخواه محتوای انتخاب و

 قدرت دارای و تأثیرگذار تولیدکننده، توانندمی کاربران

هایشبکه مطلب، این به باشند. باتوجه بیشتری انتخاب

 پیشرفت با توانندمی دیگری رسانه هر از بیش اجتماعی

 چون)هم هارسانه سایر هایبرتری به جوامع توسعه و وریافن

می بهره خوبی به دیداری و شنیداری قوه از که تلویزیون

 دهند.  خاتمه برند(،

 دلور، بیانیه براساس: همزیستی و صلح زمینه سازی آموزش

 که است چهاررکن دارای یکم و بیست قرن در یادگیری

 نه امر این . است همزیستی برای یادگیری آنها از یکی

 سطح در بلکه است اهمیت حائز المللی بین سطح در تنها

 قابلیت ، استعدادها شکوفایی موجب تواند می ملی و محلی

 جامعه اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی های ظرفیت و ها

 ای پدیده کشورها از بسیاری در که صلح آموزش . شود

 درسی برنامه محتوای تغییر موجب؛ شود می محسوب نو

 آموزشی اصالحات اصطالح آن به که ای گونه به است شده

 مختلف سطوح در ملی آموزش برنامه در و شود می اطالق

با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی می توان  .است شده وارد

 راهبردهای ارائه ،دوستانه و اخالقی انسان مفاهیم گسترش با

 طریق از اصولی گیری جهت و فردی بین تعارضات حل

 و آرامش گسترش و بسط زمینه هاآموزش و درسی برنامه

 ساخت. مهیا جامعه افراد بین در را صلح

 و تغییرات نوع :جدید شهروندان پرورش و آموزش-6-4

 از مجدد تعریف گسترش به منجر ها کشور در تحوالت

 شهروند .است شده شهروندان فردی هایمسئولیت و حقوق

 همچون موضوعاتی و پذیرش انطباق مستلزم بودن مسئول

 گسترش ، گروه در فرد نقش به نسبت نگرش تغییر

 مختلف های انجمن در مشارکت تمایل به ، جدید ارزشهای

 پذیر بینی پیش تغییرات پذیرش قابلیت و هانوآوری پذیرش

 آموزش عهده بر مهم زمینه این کشورها از بسیاری در .است

محتوای  و ها برنامه تدوین با تا دارد قرار پرورش و

 در را ضروری های دانش و ها نگرش ها، ارزش آموزشی،

آورد؛ اما استفاده از شبکه های  وجود به خود تعلیم تحت افراد

 های برنامه در اخالقی و اجتماعی اجتماعی مجازی در رشد

و  موثر شهروندانی پرورش کننده تسهیل هاآموزش و درسی

 خواهد بود. کارآمد

 های ویژگی از یکی:یادگیرندگان فردی های تفاوت به توجه-6-5

 به توجه یعنی یادگیرندگان فردی های تفاوت به توجه اسالمی، تربیت

 )ع(صادق امام .باشدمی آنها های توانایی و استعدادها سالیق، عالیق،

 به مندان عالقه به یکسان نگاه"اللناس خدک تصعر ال و"آیه تفسیر در

 می و برشمرده آموزش اساسیاصول از یکی عنوان به را یادگیری

 یکسان تو نزد دانش زمینه در باید مردم همه یعنی"فرمایند

 همه به است معتقد اسالم دیدگاه این (. در33ص، همانباشند)

 چشم یک به باید ارزشیابی هنگام و آموزش حین در یادگیرندگان

 پوشی چشم باید یادگیرندگان بین تمایز و ضیتبع از و شود نگریسته

 های توانایی و استعدادها انگاشتن یکسان موضوع با این البته شود،

 دیگر یکی .نماید توجه آن به باید یاددهنده که دارد فرق یادگیرندگان

 و مدارا نرمی، یادگیرندگان فردی های تفاوت بخش در ها خصیصه از

 بر شبکه های اجتماعی اعتقاد در .است تکلف و گیری سخت از پرهیز

 و شروع را آموزش تواند می خواست که موقع هر یادگیرنده است این

 و مزایا مهمترین از یکی دیگر، سوی (. از2113برساند)بت، پایان به

 و استعدادها، ها، توانایی به توجه شبکه های اجتماعی نیز های ویژگی
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 های محیط طراحی و یادگیرندگان توسط دانش تولید و درک میزان

 آنهامی برای وب تحت پذیر انعطاف و خوشایند آور، شادی جذاب،

 های جنبه از یکی مثال، عنوان (. به1331و نجفی، 1333باشد)هیلز،

 محتوای ارایه و تولید طراحی، فردی؛ های تفاوت در توجه مورد

 های محیط در یادگیرندگان فهم و درک و سن تناسب به آموزشی

 درک میزان تناسب به یادگیرنده هر که باشد اجتماعی میشبکه های 

 خود نظر مورد محتوای و شده وارد وب محیط به خود سن و اندیشه و

 (.1333گیرد)فرج اللهی و دهباشی، می یاد و خواند می را

 ماموریت از:یادگیرندگان انسانی انگیزه و عالیق به توجه-6-6

 در انگیزه و عالقه ایجاد الکترونیکی،آموزش مهم و اساسی های

 و کار دنیای به ورود و بیشتر مطالعات و دانش کسب برای یادگیرندگان

 انسان ساختن توانمند با مگر یابد نمی تحقق مهم این و است زندگی

شبکه های  در فراگیران های قابلیت و ها مهارت ها،

 تمدن سازنده دو هر فناوری و علم (. گرچه1331اجتماعی)نجفی،

 ویژگی از اما نیست، ممکن دیگری بدون کدام هر توسعه و است بشری

 در انگیزه و عالقه شبکه های اجتماعی ایجاد کارکرد بارز های

 فناوری ابزارهای و تجهیزات بر صرف تکیه جای به یادگیرندگان

 و انسان عالیق توسعه دلیل همین (. به1331و نجفی، 2113است)بت،

 موجود شکاف روی زدن پل برای آن کیفی و کمی ارتقای و او آموزش

شبکه های  اولویت در یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای بین

 سه با توسعه حال در کشورهای (. زیرا2113قراردارد)گابا،اجتماعی

 وضعیت ارتقای انسانی، های مهارت توسعه و بهبود اصلی؛ چالش

 تمام در مدیریت ن(کرد مدرنیزه) کردن نو و یادگیری و آموزش موجود

 رو، این (. از2112باشند)تیادن،  می مواجه آموزشی نظام و سطوح

 توانمند  را ها انسان که است آن شبکه های اجتماعی تالش همه

 باال آنان در را نفس به اعتماد و افزایش را آنان مهارت و ساخته

 عالیق، به توجه اسالمی، تربیت در بیان این (. با1333ببرد)عبادی،

 خانه مکتب های مولفه ترین اصلی جزء یادگیرندگان، اشتیاق و اراده

 عنوان با نیزشبکه های اجتماعی در امر این که است بوده دینی های

 نظریه بنیاد که یادگیرنده های خواسته و درونی نیازهای به توجه

 (.2113باشد)بت ، می موردتوجه است، هالمبرگ آموزشی تعامل

 های فناوری از استفاده با اخالقی تربیت نفوذ گسترش -1-3

 گسترده رشد بینیم می ما همه امروزه که چه آن :اطالعاتی نوین

 رشد .است مذهبی و دینی حوزه در رسانه الگوهای و ابزارها امکانات،

 تلویزیونی و رادیویی های برنامه مذهبی، ای ماهواره های شبکه فزاینده

 لوح پوستر، عرضه مذهبی، های وبالگ و ها سایت وب دینی، مضامین با

 های موضوع با هنری فرهنگی اقالم و دینی افزارهای نرم و فشرده های

 .دارد اخالقی تربیت بر حوزه این تأثیر و قدرت از نشان خود مذهبی

 یک و فرصت یک تواند می رسانه و فناوری که اند دریافته همه اینک

  .باشد اخالقی و دینی تربیت برای قدرتمند ابزار

 به نگاهی با :فرهنگی بین ارتباطات از گیری بهره و شناخت-6-8

 ترین مهم از یکی که دریابیم توانیم می آسانی به خود، پیرامون جهان

 .است بشری اجتماعات در فرهنگی تنوع و تعدد وجود آن های ویژگی

 سیاسی واحد یک اعضای که شد می تصور چنین روزگاری که حالی در

 مشترکی و یکپارچه واحد، فرهنگی دارای کشور - ملت مانند معین

 همین با جهانی، فرهنگ به بخشیدن تحقق آرزوی در بسیاری و هستند

 تنوع مشاهده با که یافت توان می را کسی کمتر امروزه بودند، ها ویژگی

 وجود به دیرین، فرهنگ دارای ملل درون در حتی ها، فرهنگ تعدد و

 آموزش گسترش موجب فرصت و قابلیت این .نکند اذعان فرهنگی تعدد

 آشنا دیگر های فرهنگ با فراگیران آن طریق از که شده فرهنگی چند

 این بر .پردازند می دیگر های فرهنگ با تعامل به مفاهمه با و شده

 با تعامل دنبال به کشور یک ملی مرزهای از خارج در فراگیرانی اساس

 این به کایات با تواند می اخالقی تربیت .هستند دیگر های فرهنگ

 از استفاده با فراگیران تا کند فراهم را ای زمینه آمده پیش فرصت

 فرهنگ با اندیشی جزم و تعصب هرگونه از دور به ارتباطی ابزارهای

 به نسبت خود دینی هویت حفظ عین در و باشند تعامل در دیگر های

 ارتباط معنای به جهانی رشد که چرا .باشند داشته شناخت دیگر ادیان

 به نیاز احساس اینها همه .است دیگر های فرهنگ و دیگر ملل با مداوم

 این چنین هم .انگیزد می بر را ها بینش و ها ارزش در شدن سهیم

 نوعان هم با مشترک زندگی یک برای انسان تا شود می موجب ویژگی

 جهان و کلی که دهد سوق اخالقیاتی و ها ارزش سوی به را او خود،

 و همدلی حس دارای نیاید، بار بعدی تک و جزئی انسان، تا باشد شمول

 داشته را آنها با معاشرت و دیگران تحمل توانایی و باشد باالیی همیاری

 اندیشه تالقی آراء، تضارب از نهراسیدن یعنی دیگران با معاشرت .باشد

 فکری غنای دلیل به اسالم مکتب که ها خواسته و ها آرمان تقارن و ها

 خود در را دیگر ادیان و ها فرهنگ با مواجهه توان خود، خاص پویایی و

 (.3،ص1331دارد)باقری و شمشیری، 
 

 عام طور به اطالعاتفناوری رشد:پژوهی اخالق رشد و توسعه-6-9

 آن قالب در که کرده فراهم را نظیری بی بستر خاص، طور به اینترنت و

 گذشته از تر مطلوب و تر آسان بسیار طلبی معنویت و پژوهی اخالق

 نفر یک حداقل جهان در اینترنت کاربر 2 هر از آمارها طبق .است شده

 چنین هم زمینه این در .است مذهبی و معنوی اطالعات دنبال به

 اینترنت در پژوهی اخالق میزان دهد می نشان که دارد وجود آمارهایی

 تشکیل را اینترنتی های کاوش کل درصد 81 تا 1 بین

 نسل گرایش و استقبال گر نشان امر این (. که1331دهد)ضیایی،می

 در دینی اطالعات تولید این .باشد می مسائل دینی و اخالقی به جدید

 می انجام دارد قرار دین با کامل تضاد در حتی که اطالعاتی دیگر کنار

 دفاع و حمله فضا این در .تقاضاست و عرضه محیط اینترنت زیرا شود،

 می گردش مجازی فضای در کامل اختیار با کاربر بلکه ندارد معنی

 کاربران انتخاب جلب برای سختی بسیار رقابت به تولیدکنندگان کندو

 (.11،ص1331)باقری و شمشیری،.پردازند می
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ی فراروی تربیت اخالقی برخاسته از شبکه چالش هابرخی -7

 های اجتماعی مجازی

 چالش مهمترین از یکی:دینی تکثرگرایی گسترش و رواج-7-1

 تکثرگرایی گسترش و رواج اخالقی تربیت برای مجازی دنیای های

 موجب اخالقی تربیت در مذهبی تمرکز سلب فرایند با تکثرگرایی .است

 .شود می گرایی نسبی از حمایت و اخالقی های مطلق آموزش در تردید

 قادر شان گوناگونی تمامی با ها فرهنگ کند، می اعالم جهانی فرهنگ

 تجلیات برای معیاری تواند می فرهنگی نسبیت و بود خواهند ظهور به

 فرهنگ بر فرهنگی برتری چون .باشد مختلف های فرهنگ تعامالت و

 نسبیت (. این1333،عبادیرود) می شمار به تبعیض نوعی دیگر

 منفی تنها نه باشد، فرهنگی رویین های الیه در چنانچه فرهنگی

 است آنجا مشکل اما .هست نیز ادیان پذیرش و تایید مورد بلکه نیست،

 دچار هم را فرهنگ بنیادین های الیه رایج، فرهنگی نسبیت این که

 ماند نمی باقی مشترک فرهنگ برای ای پایه دیگر و سازد می نسبیت

 دینی، فرهنگ هر زیربنای که است متفاوت ادیان، باور با این که

 تمدن یک غربی تمدن این از باالتر .است معاد و مبدا باور و شناخت

 همین به کرد، نخواهد تحمل را دینی هر و است غیردینی و سکوالر

 محدود و بسته کامال   و فردی های حوزه در حتی را مسیحیت دلیل،

 قوانین مدعی باید پذیرند می اینها که دینی .کرد نخواهد تحمل

 بپذیرد نباشد، خویش عقاید بودن نما حقیقت مدعی نباشد، اجتماعی

 های گزاره مورد در که بپذیرد و است و قراردادی نسبی باطل و حق که

 با خواهند می که است دلیل همین به نکند پافشاری خودش عقیدتی

 ایجاد را دینی ، تسامح و تساهل و  گرایی نسبی ، گرایی کثرت همین

 فضای طرفی از .نباشد آنها های آرمان و منافع کننده تهدید که کنند

 و گوناگون های گرایش با ها گروه و افراد همه که است محلی مجازی،

 و مطالب و دارند فعالی حضور آن در مذاهب مختلف و ادیان پیروان

 فرزندان میان، این در و گذارند می همگان دسترس در را خویش عقاید

 جلب خویش سوی به هستند، تاثیرپذیری و الگوگزینی سن در که را ما

 .کنند می تحمیل آنان به را اخالق مطلق مغایر نظرات و عقاید و نموده

 ها شخصیت و کنند می ایجاد معرفتی های شبهه فرزندان ذهن در آنان

 تا دهند می قرار تشکیک و نقد مورد آنان اذهان در را دینی الگوهای و

شمشیری، )باقری و .کنند سلب آنان از را ما نوجوانان اعتماد

 (.3،ص1331

 به التزام عدم و اخالقی ناپسند صفات رواج-7-2

و  اجتماعی روابط دینی، جامعه یک در که است بدیهی:هنجارها

 در تا پذیرد صورت دینی هنجارهای اساس بر بایست می نیز اخالقی
 آن گران، کنش رضایت و خوشایندی تامین ضمن ها بدان التزام پرتو
 و ها قالب از برخی.شود رهنمون کمال و سعادت سمت به را ها

دین  منظر از که است ناسازگار دینی هنجارهای با عمل الگوهای

 می آسیب جامعه در اسالم یافتن عینیت به و گردد می قلمداد رویکج

 نابهنجار رفتارهای این مواردی در بسا چه که پیداست ناگفته.؛رساند
 خصوص این در.کند فراهم را روان کج خوشنودی و رضایت موجبات

 می ذکر نمونه عنوان به ها آن از بعضی مواردی وجود دارد که به 
 است آن دروغ اجتماعی اثر ترین ؛ ابتدایی گفتندروغ  جمله از.گردد
 و ها گفته به تواند نمی او و اندازد می خطر به را مخاطب امنیت که

 گفتن سخن هنجار از سرپیچی.کند پیدا اعتقاد و اعتماد گوینده ادعای
 نسبت مخاطب اطمینان سلب موجب - است گویی راست همانا که -
آن را از میان می  و رود می نشانه را گوینده ایمان شود، می متکلم به

 در که روی کج از مواردی کلی، طور (. به31برد)نهج البالغه، خطبه
 "ظلم"شود دیگران حقوق گرفتن نادیده موجب اجتماعی های تعامل

 شامل را ها کنش از ای گسترده طیف که می آید. مفهومیبه حساب 
 ظلم - فردی عمل یک عنوان به "ظلم "است ممکن چند هر.شود می
 شکلی آن مقصود اینجا در اما یابد، تحقق و پذیرد صورت - خود به

 پیدایش منشا و خاستگاه.شود گرفته نادیده دیگران حقوق که است
 به و دینی های گرفتن الزام نادیده ها، روی کج و ها آفت این همه
 است)همان(. خود های هوس و هوا از تبیعت آن جای

ترویج فرهنگ مد گرایی و بیانگی انسان از خویشتن -7-3

ربی  و در تقابل مدگرایی و مصرف گرایی که ناشی از فرهنگ غ:خویش

با اخالق دینی است را می توان از چالش هایی دانست که شبکه های 

مجازی پیش پای تربیت اخالقی قرار داده و باعث بیگانگی اجتماعی 

انسان از خویشتن خویش که همانا فطرت خداجوی اوست می شوند. از 

این رو انسان از شناخت، درک و در نهایت سازگاری و همنوایی با 

جهان هستی عاجز می ماند و گرفتار تجمالت و مدها و دنیاگرایی و 

جه ای جز خدافراموشی، خدابیگانگی چشم و همچشمی شده و این نتی

 و افول اخالقیات به دنبال نخواهد ئداشت.
 

 نتیجه گیری-8

است  سازی جهانی یا شدن جهانی امروز، دنیای رخدادهای مهمترین از

 مطرح ترى ملموس و رنگ پر طور به که است یک دهه از بیشکه

 است؛ نگرفته صورت آن از کاملى توصیف حال عین در اما گردیده؛

 آن، در که است جهانى بستر در پدیده ایننمو  و رشد مسلّم است آنچه

به  غایت عنوان به و یافته غالبى وجه اش گرایانه اثبات معناى به علم

 چند هاى پدیده و اصطالحات آمیزترینابهام از و شودیم نگریسته آن

حقوقى،  گوناگون اشکال و ها حوزه به تسرّى قابل که است بعدى

 که مفهوم این.باشد مى غیره و تکنولوژیکى نظامى، سیاسى، اجتماعى،

 و شدن جهانی چون تعابیری در متفاوت های برداشت خاطر به

 موضع با که است ابهامی پر مفاهیم جمله از شود،بیان می سازیجهانی

 مداوم بازنگری .است شده رو به رو منفی و مثبت گوناگون هایگیری

 علمی حیرت پیشرفت آن در که است عصری ضرورت آموزشی نظام

 تربیت، و تعلیمی زندگ جدی نیازهای از .است شده بشر نصیب آوری

 آن تریناصلی و ترینمهم از یکی که دارد گوناگونی وجوه و ها عرصه
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 مطالعات انجام مستلزم حوزه این اما .است اخالقی تربیت ها حوزة

 است ضروری ما جامعة در ویژه به .کیفی است و کمی گستردة علمی

 بازشناسی و هنجارهای اخالقی از الگویی معرفی با نظران، صاحب که

این  درمان و گیری پیش های راه شناخت به اخالقی، های ناهنجاری

 و تحوالت سرعت و حجم که امروز پرشتاب دنیای در بپردازند؛ معضل

، 1)ریدکراست سابقهبی ها زمان دیگر به نسبت آن دگرگونیهای

 موضوعاتی از یکی تربیت  اخالقی ،در نظام تربیتی امروزی .(.2113

 اما است، کرده باز شبکه های اجتماعی میان در را خود راه که است

 ارتباطی که شد روبرو تاریخی هایی نشیب و فراز با حضور این

 پژوهش از حاصل های بنابراین یافته .داشت جامعه فرهنگ با تنگاتنگ

 به اخالقی تربیت برای را هایی چالش مجازی دنیای که داد نشان

شئون انسانی و اهمیت حفظ آن در فضای  چراکه ، دارد  خود همراه

اطالعات مبادله شده با چالش هایی مواجه شده و  مجازی و امنیت

 سالمت اخالقی و حتی جسمانی کودکان و نوجوانان در جامعه به

نیز به دلیل عدم آشنایی با اینترنت و  مخاطره افتاده است. اکثر والدین

و فناوری های نوین مجازی ظرفیت های آن و شبکه های اجتماعی 

ارتباطی، از رفتارهای آنالین فرزندانشان در فضای مجازی اطالعی 

صیادان اینترنتی باز می کند تا راحت  ندارند. همین مسأله راه را برای

رادی انتخاب نمایند که به نوعی تر بتوانند طعمه های خود را از میان اف

هستند و بدون در نظر  و یا مستعد آن دچارانواع آسیب های اجتماعی

  .گرفتن تهدیدات و معایب این فضا به دنبال تفریح در آن هستند

 پیشنهادات-9

اصالح نظام آموزشی و تربیتی کشور با مبنای اخالق دینی: 
: اوری اطالعاتنکات منفی فنیکی از کارآمدترین راه ها برای مقابله با 

در فضای مجازی تربیت افراد براساس اخالق اسالمی و دینی است که 

کنند که به افراد از درون کنترل می شوند. یعنی التزام قلبی پیدا می

طرف کارها یا موارد ناشایست نروند. قرآن مجید یکی از اهداف اصلی 

ها و پرورش اخالق  بعثت پیامبر )ص( را تزکیه نفوس و تربیت انسان

هُوَ الَّذی "می فرماید  2حسنه می داند، جایی که در سوره جمعه آیه 

بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوال  مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ 

)او کسی است  "نٍضَاللٍ مُبی الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی

که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خود آن ها برانگیخت که 

کند و به آنان آیات خود را برآن ها می خواند و آن ها را تزکیه می

کتاب و حکمت می آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری 

خداوند تبارک و تعالی می  111هم چنین در سوره بقره آیه  بودند(.

کَما أَرْسَلْنا فیکُمْ رَسُوال  مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنا وَ یُزَکِّیکُمْ َو "رماید: ف

)همانگونه که  "یُعَلِّمُکُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ

واند و رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخ

شما را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد و آن چه را نمی دانستید به 

                                                                 

5 Redecker 

 دلیل مجید، قرآن پی در پی های تأکید و آیات این شما یاد بدهد(.

 .است نفوس تزکیه و اخالق پرورش اهمیت بر روشنی

 منظور  :هزینه بداخالقی و ناهنجاری ها در جامعهافزیش دادن

از این مورد این است که اوال  مسئوالن و دست اندرکاران به گونه ای 

اینترنت در کشور را مدیریت کنند تا دسترسی به سایت ها و مطالب 

غیر اخالقی به آسانی میسر نباشد و یا مستلزم صرف هزینه های باال 

باشد یعنی کاربرانی که می خواهند به فضای غیر اخالقی دست یابند 

ور باشند وقت زیادی تلف کنند، هزینه مالی باالیی بپردازند تا از مجب

 سد فیلترینگ عبور نمایند یا در معرض نظارت اینترنتی باشند.

اینترنت در جامعه ما  :لزوم آموزش فرهنگ استفاده از اینترنت

هنوز به دلیل تأخیر فرهنگی و نبود سواد کافی اینترنتی میان کاربران، 

ی و مهم خود را به دست نیاورده است. در این میان، کارکردهای اصل

وظیفه نخبگان و آگاهان به اینترنت و دل سوزان فرهنگ اسالمی و 

انقالب این است که به کمک نشریه ها یا تألیف و ترجمه کتاب های 

کارآمد و به روز در این راه، چگونگی استفاده درست از این فضا را 

سایت های سودمند و آموزنده و آموزش دهند و کاربران را با 

 کارکردهای مثبت این پدیده ارتباطی آشنا سازند.

مسلما  اولین محیطی که جهت  :اقدامات مداخله جویانه والدین

پیشگیری از آسیبها جلب توجه می نماید محیط خانواده و به تبع آن 

 والدین است. چنان چه بتوان در ابتدا توصیه ها و آموزشهای الزم را به

والدین منتقل و آنها را با خطرات و در عین حال مزایا و محاسن فضای 

مجازی آشنا کرد، می توان امیدوار بود تا حدود زیادی اهداف این 

تدابیر به ثمر بنشیند. مثال می توان به والدین آموزش داد درباره 

محتوایی که قرار است جوانان و نوجوانان مشاهده کنند تصمیم گیری 

اسب داشته باشند. همچنین هنگامی که با محتوای نامناسبی بجا و من

روبرو می شوند چگونه واکنش نشان دهند تا عواقب آن کاهش یابد یا 

به حداقل برسد لذا همراهی والدین به هنگام استفاده فرزندان از 

 اینترنت و در زمان تعیین شده ضروری است.

ظور آن است من :برخورد مناسب نسبت به گزارش های کاربران

که اگر هنگام دسترسی به محتوای ناشایست توسط کاربران جوان این 

آموزش داده شده باشد که این گونه مسائل را به والدین گزارش کنند و 

کمک بخواهند، والدین یا مربیان نباید در قبال این گزارش ها مجازاتی 

ر معکوس برای جوان یا نوجوان در نظر بگیرند زیرا واکنش نادرست، آثا

و عواقب ناهنجاری به دنبال خواهد داشت. کاربران در خانواده یا فضای 

مدرسه باید بتوانند چنین مسائلی را در فضای آرام و بدون تنبیه و 

 مجازات مطرح کنند.

با توجه به اینکه ارزش : تقویت جنبه های روانشناسی اخالق

طری برای های اخالقی یک مساله درونی و روانی است و به طور ف

انسان جاذبه دارد لذا برقراری ارتباط بین اخالق و جنبه روانشناختی 

فضای مجازی یک امر ضروری است و این امر تحقق نمی یابد مگر 

 اینکه چهار خصلت در کاربران این فضا وجود داشته باشد:
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 به و نباشد تفاوت بی ها ارزش به نسبت که اخالقی حساسیت •

 .دهد نشان منفی واکنش ها ناهنجاری

 .است بد عملی چه و خوب عملی چه یعنی تشخیص قدرت •

 .باشد اولویت در اخالقی های ارزش همیشه یعنی اندیش اخالق •

دارای سجایای اخالقی که اهل عمل باشد و فقط در حد حرف  •

 .نباشد.

 مراجع-11
     

 همایش مقاالت مجموعه کتاب از برگرفته (.1333اویسی، فاطمه) (1

 امروز. حدیث انتشارات :امیدها(، قزوین و ها )بیم شدن جهانی

 های چالش و ها فرصت(. 1331باقری، جعفر و شمشیری، بابک) (2

 فناوری اطالعات. و مجازی دنیای

 :تهران .اسالمی تربیت به دوباره نگاهی .( 1386 )خسرو ، باقری (3

 مدرسه انتشارات

، تهران، اخالقیهای تربیت مبانی شیوه(، 1333باقری، خسرو ) (1

 سازمان تبلیغات اسالمی.

 نگاهی ضرورت و اخالقی تربیت (.1333بناری، علی همت) (1

 اخالقی، تربیت ة نام ویژهاسالمی،  تربیت آن، .نشریة به دوباره

 .پرورش و آموزش پرورشیمعاونت  انتشارات : تهران

 چالش و تربیتی های نظریه (.1331پاک سرشت، محمد جعفر) (1

 نوآوریهای ایران فصلنامة پرورش و آموزش در پردازی نظریه های

 .31تابستان ششم، سال ، 20 شمارة آموزشی،

 تعلیم در آن نقش و شدن جهانی نظریه (.1333جهانیان، رمضان) (3

 /سیزدهم شماره /سیاسی علوم تخصصی فصلنامهتربیت،  و

 .33زمستان

سنجش قابلیت های  (.1331حریری، لیال و عنبری، امیر مهدی) (3

شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای 

، پژوهش نامه مناسب برای بهینه سازی این شبکه ها در ایران

 .2شماره 23پردازش و مدیریت اطالعات، دوره 

 دانشگاه :تهران .دکتری دوره رساله .طوسی نصیرالدین خواجه (3

 .مدرس تربیت

قم، پژوهشگاه حوزه  ،تربیت اخالقی(، 1333محمد ) داودی، (11

 و دانشگاه

ر (11

 پوالدی کمال ترجمه شدن، جهانی (.1331رونالد) ابرتسون،

 . ثالث. نشر :،تهران

 خاستگاهها، تحلیل و تجزیه بررسی، .( 1378 )اکبر رهنما، (12

 و کانت دیدگاه از اخالقی تربیت روشهای و غایات

س (13

، ارزشی و اخالقی تربیت و تعلیم (.1333جادی، سید مهدی)

 .11شماره مسجد، نشریة

 و نوین عمومی دیپلماسی (. ،1333سلطانی فر، محمد) (11
 .شرق سیمای انتشارات :تهران ، الکترونیک عمومی روابط

 .دین خدمت در سایبر دنیای (.1331).حمید پرور، ضیایی (11

 . 1331 بهمن ، 3 شماره ابتکار، روزنامه

، تصحیح اخالق ناصری(، 1311طوسی، خواجه نصیرالدین ) (11

 تهران، خوارزمی. مجتبی مینوی و علیرضا حیدری،

 و آموزش و الکترونیکی (. یادگیری1333عبادی، رحیم) (13
 مهر. آفتاب نشر :تهران . پرورش

ع (13

 دینی تربیت در رویکرد و د مقایسه "(.1332طاران، محمد)

 آسیب همایش مقاالت مجموعه"اخالق صر عن بر أکید ت با

 ش . پرور و آموزش در دینی تربیت شناسی

ق (13

 ایران، امنیتی چالشهای و شدن (. جهانی1331حسین) ریب،

  .12-11، سال پانزدهم شماره  اقتصادی و سیاسی اطالعات

گ (21

 :تهران هویت، و فرهنگ شدن، (جهانی1331(احمد محمدی، ل

 نی،. نشر

، تهذیب االخالقق(، 1111بن محمد )مسکویه رازی، احمد (21

 العلمیه. بیروت، دارالکتب

، تهران، اخالق در قرآن(، 1332مصباح، محمدتقی ) (22

 امیرکبیر.

م (23

 : عالی، تهران آموزش و شدن جهانی (.1333یداله) ، زاده هرعلی

 وزارت فارسی، بزرگ دانشنامه"بنیاد ، عالی آموزش المعارف دایره

 ."تحقیقات و علوم

ن (21

 .اسالمی تربیت و اخالق بر رهیافتی .( 1388 )فتحاله جارزادگان،

 معارف نشر :قم

 بر دور از آموزش نظام نقش بررسی (.1331نجفی، حسین) (21

 پژوهش و دانش فصلنامه نور، پیام دانشگاه در انسانی نیروی توسعه

 دوره درسی، ریزی دربرنامه

تا(، تصحیح سیدمحمد نراقی، مولی محمد مهدی )بی (21

 کالنتر، منشورات جامعه النجف االشرف.
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