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  مقدمه .1
د با یجد یعلم يو دستاوردها يروزافزون فناور هاي رفت یشپانسان عصر حاضر در برابر 

علم  ۀدو جنببشر همواره با . رو شده است هروب ياریبس یو فرهنگ یاخالق هاي یتمحدود
به بشر  ياست که فناور یخدمات ۀجنبجنبه همان  نخستین. مواجه بوده است يو فناور

گر آن ید ۀشده است و جنبمنجر تر انسان قرن حاضر  شیو به رفاه ب ارائه داشته يامروز
ز دو ین يفناور یمسائل اخالق. استنوظهور  يدستاوردهان یا یو اخالق يفرهنگ کاربرد

ت یدوم رعا ۀو جنب ها يفناورد یدر تول یت مسائل اخالقیرعا نخست ۀجنب ؛داردجنبه 
 ۀن پژوهش جنبیانظر  مدکه بحث  ستها يفناورو کاربران  کنندگان مصرف یمسائل اخالق

 .است داشته وجود ها انسان یتمام ذات در نشیآفر يابتدا از اتیاخالق به ازین .استدوم آن 
 اخالق به مبرم ازین شان یاجتماع اتیح تداوم و گرید کی کنار در کردن یزندگ يبرا ها انسان
 در شنوعان هم با انسان سلوك نحوة ،یاساس ۀمسئل ،بشر خیتار مختلف يها دوره در .دارند

 انیاد .است شده می حل یو فرهنگ یاخالق نیقوان و اخالق با بحران نیا و است بودهجامعه 
در  اخالق به ینید یمبان در و اند بوده اتیاخالق گسترش و رشد یپ در یک هر زین یآسمان
 يبرا من« :اند فرموده )ص( امبر اکرمیکه پ طور همان؛ است شده اشاره امبرانیپ رسالت حکم

 نیچن هم و) 410/ 1 :1344، یقم( »ام شده ختهیبرانگ یاخالق مکارم رساندن کمال به
 نداشته عقاب و دوزخ از یمیب و ثواب و بهشت به يدیام اگر«: فرمایند یم یرالمؤمنینام

 يراهنما ها آن چون ؛میباش اخالق مکارم کسب یپ در که است ستهیشا باز م،یباش
 خلق حسن اعمال نیبهتر کریم قرآن اتیآ در .)193/ 11 :1408، يمحدث نور( »اند نجات
). 36 :ءااسر( است شده انیب یاصول اخالق ینتر مهمگر ید يجا در زین و است شده یمعرف

خداوندا به من اخالق ؛ االخالق معالی یل وهب« خوانیم یمز یمکارم اخالق ن يدر دعا
 و ها ملت رفت شیپ يبرا یاخالق يها ارزش). 20/ 1: 1366، يمطهر( »عطا کن بلندمرتبه
 و انسان یزندگ هرچه. اند يضرور جامعه و يا حرفه ،یشخص یزندگ در حیصح عملکرد
 هم اخالق ۀمسئل شود می خارج ییابتدا حالت از و شود یم تر یچیدهپ يبشر جوامع
 تر مشکل جامعه در ها انسان روابط یاخالق فیتعر ؛دگیر یم خود به تري یچیدهپ شکل

 امروزه .شود می دشوارتر یراخالقیغ از یاخالق قیمصاد صیتشخ نیچن هم و شود یم
 شناخت توان یم يکاربرد اخالق يها شاخه از یکی در حضور بدونرا  بشر از یتیفعال تر کم

قشر جوان توجه به اخالق و منش  هاي یتفعالان در ین میدر ا ).145: 1388 ،یفیشر(
 یژهو بهو نوجوانان و  ها خانواده یرياثرپذ سو یکرا از یز دارد؛ يتر شیت بیان اهمیدانشجو
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نده یران، معلمان و کارگزاران آیشان مدیگر اید يو از سو را شاهدیمن قشر یاز ا آموزان دانش
در  کننده یینتع ینقش شان یاجتماعرفتار و تعامل  شک یبکه  یران و معلمانیخواهند بود، مد

 امروزه). 245: 1387 ،يکالنتر( تداش آن خواهدا انحطاط جامعه در ابعاد گوناگون ی یتعال
 يها دگاهید گرفتن نظر در با و يفناور عیسر رشد به توجه با جهان يکشورها تر شیب

 که اند خاصی کرده توجه يفناور اخالق یدرس برنامۀ به ،خود یمذهب و یاجتماع ،یفرهنگ
 ).267: 1389 زاده، یخاقان( است موضوع ضرورت بر یلیدل خود نهیزم نیا در آنان يها تالش

 گروه یدرس برنامۀ در .است اشاره کرد انجام شدهنه ین زمیکه در ا ییها پژوهشبه  توان یم
 یموضوع حوزة 1991سال  در ACM و IEEEعلمی معتبر  انجمن دو يکار مشترك
 و نهیشیپ« یموضوع واحد چهار شامل »اي حرفه تبعات و آداب جامعه،« عنوان با یمشخص

 و ،»و تعهدات خطرها« ،»انهیرا ۀرشت اي حرفه تیولئمس« ،»انهیرا و محاسبات یاجتماع ۀنیزم
 دو 2005 سال در گروه همین ؛)٢٠٠٥ ,ACM/IEEE( است  شده فیتعر »يفکر حقوق«

 ؛است کرده نهاد پیش اطالعات فناوري و رایانه هاي رشته براي زمینه این در دانشی حوزة
را  مطالب این که »ها یتولئمس و اخالقی و يا حرفه تبعات«و  »يا حرفه تبعات و جامعه«

 اخالق جهان، معتبر يا حرفه نیقوان و ضوابط ،يا حرفه جوامع با ارتباط :دهند می آموزش
 و یشخص یمحر« دانشی واحد. یسرکش آداب و سرقت ییشناسا و آن، ۀنیشیپ و

 گانیشیمي ها دانشگاهدر برنامۀ درسی  )2011 نبراسکا، دانشگاه( »يشهروند هاي يآزاد
)Open Michigan(،  جرج تون)Georgetown University(،  و کپال)Capella University (

 و اتیاخالق« نام به یدرس کپال مثال دانشگاه رايب. شود تدریس میو است وجود داشته 
 نیآنال صورت به دانشگاه نیا یکارشناس انیدانشجو يبرا را »اطالعات يفناور يبشر ۀجنب

 به و داشته توجه اتیاخالق از تري یکل يها جنبه به دانشگاه نیا. است کرده بینی یشپ
 کالن و خرد اخالق موضوع دو هر از که است شده یسع البته ؛پردازد یم زین کالن اخالق

 شود می توجه اطالعات يفناور يبشر ابعاد به یموضوع هر از شیب و شود گرفته بهره
 در 2007 سال از هلند در )University of Twent(توانت  دانشگاه .)2012 کپال، دانشگاه(

 يبرا این رشته. »يتکنولوژ و اتیاخالق« نام به است کرده ریدا يا رشته يدکتر مقطع
دایر شده است که  ،است يفناور جهان امدیپ که ،یاجتماع و یاخالق موارد به ییگو پاسخ

 دروس از است اي یختهآم رشته نیا. دهد یم ارائه دوره نیا در زین را یبطتمر و دیمف دروس
 ؛ از جملهاست شده متمرکز یموضوعات بر دوره توجه. اتیاخالق و ،يفناور ،علم ،فلسفه

 ارتباطات و یشناس انسان ۀفلسف ،یزندگ تیفیک و يتکنولوژ ،یقیتلف هاي يتکنولوژ یابیارز
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 دارند وجود رشته نیا در زین يگرید دروس البته. شدن یجهان و يفناور ،يتکنولوژ با بشر
 ،یطیمح اتیاخالق خطر، ۀفلسف ؛ از جملهدهند یم يتر شیب انتخاب حق انیدانشجو به که

که به  ییها پژوهشاز  یکی .)2013 توانت، دانشگاه( ارزش و قانون و ،ها ارزش یطراح
ات را در یاست که اخالق) 2007( نیق لین پژوهش در ارتباط است تحقیبا ا اي یستهشانحو 

ن یا ۀیجنت .است کرده یبررس يا حرفه هاي یستتکنولوژد یاز د یآموزش يتکنولوژ
در  يا حرفه يها ستیاست که به نظر تکنولوژ یپژوهش استخراج سه موضوع اساس

 یم خصوصیو آن سه موضوع حر اند ار مهمیبس یرنده و مربیادگی يبرا يات فناوریاخالق
ت حق یو رعا) accessibility(به اطالعات  یدسترس ي، آزاد)learner privacy(رنده یادگی

ات یتر در ادب که کم ،گرید ین مطالعه سه موضوع اخالقیدر ا .است) copyright(ت یرا یکپ
 منافع تضاد. 2 ؛)diversity( تنوع. 1: استه شدمشخص  ،شود ها توجه می به آنمربوطه 

)conflicts of interest(گري يا اعتماد و حرفه. 3 ؛ )professionalism( )Lin, 2007: 411-437 .(
 و اینترنت و اخالق در مقاله هزار از بیش بررسی بااند  توانسته پژوهشی طی هاون و هیرسمینک

 موفق ویور اس.آ.وي تحلیلیافزار  نرم از استفاده با و آورندبه دست  کلیدي ةواژ 400 فناوري،
 و ،اخالق خصوصی، حریم حفظ کلمه سه آن که کنند استخراج را اصلی کلیدي کلمۀ سهشدند 
 در) Calluzzo and Cante(کالوزو و کانت  .)and Hoven ٢٠١١ ,Heersmink( است اینترنت
 و تخلف و يدزد یبررس به »افزار نرم کاربرد و اطالعات يفناور در اخالق« نام به یپژوهش
 بهاست این مسئله  گفتنی .اند پرداخته افزار نرم و اطالعات يفناور از یرمجازغ ةاستفاد

 بر پژوهش نیا .است شده انجام مطبوعات و ها رسانه در ریاخهاي  سال در آشکار صورت
 از استفاده اتیاخالق به مربوط یکالس تجارب يبر رو سندگانینو مشاهدات لیتحل اساس

 شد مشخص یفیک صورت به یبررس از پس. استانجام شده  اطالعات يفناور و افزار نرم
 به و دارند یغلط تصور اطالعات يفناور به مربوط اتیاخالق از انیدانشجو تر شیب که

 ای یاخالق بارةدر که یانیدانشجو. کنند یم رفتار یراخالقیغ ای یاخالق ینادرست صورت
 همراه به يا حرفه طیمح در با خود را دیترد نیا نددیترد دچار شانرفتار بودن یراخالقیغ

نه کار ین زمیدر ا یقات داخلیدر تحق .)٢٠٠٤ ,Calluzzo and Cante( داشت خواهند
و  یدانیکه انجام شده به صورت مطالعات م هایی یتفعالصورت نگرفته است و  یپژوهش

در حکم ) 1387( یابطحمقالۀ توان به  می ها آنان یبوده است که در م یجیمقاالت ترو
 مقالۀ در. اشاره کردوتر یکامپ رشتۀ انیدانشجو يبرا يفناور در اخالق یدانشگاه دروس
 مفهومی يها حوزه زکمن، بردي راه چهارچوب تعمیم طریق از نوآورانه ییالگوبا  ایشان



 153   دیگرانو  انیسادات موسو سمانه

 از یريگ بهره با نمونه رايسپس ب است؛ شده نهاد پیش نفع ذي يها گروه همۀ براي آموزشی
 یدرس طرح ،)یدانش يواحدها و ها حوزه ۀیپا بر( هیپا دانش درس يمحتوا نیتدو يالگو
 یکارشناس يها دوره در سیتدر يبرا اطالعات يفناور آداب یدانشگاه آموزش يبرا

در پژوهش  .)38-27: 1387 ،یابطح(است  شده ارائه اطالعات يفناور و انهیرا یمهندس
 یمهندس انیدانشجو يبرا اطالعات يفناور اخالق درس يبرا یدرس مواد زیر یابطح
ا کار ی یازسنجینن مورد یاست و در ا شده نهاد شیپ نظري صورت به یکارشناس مقطع

نفر از  80 یپور به بررس ينقد ،گرید یدر پژوهش. ارائه نشده است يکاربرد یپژوهش
) نترنتیا( یجهان ۀشبک يدهایاطالعات پرداخته که هنجارها و تهد يفناور یکاربران عموم

 درصد 85ش از یاست که ب شدهمشخص  نهایتاست و در کرده یبررس ها آن يبر رورا 
اطالعات قرار دارند و سهم  يفناور هاي يناهنجارو  یاخالق هاي یبآسکاربران در معرض 

 ۀینزم در). 28-21: 1388 پور، ينقد(است  دیگرانش از یان بین میکودکان و نوجوانان در ا
 نهین زمیدر ا) 1381( يباقر ۀدر مقال یز اشارات خوبیت نیم و تربیاطالعات و تعل يفناور

 يفناور ةدیپد با نقادانه و بازشناسانه يکردیرو در دیبا تیترب و میتعل وجود دارد که
 اطالعات يفناور ییسو از ؛است دوگانه مالقات نیحاصل ا کند و مالقات اطالعات

 و میتعل و اهداف مفهوم گرید يسو از و کردخواهد  تر یغن را تیترب و میتعل مفهوم
 کرد خواهند یآموزش هاي یطمح وارد تر مهذب و تر یدهگز را اطالعات يفناور ت،یترب
به  يکه گذر ،)1386( ياریشهر ۀمقال ياخالق فناور یستیدر چ .)98- 75: 1381 ،يباقر(

داشته  ياربردکو اخالق  یاسیس ۀفلسفاخالق و  ۀفلسف ةحوزل یاز قب یمتفاوت يها حوزه
ه از آن جمله ک اند شده هایی چالشاطالعات دچار  يرفت فناور شیبا پ ن مقوالتیا ،ستا

 هاي آزاديع قدرت، مفهوم ی، مفهوم توزیم خصوصیت، مفهوم حرکیبه مفهوم مال توان می
در تطابق رشد  .)11: 1386 ،ياریشهر( ردکاشاره  یاخالق مسئولیتو مفهوم  یاساس
را  یو کمبود دستورات اخالق ها آنن یب یاساسفاصلۀ  ،اخالق بااطالعات  يفناور

 استاطالعات  يفناور يع و انفجاریسرتوسعۀ  اش یکه البته علت اصل شاهدیم
ه شده است یتوص يات فناوریحفظ اخالق يبرا يمتعدد هاي یوهش). 8-1: 1384 ،يصدر(

 دلیل به). Verschoor, 2000: 8(است  ییاجرا کارهاي راه توسعۀ ،ها یوهش ینتر مهماز  یکیکه 
در  دانشجویان که این مشاهدةو با  یدر آموزش عالطرح و آموزش اخالق فناوري  فقدان

انجام شده  کاربردي پژوهشِ این ،اند رها شده دفاع یب یروز از نظر اخالق هاي يبرابر فناور
جادشده در عصر خود آشنا ید ایجد یات اخالقیان با مقتضیدوره دانشجو نیدر ا .است
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مانند  یموضوعات ؛)استک و مربوط ینزد یکه به مقوالت آموزش يموارد ویژه هب( شوند می
ن مقوالت یجا که ا از آن .یکیوتر و اخالق آموزش الکترونیبر، اخالق کامپیا سایاخالق وب 

 ،یان علوم آموزشیدانشجو يبرا یاز آموزش عال يا دورهچ یو در ه یچ درسیدر ه یاخالق
 ن انتظاریا ین و رهبران آموزشااز معلم ،گنجانده نشده است یآموزش يمانند تکنولوژ

 یگران قابل تیان و هدایو مرب گیرندنده را به عهده یت نسل آیهدا باره  نیکه در ا رود یم
آنان در  یاز اخالقیان، نیدانشجو يبرا ياخالق فناور ةدور ین پژوهش با طراحیا .شوند

در راه  یقدم يکاربرد يها پژوهش گونه یناد است که با یام. گوید یمپاسخ را نه ین زمیا
  .کشور برداشته شود یت نظام آموزش عالیفیک بهبود
  

  پژوهش يم نظریمفاه .2
 شـده  گرفتـه  شـخص  يمعنا به ethiko یونانی ةواژ از واست  اخالق يمعنا به: ethics واژة
 بـه  گاه هر اخالق ؛)١٩٩١ ,Annas( ستمعنا هم منش و خلق يمعنا به ethos ةواژ با و است

 دافـر ا ینفسان هاي یژگیوو  ها خصلت از يا مجموعه يمعنا به ،رود یم کار به جمع صورت
 امـا  ،اسـت  یزندگ و كاز سلو یخاص نوع مصدر و منشأ که است) نید ای جامعه ای گروه(

 مصـدر  و منشأ که استی نفسان صفت ای خصلت يمعنا به رود، کار به مفرد صورت به اگر
را  یخاصـ  فعـل  انجام گر،ید عبارت به ؛)1377 ن،ییمهرآ( است رفتار و عمل از یخاص نوع
بـر رفتـار    کهند یگو ییها ارزشاخالق به آن قواعد و  .)1413ه، یابن مسکو( کند یم لیتسه

 يه بـه معنـا  کـ اخالق جمع خُلق است  ۀلمک .)Guerra, 2007( کند میت یحاکم ها افراد گروه
ـ بـه غرا . ه آمده اسـت یانسان و سرشت و سج یل درونکش و  یصـفات روحـ   ،اتکـ مل ،زی

ـ ه از اکـ  ییردارها و رفتارهـا کو به  شود میه در انسان وجود دارد، اخالق گفته ک ،یباطن ن ی
  .)26 /1: 1408، نراقی( گویند می یا رفتار اخالقیز اخالق ین شود می یات ناشیخلق

 در يبشـر  معـارف  و علـوم  اربردکـ  به مربوط دانش یعنی) وريافن( تکنولوژي: فناوري
 بـه  لغـت  در ينولـوژ کت .)Webster Dictionary, 2008( یبازرگـان  صـنایع  یا روزمره یزندگ
بشر را  یاز زندگ یبخش همواره ابزار منزلۀبه  يورافن .است آمده فن و ،ترفند شگرد، يمعنا
ـ تول ياز ابزارها یکی در حکم ينولوژکاما مطرح شدن ت ،ل داده استکیتش د بـه انقـالب   ی

ـ ن نشینیجاو  يالدیدر قرن هجدهم م یصنعت ـ یماشـ  يروی . گـردد  بـازمی انسـان   يجـا ه ن ب
هـا   يل منابع و ورودیتبد يبرا شده استفاده يها و روش ،زاتیاز دانش، تجه یبکیتر يفناور

  .ستها یبه خروج



 155   دیگرانو  انیسادات موسو سمانه

ـ بـه منظـور ب   1985زلر در سال یت وایلو ربا را نخستیناطالعات  يفناور ةواژ ان نقـش  ی
و پـردازش اطالعـات در سـازمان بـه کـار گرفـت        هـا  گیـري  یمتصـم از  یبانیانه در پشتیرا
  .)69: 1383زاده،  یصراف(

 ياست که در اخالق کاربرد یاز مباحث یکی ياخالق فناور ):it ethice( فناوري اخالق
)applied ethics(  ۀفلسـف  ۀرشت هاي پیوستا ی ها یرشاخهاز ز ياخالق کاربرد. شود یممطرح 

 ییهـا  حـوزه  در هـا  رفتار انسـان  یعمل يها ارزشکه به  پردازد یم یبه مباحث واخالق است 
 لیـ که امـروز در ذ  یموضوعات گرید نیاز ب ).159: 1385 ،ياریشهر(شود  یمخاص مربوط 
، اخـالق  محیطـی  یسـت ز، اخـالق  یاخالق پزشک شود یم صحبت ها آناز  ياخالق کاربرد

و نـوع   گـذاري  ارزشاز  يالبته در اخالق کاربرد ؛است... ، اخالق تجارت و نگاري روزنامه
ـ بـه منظـور پا   یکیتکنولـوژ  حـل  راه( یمرگ آسانمانند  ،یاز افعال انسان یخاص ان دادن بـه  ی
اطالعـات   ياخـالق در فنـاور  ). 3: 1388 ،یسـهراب ( شـود  یمز بحث ین )ک انسانی یزندگ

و ارتباطات در عصر اطالعات است  ،ینوظهور از برخورد اطالعات، بهداشت روان اي دهیپد
اخالق ارتباطات . یابد یمارتقا و تکامل  آنمرتبط با  هاي يفناورو  یجهان ۀشبکق یکه از طر

 یجهان یو حرکت عموم ،، طرز تفکریروح یحالت منزلۀبلکه به  ،یفن ۀتوسع منزلۀبه  فقط نه
، يآمـوزش آداب فنـاور   یلیو تحصـ  يا حرفهدر آموزش  ).1386نه، ینقش( شود میف یتوص

بـدون پـژوهش در اخـالق     هرچنـد  ؛ت داردیـ اخـالق فناورانـه اولو   يآموزش مباحث نظر
 یارهـایی معالگوها و آن  يبراامروزه  کرد، آدابی کهن یآداب فناورانه را تدو توان ینم يفناور

ات و یه از اخالقآن دست پژوهش یندر ا فناوري اخالق ؛)28: 1387 ابطحی،(د دار وجود یزن
 یبـوده و بـا آمـوزش و زنـدگ     نظـر  مـد  يفنـاور  ۀطـ یکـه در ح  است  يکاربرد يها ارزش

  .استدر ارتباط ان یدانشجو
  

  پژوهش روش .3
. اسـت  یشـ یمایپ ۀشـاخ و از  یفیو از نظر روش، توص ين پژوهش از نظر هدف، کاربردیا

 ۀنامـ  پرسش، دو يا خانه کتابل منابع یو تحل برداري یشبر فاطالعات عالوه  يآور جمع ابزار
 نخستین ؛است یاساس ۀمرحلپژوهش شامل سه . ان بوده استید و دانشجویاسات یازسنجین

مرتبط با موضوع بوده است کـه بـا    یو خارج یو منابع داخل یاسناد باالدست یمرحله بررس
، يسند اخالق فنـاور  نویس یشپ مانند ياسناد ویژه به ،ن منابعیگرفته بر ا صورت هاي یلتحل

ن آمـوزش و  یادیـ اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش، سـند تحـول بن      يفنـاور  ۀتوسعسند 
، یاطالعـات  ۀجامعـ  يبرد ها، سند راه کشور در آموزش، سند وبگا یجامع علم ۀنقشپرورش، 
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ت یـ و سند امن اي یارانه یرسان اطالع يها شبکهران، ضوابط یا یکیالکترون يد محتوایسند تول
در . شده اسـت ن اسناد استخراج یاطالعات از ا ياخالق فناور يها مؤلفهاطالعات است که 

در  ،آمده از بخش اول به دست يها مؤلفهبا استفاده از  است،که اساس کار  ،دوممرحلۀ 
از کارشناسان و خبرگان و  یازسنجیبه منظور ن یازسنجین يها نامه پرسشمجزا  دو قالب
با استفاده  و دلفی روشطریق  از اندوره از متخصص یازسنجین که ه شدیان تهیدانشجو

عمـدتاً بـا هـدف کشـف      یروش دلفـ  يریکارگ به .شداجرا  ساخته محقق ۀنام پرسشاز 
 اسـت  گیـري  یمتصـم مناسـب بـه منظـور     یاطالعـات  ۀیته ای مطمئنخالقانه و  يها دهیا
)Helmer, 1981: 458(.  نـزد  در موجـود  یعلمـ  دانـش  یتیکفـا  بی طیشرا در ،نیبالدوبه باور 

 يآرا ایـ  خـود  میمسـتق  ادراکـات  بـه  اتکـا  بـا  میتصم اخذ به ریناگز آنان ،گیرندگان یمتصم
و  يآور جمـع  يبـرا  یافتهسـاختار  ينـد یفرا یروش دلفـ  ).Baldwin, 1975: 19( انـد  خبرگان

ـ از کارشناسان و خبرگان است کـه از طر  یدانش موجود در نزد گروه يبند طبقه ـ توز قی  عی
صورت  یافتیدرهاي ها و نظر پاسخ ةشد کنترلافراد و بازخورد  نیا میان رد ییها نامه پرسش

بـه صـورت    یازسـنجی ن ين براامتخصص ۀجامعاز  یريگ نمونه). Adam, 1988: 234( دریگ یم
ن انفـر از متخصصـ   دهجامعـۀ آمـاري را    انجـام شـد و  ) criterion sampling( محـور  مـالك 
تشـکیل  اخـالق   ۀفلسـف و  یدرسـ  ۀبرنامـ ، یآموزش ياطالعات، تکنولوژ يفناور يها رشته
 يمسـتلزم انتخـاب مـوارد    یريگ نمونهن یذکر کرده است ا) 1996(ل که گا طور همان. دادند

 يهـا  برنامـه ق در یـ هنگـام تحق  یژهو به ،برد ن راهیا .دساز یمرا برآورده  یاست که مالك مهم
نقـاط قـوت و    ۀنیدر زم يدیاطالعات مف شک بی یريگ نمونهن نوع یا .استد یمف ،یآموزش

ان یاز دانشـجو  یازسنجین). 393/ 1: 1390 ،کاران همنصر و (دهد  میضعف برنامه به دست 
 یآموزشـ  يتکنولـوژ  ۀرشتان یاز دانشجو یتصادف یريگ نمونهبه صورت  یعیز به نحو وسین

ـ ا. کمپ انجام شد يدوره بر اساس الگو یسوم طراح ۀمرحل یتدرنهاو  صورت گرفت  نی
 ةدهنـد  نشـان اسـت و   کرده ارائه خوزه سن در ایفرنیکال یالتیا دانشگاه از کمپ دکتر را الگو
). The Instructional Design Site, 2009(اسـت   آمـوزش  یکلـ  مسـائل  و هـا  هـدف  بر دیتأک

 کـه  دانـد  یمـ  یاقـدامات  و هـا  یـت فعال مجموعـه  ایـ  سـتم یس را یآموزش ۀبرنام کمپ يالگو
ـ  .اسـت  یآموزشـ  يازهـا ین و هـا  هدف آن یاصل ةکنند هماهنگ و کننده یمتنظ  در مهـم  ۀنکت

 و یابی ارزش نام به یاصل تیفعال دو ۀاحاط و آن در الزم ياجزا یتمام انضمام کمپ يالگو
و  ثابـت  یشـکل  یآموزشـ  يهـا  برنامـه  انواع ياجرا نیبنابرا .اجزاست ریسا در نظر دیتجد
ـ فراگ اتیخصوصـ ( ریمتغ عناصر داشتن لیدل به آموزش ندارد؛ زیرا یشگیهم  ،هـا  هـدف  ر،ی

 یآموزش طراح کی تیمسئول و است تحول و رییتغ حال در شهیهم...)  و برنامه هر يازهاین
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 حاصـل  متعدد هاي یابی ارزش اساس بر که است یراتییتغ ياجرا و بینی یشپ کاردان، و ماهر
  ).Morrison, 1994: 104( شود یم

  
  ها یافته .4

اطالعـات   ياخـالق فنـاور   يهـا  مؤلفهت ین، اولوامتخصص يها نامه پرسشل یبر اساس تحل
ان یدانشجوبراي که  ییها مؤلفه ،انیدانشجو يها نامه پرسشل یو بر اساس تحل شدمشخص 

ار یـ کـه بـه دو صـورت در اخت    یکلـ  يها مؤلفه. طرح در دوره انتخاب شدند يبود براالزم 
  :اند از عبارت ان قرار گرفتندید و دانشجویاسات

  ؛اطالعات يفناور اخالق یکل میمفاه از یآگاه داشتن .1
   ؛يفناور اخالق ۀخچیتار از یآگاه .2
  ؛يمجاز يفضا در اطالعات نشر اخالق دربارة شناخت .3
  ؛یخصوص میحر قیمصاد از کامل یآگاه .4
  ؛يفکر تیمالک حقوق دربارة یکاف اطالعات داشتن .5
  ؛اطالعات به یدسترس يآزاد دربارة کامل شناخت .6
   ؛همراه تلفن و نترنتیا مانند هایی يفناور با مواجهه در یانسان کرامت تیرعا .7
  ؛بیاکاذ نشر از زیپره .8
  ؛اطالعات صحت و اعتبار از یآگاه .9

  ؛اطالعات تیامن نیقوان و حوزهدربارة  شناخت .10
  ؛آن نیقوان و يمجاز تیهو یچگونگ و یستیچ دربارة کامل شناخت .11
  ؛يمجاز و یواقع يایدن مرز و حد شناخت .12
  ؛نظارت حق نیقوان و حدوددربارة  کامل شناخت .13
  ؛بریسا يفضا در خانواده نهاد از حراست .14
  .)سانسور( محتوا نگیلتریف و محتوا شیپاال نیقوان و یستیچ از یآگاه .15

 گرفتـه شـد   میتصم ها پاسخل یو تحل یموارد، پس از بررس یبرخ یپوشان با توجه به هم
صرفاً بـه منظـور    صمیمتمطرح شوند؛ این  نامه به صورت مجزا در پرسش ها مؤلفهاز  یبرخ

 ۀنامـ  پرسـش مؤلفـه از   هشـت  یـت درنها. بـود  هـا  دهنـده  پاسـخ  يتر موارد برا شیوضوح ب
صـورت  ) matlab(مطلـب   افـزار  نـرم کـه بـا    یلیان استخراج شد که بر اساس تحلیدانشجو
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 1در جـدول  . شـد اطالعات مشخص  يدرس اخالق فناور يها مؤلفهت یزان اهمیگرفت، م
  .شود می مشاهدهان یدانشجو يها پاسخز یو ن مؤلفههشت 

  گانه هشت موضوعات براي ها شاخص مقادیر .1 جدول
  5  4  3  2  1  ارزشی هاي مجموعه  )موضوع( شاخص

I1 0  0  23  27  50  یم کلیمفاه  
I 2  0  2  5  35  58  مبحث ۀتاریخچ  
I 3  0  15  36  32  16  یم خصوصیحر  
I 4  4  35  30  27  5  یدسترس يآزاد  
I 5  2  7  36  27  28  يت فکریمالک  
I 6  11  35  39  15  2  اعتبار اطالعات  
I 7  3  10  36  28  23  تیامن  
I 8  0  44  50  5  0  حراست از نهاد خانواده  

ـ ا ،به دست آمد 1 که از جدول ،یوزن هاي یانگینمبا توجه به   2 در جـدول  هـا  یافتـه ن ی
  .اند شدهانجام  يبه صورت فاز ها یلتحل .شوند میمشاهده 

  2 جدول
; 퐈퐢 هاي شاخص 퐢 = ퟏ, … , ퟖ وزنی هاي میانگین 퐈퐢 ; 퐢 = ퟏ, … , ퟖ   

1/7 

1/51 

2/32 

2/24 

2/26 

3/33 

2/39 

3/36 



 159   دیگرانو  انیسادات موسو سمانه

زان یـ ل و میتحل يمطلب و با استفاده از توابع فاز افزار نرمن جدول با استفاده از یج اینتا
  .آمده است 3جدول که در  شدت هر مقوله مشخص یاهم

  3 دولج
 اطالعات يموضوعات اخالق فناور ت هر موضوعیزان اهمیم

  اتیکل
  خچهیتار

  یخصوص میحر
  یدسترس يآزاد
  يمعنو تیمالک

  اعتبار اطالعات
  اطالعات تیامن

  خانواده نهاد از حراست

کرامـت  مؤلفـۀ  دو مشخص شد که دانشـجویان از   هاپس از بررسی نظرذکر است که شایان 
 مؤلفـه آگاهی کافی دارند؛ به همین علت این دو  یو واقع يمجاز يایدنمحدودة ت یو رعا یانسان

  .شدندآمده است مشخص  1نمودار که در  صورت  ینبد ها مؤلفهت یزان اهمیم. شدندحذف 
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  1نمودار 

خچـه و  یتار ۀمقولـ ت دو یـ زان اهمیـ م شـود،  میمشاهده  1 که در نمودار طور همان
ـ ار نزدیان بسیات بحث از نظر دانشجویکل از یـ ز نیـ و ن اسـت   شـده ص داده یک تشـخ ی

سـان بـه    کیحدوداً  یدسترس يآزاد و ،يت معنویمالک ،یم خصوصیان به حریدانشجو
اعتبار اطالعات و حراست از نهـاد خـانواده در    ۀدو مقول طور ینهمدست آمده است و 

ن مقـوالت را  یزان پرداختن به ایکه م ،اهمیت میزان. اند گرفتهمشابه قرار  یتیاهم ۀدرج
ان به دست آمده است، امـا  یدانشجو یازسنجین ۀنام از پرسش کند، میمشخص  هدر دور

ر یـ است که به صورت ز شدهن مشخص امتخصصنامۀ  پرسشت طرح در دوره با یاولو
  .شود میان یب

  
 2نمودار 

کلیات اخالق فناوري
تاریخچه اخالق فناوري
آزادي دسترسی
مالکیت معنوي
حریم خصوصی
امنیت اطالعات
اعتبار اطالعات
نهاد خانواده

T1
کلیات اخالق فناوري•

T2
تاریخچۀ اخالق فناوري•

T3
حریم خصوصی•

T4
آزادي دسترسی •

T5
مالکیت معنوي•

T6
اعتبار اطالعات•

T7
امنیت اطالعات•

T8
حراست از نهاد خانواده•
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در دوره به  ها آنت طرح یز اولویو ن ها مؤلفه تک تکاز به ین زانیپس از مشخص شدن م
و  ،یآموزشـ  يبردهـا  ، راهیو جزئـ  ین راسـتا اهـداف کلـ   یدر ا ودوره پرداخته شد  یطراح

  .شددوره مشخص  یابی ارزش
  
  طرح نهایی 1.4

 اخـالق  درس مدرسـان  و اسـاتید  اختیـار  در وشـد   تهیه طرح یکدوره در قالب  یتدرنها
 یآموزشـ  بردهاي راه، )یو آموزش ،جزئی ی،کل( اهداف شامل طرح ینا. گرفتقرار  فناوري

  :شوند می بیان یو جزئ کلی اهداف اختصار به جا یناست که در ا یابی درس و نوع ارزش
  دوره اهداف 2.4

 دو واحـد در نظـر گرفتـه شـده     در مقطع کارشناسی ارشدکه  ،يفناور اخالق درس اهداف
  :شد نیتدو شده، ذکر ریز در که یصورت به ،کالن و خرد سطح دو در، است

  )1( دوره کلی اهداف 1.1.4
  .ابدی یآگاه اطالعات يفناور ۀطیح در یکل میمفاه و کالن اخالق از دانشجو

  ؛يفناور اخالق یکل میمفاه از یآگاه داشتن: 1- 1 یجزئ هدف
  .يفناور اخالق ۀفلسف و خچهیتار از یآگاه: 2- 1 یجزئ هدف

  )2( دوره کلی اهداف 2.1.4
  .ابدی یآگاه اطالعات يفناور ۀطیح در خرد اخالق از دانشجو

  ؛یخصوص میحر قیمصاد از کامل یآگاه: 1- 2 یجزئ هدف
  ؛اطالعات به یدسترس يآزاد از کامل شناخت: 2- 2 یجزئ هدف
  ؛يفکر تیمالک حقوق دربارة یکاف اطالعات داشتن: 3- 2 یجزئ هدف
  ؛اطالعات صحت و اعتبار از یآگاه: 4- 2 یجزئ هدف
  ؛اطالعات تیامن نیقوان و حوزه دربارة شناخت: 5- 2 یجزئ هدف
  .بریسا يفضا در خانواده نهاد از حراست: 6- 2 یجزئ هدف

  
  دوره یآموزش يبردها راه 3.4
مولد به  يبردها موضوعات، راه يق و کاربردیر به درك عمیاز فراگیل نین آموزش به دلیدر ا
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 يبردهـا  ز توجـه بـه راه  یـ خواهنـد داشـت و ن   ییکارآ ینگرش يبردها با راه یقیصورت تلف
  .شود مینهاد  شیدوره پ ير در اجرایز یآموزش
و  ٥E1اسـتفاده از روش   ).است يریادگی ۀمقدم و تمرکز ۀالزم(: فراگیر توجه جلب .1

 ةزیـ جلـب و انگ  مسئلهر را به یتوجه فراگ  قادر است يپرداز عهیبد يحد و تا قضایی محاکم
 ؛کندجاد یآموزش ا ۀادام برايالزم را 

ار مهـم  یبس ن مرحلهیا ،آموزشموضوع ل خاص بودن یبه دل :فراگیر در انگیزه ایجاد .2
 یرشپـذ ( یـه اول سـویی  هم اگر مرحلهن یدر ا. رود به شمار میبردها  ر راهیو اساس سااست 
دانشجو بر اسـاس   ،ردیگ صورت) مدرسبحث  آغازو غلط در  یحاعم از صح هانظر تمامی

 ؛خواهد پرداخت يریادگیخود به  ۀو عالق یاعتقاد قلب
. ضرورت درس در محتوا ذکر شـده اسـت   :دوره اجراي ضرورت از یرفراگ آگاهی .3

ها  گام سایر از عبور شود، یدانشجو درون براي ضرورت ینمناسب ا يها روش یقاگر از طر
 ؛شد خواهد یلتسه

را  یبه صورت مختصر اهـداف کلـ   توان یم :دوره ۀاز اهداف مطروح یرفراگ آگاهی .4
امـا   ،ان بهره گرفتیخود دانشجو يکار و هم هااز نظر تر یجزئاهداف  يمشخص کرد و برا

  ؛ش بردیدرس پ شدة یینتعاهداف را به سمت اهداف 
ـ ا :یرانفراگ هاي یژگیدوره با توجه به و یاطالعات نیازهاي یشپ بررسی. 5  ن مرحلـه ی

 غیـره و  یم خصوصـ یماننـد حـر   یرا در مبـاحث یز رود؛ به شمار میار مهم و اساس کار یبس
  ؛داشته باشد یکاف ییآشنا يمجاز يموجود در فضا يها شبکهنترنت و یبه ا بایددانشجو 

 یو قابل دسترس چاپ یبع اصلامن یمعرف از طریق :دورهبا متناسب  آموزشی مواد ۀارائ. 6
  کند؛ل یر را تسهیفراگ يریادگی قادر استمناسب و مربوط، مدرس  ینترنتیا هاي یتساو 

ـ  یـادگیري  ياعـم از راهنمـا   یآموزش يها کمک ارائۀ. 7 ـ   یو معرف و  یمنـابع کمک
گوناگون مقاالت  یبررس .است مناسب بسیار قسمت این در پروژه روش :یبانیخدمات پشت

و در صورت امکان  يکاربرد يها نمونهدا کردن یو پ يمجاز يموجود در فضا يها چالشو 
 ؛ستگشا ار راهین مرحله بسیمدرس در ا یده جهتو  ییبا راهنما ها نمونه يکار رو
 صـورت  بـه بایـد   عملکـرد  یابیارز این بخشدر  :یادگیرنده فعال درگیري بر تأکید. 8
  .انجام شود مداوم
  
  دوره یابی ارزش 4.4
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  :شود میر اجرا یکه به صورت ز است یانیپا یابی ارزش به عالوة ینیتکو یابی ارزششامل 
انجـام خواهـد شـد و     يق پـروژه و آزمـون نظـر   یدوره به صورت تلف یانیپا یابی ارزش

 یـن ابـه  . شـود  یمداده  يفرد ةو پروژ یگروه هاي یتفعالو  ییاز به آزمون نهاین امتیتر شیب
در . مشهود خواهـد بـود   یانیپا ةپروژدوره در  یر در طیفراگ يها تالش همۀ جۀینت صورت
  .یابد اختصاص میاز یامت 100موارد  ۀهمکل به 

  4جدول 
 امتیاز 50  %50  آزمون نهایی

 امتیاز 20  %20 هاي فردي و پروژه تکالیف
 ازیامت 20  %20  یگروه يها لیو تحل یمشارکت کالس

 امتیاز 10  %10  در اختیار استاد

  گیري نتیجه. 5
بـه بحـث    یازيشده است و ن ثابت اي لهئدر جامعه و آموزش کشور مس یاتضرورت اخالق

 یـاز کـه ن  ،اطالعـات  يمانند اخالق فناور یاست موضوعات يالبته ضرور نیست؛ باره  یندر ا
بـه  . یرنـد قـرار گ  یمورد توجـه و بررسـ   یشپاز  یشدارند، ب یاخالق یدبه طرح مسائل جد

بـر   بنـا . اسـت کرده اطالعات  ياقدام به طرح درس اخالق فناور وهشپژ ینا ،منظور ینهم
 ياخـالق فنـاور   ةدور شـد، پـژوهش مشـخص    یـن در ا یازسـنجی که بـا ن  ،یاندانشجو یازن

در  ،پژوهش انجام شده اسـت  ینکه در ا يبه نحو ،دوره ینا یطراح. شد یاطالعات طراح
راسـتا   یـن شـده در ا  انجـام  يهـا  از پژوهش یک یچه یراز ؛داخل کشور منحصر به فرد است

 یعلوم انسان هاي رشته یراز سا یشکه ب یآموزش يتکنولوژ یاندانشجو براي ویژه به. اند نبوده
  .شوند یم اي رشته یانممباحث  یردرگ

بـه   یاندانشـجو  یازشده ن انجاماز اسناد و مطالعات  یريگ بهرهبا  نخست ،پژوهش یندر ا
 یـل سـپس بـا توجـه بـه تحل     و سـنجیده شـد   اطالعات يموضوعات مختلف اخالق فناور

 يدرس اخـالق فنـاور  . شـدند  یـین درس تع يهـا  اهداف و سرفصـل  یان،دانشجو یازهاين
 یو بخش عمـوم  ،ییبخش اهداف، بخش محتوا شد؛اعتبار  جشاطالعات در سه بخش سن

و  یداسـات را اهـداف  . شـود  یمـ درس  یازن یشپو  یآموزش يبردها و راه یابی که شامل ارزش
ها محتـوا را مشـخص    که سرفصل ییتا جا ییو درس از نظر محتوا یید کردندتأ انمتخصص

موضـوعات مربـوط بـه     که ینا یلاما به دل. شدند زیابیکرده بودند، با اعتبار کامالً مطلوب ار
 یینمحتـوا پـا   یرپـایی درس در بخش د ي، اعتبار محتواندارند یداريذاتاً تداوم و پا يفناور
. قـرار گرفـت   تر یینپا یاز اعتبار اهداف در سطح کل بخش محتوا اعتبار یلدل ینمبه ه .بود
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 یو چـه در زنـدگ   اي حرفه ینۀزمچه در  جویاندانش يبودن درس برا یددر بخش محتوا، مف
ـ  ترین یشب یشخص دوره پـس از   یـابی  ارزش ی،در بخـش عمـوم  . دسـت آورد  هاعتبار را ب

از  انمتخصصــ. کردنــد ییـد تأآن را  انمتخصصــمجــدد، بـا قــوت   یو نظرخــواه ییـرات تغ
 از طریـق  هابرد راه ینبسط ا نهاد یشکامل داشتند، اما پ یترضا یزدوره ن یآموزش يبردها راه

اطالعات با اهداف مشـخص   يدرس اخالق فناور ،یتدر نها. مدرس دوره داده شده است
بـا   یمذکور موفق به کسب اعتبـار کلـ   يبردها معتبر و راه یابی معلوم، ارزش يها و سرفصل

در سـطح   یددرس از نظر اسات ینتوان گفت ا یم 91 یازبا توجه به امت. شد 100از  91 یازامت
 يطـرح بـه منظـور اجـرا     یـن کـه ا  ياست که اعتبار یدام. شده است حیطرا یمطلوب کامالً

ـ  اجـرا و  یدست آورده است در آموزش عـال   بهاطالعات  يدرس اخالق فناور  یه صـورت ب
  .شود یاتیعمل يکاربرد

ـ  هاي آینده هرچه بهتر پژوهش ياجرا و ارتقا براي  راسـتاي  درکـه   شـود  مـی  نهـاد  یشپ
شده و کـاربردي  انجام  اجرا مرحله یکپس از اساتید  با نظردوره  یابیپژوهش حاضر اعتبار

 ازدر ایـن راسـتا    و شود یابی ارزش یزن دانشجویان از سنجی نگرش صورت به دوره و شود
. بهـره گرفتـه شـود    ،نیـز شناسـی اجتمـاعی    و روان یتشخص شناسی مانند روان دیگر، علوم

 یدر سطح مقدمات یزو ن معلم  یتترب دانشجویان مختص دورةاست  ضروري بسیار چنین هم
. شــودو اجـرا   طراحــی یرسـتان آمــوزان مقطـع دب  آمـوزش و پــرورش و دانـش   بـراي  دوره

کـه صـرفاً بـر    شود انجام  یهشپژو شود یمه یو توص اند ار مهمیدوره بس یآموزش يبردها راه
س یکـه دوره را تـدر   يدیار اسـات یـ در اخت یخـوب  ۀمجموعـ  تـا  نددوره تمرکز ک يبردها راه

  .داده شودقرار  کنند یم
  

  نوشت یپ
 

1. Engagement: ) درگیر شدن با موضـوع( , Exploration ) اکتشـاف  ووجـو   جسـت( , Explanation 

)و تبیین موضوع تشریح( , Elaboration )بسط و گسترش موضوع( , Evaluation ).یابی ارزش(  

 

  منابع
، »آموزش دروس دانشگاهی اخالق در فناوري براي دانشجویان رشتۀ کـامپیوتر «). 1387(م یدابراهی، سابطحی

 .4 و 3، ش 3، س نامۀ اخالق در علوم و فناوري فصل
  .بیدار :قم ،5 ج ،العراق تطهیر و االخالق تهذیب ).ق1413(ابوعلی  مسکویه، ابن
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 ،تهـران  دانشگاه تربیتی علوم و یشناس روان مجلۀ ،»يورافن آموزش و يفناور فلسفۀ«). 1381( خسرو باقري،
  .42، ش 12س 
بـراي برنامـۀ درسـی     ضرورت طراحی الگویی«). 1389( زاده، مرتضی، حسن ملکی و محمود عباسی خاقانی

  .3ش ، 3، س ۀ راهبردهاي آموزشینام فصل، »اخالق پزشکی
، س نامۀ اخالق در علوم و فناوري فصل، »اخالق فناوري اطالعات و رفتار سازمانی«). 1388(سهرابی، بابک 

 2و  1، ش 4
  .نشر معارف: ، قمآیین زندگی اخالق کاربردي). 1388(ن شریفی، احمدحسی
 .6، ش حکمت اطالعات و معرفت، »اخالق فناوري اطالعات«). 1385(شهریاري، حمید 
  .1888 ش ،7، س جم جام روزنامۀ، »در چیستی اخالق فناوري«). 1388(شهریاري، حمید 

  .المصطفوي مکتب: قم ،4 ج ،االسفاراالربعه). 1368( یمبن ابراه محمد شیرازي، صدرالدین
مجموعـه  ، »نقش فناوري اطالعات در جامعـۀ امـروز و نیازمنـدي بـه اخـالق     «). 1384( محمدرضاصدري، 

  .، مرکز تحقیقات مخابرات ایراني اطالعاتو فناورمقاالت همایش اخالق 
  .میر: ، تهرانفناوري اطالعات در سازمان). 1383(زاده، اصغر  صرافی

  .نشر اسوه: قم ،الحکم واالثار ینهسفینه البحار و مد). ق1344( عباس قمی،
  .نشر معارف: م، قاخالق زندگی). 1387( اکبر یعلکالنتري، 

، یشناسـ  رواني تحقیق کمی و کیفـی در علـوم تربیتـی و    ها روش). 1390( گال. بورگ و جی. ، وي.م، اگال
 .دانشگاه شهید بهشتی: کاران، تهران نصر و هم احمدرضاترجمۀ 
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