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 در فضای مجازی مبتنی برآن و تربیت اخالقی 1بتیقاخالق مراتاملی بر 

 2عاّشُ جاٍیذی والتِ جؼفشآتادی

 چکیده 

تثغ آى یىی اص دغذغِ اهشٍص لاسُ ؿـن یا فضای هجاصی تیـتشیي هىاى ٍ جوؼیت جْاى سا تخَد اختلاف دادُ اػت ٍ تِ 

ّای هْن هتخللاى تؼلین ٍتشتیت تشتیت ایي هَضَع اػت وِ وَدواى ٍ ًَجَاًاى تِ واستشاًی سؿذ یافتِ تثذیل ؿًَذ تا لادس 

تاؿٌذ اص عشیك ًْادیٌِ وشدى اسصؽ ّای اًؼاًی، خَد وٌتشلی ٍ خَد اًضثاعی اهىاى تیـتشیي  تْشُ ٍسی اص ایي فضا سا تشای 

فشاّن آٍسًذ. اص ایٌشٍ، یىی اص هؼایل هْن تشتیتی دس ایي حَصُ تِ اهش تشتیت اخاللی واستشاى هشتَط هی ؿَد.  خَیؾ ٍ دیگشاى

واًَى اكلی تَجِ همالِ حاضش ًیض، پشداختي تِ آهَصُ ّایی اػت وِ صهیٌِ ّای اكلی تحمك فؼل اخاللی فشاگیشاى سا دس ایي 

لثتی آتـخَس هٌاػثی تشای ًیل تِ چٌیي آهَصُ ّایی اػت. چشا وِ اػاع ایي فضا هؼیش هی ػاصد. اص ًظش ًَیؼٌذُ، اخالق هشا

دیذگاُ تش دٍ ػَال ولیذی لشاس گشفتِ اػت؛ ایٌىِ چگًَِ اص آػیة سػاًذى تخَد ٍ دیگشی اجتٌاب ٍسصین ٍ دٍم ایٌىِ چگًَِ 

حَس ولیذی ًظشیِ اخالق هشالثتی ًادیٌگض، ٍ تْتشیي هشالثت سا تشای دیگشاى تِ اسهغاى آٍسین. تذیي هٌظَس اتتذا تحلیلی اص دٍ ه

هفاّین ولیذی ایي ًظشیِ اص لثیل استثاط هشالثتی، ًیاصّای اػتٌثاط ؿذُ ٍ ًیاصّای اتشاص ؿذُ اسائِ هی ؿَد، آًگاُ تا ًظش تِ 

 .ایي تحلیل ساّثشدّایی تشای تشتیت اخاللی واستشاى فضای هجاصی هغشح هی ؿَد

اخالق هشالثتی، فضای هجاصی، وَدواى ٍ ًَجَاًاى، ًیاصّای اػتٌثاط ؿذُ ٍ ًیاصّای  تشتیت اخاللی، واشگان کلیدی:

 اتشاص ؿذُ

 مقدمه

ٍ تیؾ اص ػایش لاسُ ّا، جوؼیت ٍ  ُ صهیي اػت وِ تش ػایش لاسُ ّا پشتَ افـاًی داسدفضای هجاصی تِ هثاتِ لاسُ ؿـن وش

 اص ٍ ًَجَاًاى یىن تخؾ ػوذُ ایی اص تؼلین ٍ تشتیت وَدواى ٍدس لشى تیؼتن اصایٌشٍ،   فضا سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت.

دس فضای هجاصی فشكت ّا ٍ چالؾ ّای هْوی سا دس پیؾ ٍ ًَجَاًاى تشتیت وَدواى عشیك فضای هجاصی كَست هی پزیشد. 

تشٍص خاللی دس یىی اص چالؾ ّای هغشح، ون ٍ ویف  تشتیت ا .شاس دادُ اػتل ، ػیاػتگضاساى، ٍالذیي ٍ هشتیاىهتخللاى یسٍ

دس فضای ٍ ًَجَاًاى تشتیت اخاللی وَدواى اّویت تَجِ تِ   ،گؼتشؽ تیـتشی هی یاتذ تشخظ ّا ٍ واستشی ّای آهَصؽ

هْوی سا دس  تىٌَلَطی ًمؾؿَاّذ حاوی اص آى اػت وِ  اص ػَیی وِ هٌغك ایي ادػا ایي اػت هی ؿَد.تیـتش  ًیض هجاصی

اص ػَی دیگش، دس فضای هجاصی ظشفیت  .(۲۱2 ،دٍسؿتایي)هَضَػات اخاللی ایفا وشدُ اػت  ِ ّا ٍهفشٍض تغییش ٍ جاتجایی

 وِ ایي خَد هوىي اػت تِ تشخی هٌاػثات ًاهغلَب ٍجَد داسد ،هؼلن ٍ فشاگیشاى اص جولِتیي واستشاى؛ تفاّن صیادی تشای ػَء 

                                                      
1. ethics of care 
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ذ، یات ٍ تْثَد افضایؾتیي هؼلن ٍ داًؾ آهَصاى دس فضای هجاصی گفتگَ اگش ون ٍ ویف  تشایي تاٍسًذهحمماى  .تیي آًْا تیاًجاهذ

تؼاهل تیـتش هؼلواى تا گفتگَ ٍ هحمماى تِ صػن  ّوچٌیي، .یاتذهی واّؾ  ًیض اتْاهات ٍ ػَء تؼثیش ّای احتوالی تیي آًْا

، ًـاى هی دٌّذ  ؿَاّذ. داًؾ آهَصاى دس فضای هجاصی هی تَاًذ لَُ خَد ساّثشی ٍ اػتمالل داًؾ آهَصاى سا تْثَد تخـذ

داللت ّای فشاٍاًی تشای  ،افضایؾ ػغح یادگیشی داًؾ آهَصاىػالٍُ تش  ،استثاط تیـتش هؼلن تا داًؾ آهَصاى دس فضای هجاصی

گفتگَ هحَس ایي تحمیمات اؿاسُ هی وٌٌذ وِ هؼلواى هی تَاًٌذ هذل تشتیت اخاللی  .داسد تشتیت اخاللی فشاگیشاى تِ ّوشاُ

گاّی اٍلات ػویمتش اص تافت ّای چْشُ تِ چْشُ اجشا وٌٌذ.  تِ ؿیَُ ّای هٌحلش تفشدی دس تافت ّای تشخظ؛ حتی، ساًادیٌگض 

دس فضای هجاصی  هَصاىداًؾ آ ٍ ًیض وٌؾ اخاللی اػتماللتشای  پشٍسؽ  لذست  ػاختاس هٌاػةاهىاى تذاسن  سٍ،  اص ایي

 ٍجَد داسد. 

 .ّای صًذگی تـش اػت تخؾیىی اص تٌیادی تشیي گفتگَ هذاس ٍ ًیاص هحَس  هشالثت ،تشایي تاٍس اػت( 2002)ًادیٌگض 

 هشالثت وٌٌذُ ٍ وؼی وِ هشالثت سا دسیافت هی وٌذ، تلمی هی گشدد. -هشالثت تِ هثاتِ یه استثاط یا هَاجِْ تیي دٍ ؿخق

تاهیي ًیاصّای ؿٌاػایی ٍ ًمؾ هؼلن دس اػتفادُ اص اتضاس گفتگَ ٍ تش دس للوشٍ تشتیت، هشالثت پذیذُ ایی پیچیذُ اػت وِ تش 

دس تْتشیي حالت هوىي، تش ًمؾ داًؾ آهَص دس ٍاوٌؾ ًـاى دادى تِ ػولىشد ّای هشالثتی هؼلن تاویذ هی ٍ  ؛داًؾ آهَصاى

تشتیت اخاللی داًؾ آهَصاى اص تشای دس فضای هجاصی تشخی هحمماى تش ایي تاٍسًذ، اػتفادُ اص سٍیىشد هشالثت هحَس ٍسصد. 

  (.20۱۲، ۲یگاُ ٍیظُ ایی تشخَسداس اػت )ٍلؼىَص، گشاّام ، ٍ اػگَتَسججا

تشتیت اخاللی فشاگیشاى دسفضای هجاصی تی جْت ًظشیِ اخالق هشالث داللت ّایاص ایٌشٍ، ّذف اكلی همالِ حاضش تثییي 

ولیذی ًظشیِ ًادیٌگض، ٍ هفاّین ولیذی ایي ًظشیِ اص لثیل استثاط هشالثتی،  دٍ هحَساتتذا تحلیلی اص  تذیي هٌظَس اػت.

اسائِ هی ؿَد، آًگاُ تا ًظش تِ ایي تحلیل ساّثشدّایی تشای تشتیت اخاللی واستشاى  ًیاصّای اػتٌثاط ؿذُ ٍ ًیاصّای اتشاص ؿذُ

 فضای هجاصی هغشح هی ؿَد.

 

 روش شناسی پصوهش

 ؛یایي پَیؾ هثتٌی تش ادػایاػت.  كَست پزیشفتِ اػتٌتاج هٌغمی اص سٍؽ وِ تا اػتفادُایي هغالؼِ پَیـی فلؼفی اػت 

هفاّین  اتتذا اخاللی وَدواى دس فضای هجاصی اػت. جْت تثییي ایي چگًَگی،هثٌی تش اثشتخـی اخالق هشالثتی دس تشتیت 

هٌغمی ایي ًظشیِ جْت اػتلضام ّای ػپغ تحلیل ؿذُ اػت  ًادیٌگض، ًظشیِ اخالق هشالثتی؛ تا تىیِ تش دیذگاُ فلؼفی ولیذی

 ٍ تشتیت اخاللی وَدواى اػتٌثاط ؿذُ اػت. اخالق هشالثتی دس فضای هجاصیتحمك ؿشایظ هغلَب 

                                                      
3. Velasquez, A., Graham, C. R., & Osguthorpe, R. D. 
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 ها یافته

اص ًظش اٍ اخالق هشالثت تش دٍ هحَس پایِ گزاس اكلی ًظشیِ اخالق هشالثت ًادیٌگض اػت.  نظریه اخالق مراقبت: -الف 

تِ دٍ ػَال اػاػی اػت؛ وِ ایي دٍ ػَال ػثاستٌذ اص: چگًَِ اص  وِ ایي هحَسّا دس ٍالغ، پاػخگَیی تٌا ًْادُ ؿذُ اػت اػاػی

 آػیة سػاًذى تِ خَد ٍ دیگشاى اجتٌاب تَسصین ٍ چگًَِ تِ تْتشیي ٍجِ ًؼثت تِ دیگشاى هَاجِْ هشالثتی داؿتِ تاؿین

ت هؼائلی وِ دس فضای هجاصی هوىي اػت آػیة صا تِ خَد یا دیگشی تاؿذ . دس خلَف ػَال اٍل تش هاّی(2002)ًادیٌگض، 

تاهل هی گشدد ٍ آًگاُ تشخی آهَصؽ ّای الصم جْت تشٍى سفت اص آى هَاسد پیـٌْاد هی گشدد. دس هَسد ػَال دٍم؛ تِ هٌظَس 

ای دیگشاى دس فضای هجاصی فشاّن پاػخگَیی تِ ایي ػَال وِ چگًَِ هی تَاى تِ تْتشیي ٍجِ صهیٌِ تحمك الذام هشالثتی سا تش

 . اص دیذگاُ ًادیٌگض، ٍ هشاحل ػِ گاًِ آى تـشیح خَاّذ ؿذ یهشالثتاستثاط ًوَد، هفَْم 

( یىی دیگش اص تٌیاد ّای اخالق هشالثتی سا استثاط هی داًذ ٍ هؼتمذ تِ استثاط 20۱2ًادیٌگض ) ارتباط مراقبتی: -ب

خَد تاویذ هی وٌذ هشالثت اص وَدواى هؼتلضم تاییذ آًاى اػت. تِ ػثاست دیگش حلَل  4ٍی دس دیذگاُ استثاعی .هشالثتی اػت

اعویٌاى هشتیاى اص كحت ػولىشد هشالثتی ؿاى، تِ تاییذ آى تَػظ وَدواى تؼتگی داسد. تذیي تشتیة، هشالثت فشایٌذی ػِ 

ًادیٌگض تش ایي تاٍس اػت اص آًجا وِ دس  هی ؿَد. 7ٍ هَاجِْ هشالثتی 6، هشالثت وٌٌذ2ٍُجْی اػت وِ ؿاهل هشالثت ؿًَذُ

تؼیاسی اص هَالغ ایي هثلث استثاعی دسػولىشد هشالثتی تضسگؼاالى ًؼثت تِ وَدواى هحمك ًوی ؿَد، وَدواى ًافی الذام 

 هشالثتی تضسگؼاالى ّؼتٌذ ٍ اتشاص تٌْایی هی وٌٌذ.

 

؛ تٌیاد صًذگی اًؼاى سا "هشالثت"اٍس اػت وِ ًادیٌگض تش ایي ت: 9و نیازهای ابراز شده 8نیازهای استباط شده -ج

دس هَسد وَدواى  ۱۱اػت. تش ایي اػاع، اػتذالل هی وٌذ اخالق هشالثت ۱0تـىیل هی دّذ ٍ ًَػی ػولىشد اخاللی ًیاص هحَس

صهاًی تحمك هی یاتذ وِ هشتیاى ٍ ّش هشالثت وٌٌذُ دیگشی، اص ًیاص ّا ٍ خَاػتِ ّای وَدواى واهال آگاّی داؿتِ تاؿٌذ. تِ 

اػتماد اٍ، ؿخلی وِ خَاّاى هشالثت اص وَدواى اػت تایذ تذاًذ وِ وَدن هَسد ًظشؽ دس لحظِ هشالثت، دلیما تِ چِ ًَع 

                                                      
4  tgllrkaallaliitaleja.  

for -aeltgf .6 
6  eltgt .  
7  eltkaiagaeanargt .  
8  sref  fn rffni .  
9  fde fiifn rffni .  
10 aaggfn-dlngfa.  

11 agrjkenaahaeltga.  
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اخالق هشالثتی ایجاب هی وٌذ ؿخلی وِ دغذغِ ووه تِ دیگشاى سا داسد اتتذا . تِ ػثاست دیگش، هشالثتی ًیاصهٌذ اػت

ًیاصّای ٍالؼی فشد یا افشاد هَسد ًظش خَیؾ سا تذلت ؿٌاػائی ًوایذ ٍ ػپغ تا ّوِ تَاًائی وِ داسد دس جْت تشآٍسدى آًْا 

ذی ٍ ؿادهاًی تِ وؼاًی اػت وِ تشای تالٌذگی تِ ووه تالؽ ًوایذ. ایي ًىتِ سهض خـٌَد ػاختي ٍ اّذاء احؼاع سضایتوٌ

اػتٌثاط ؿذُ ٍ ًیاصّای  هفَْم هؼتلضم ایي اػت وِ(. ؿٌاػایی ًیاصّای ٍالؼی فشاگیشاى 2002، دیگشاى  ًیاص داسًذ. )ًادیٌگض

وـف ًیاصّای اتشاص ؿذُ ( گفتگَ اتضاس اكلی 20۱0ّوچٌیي تِ اػتماد ًادیٌگض ) سٍؿي ؿَد.آًْا اتشاصؿذُ ٍ توایض تیي ًیاصّای 

( 20۱2)ًادیٌگض  وِ ٍیظگی هوتاص گفتگَ دس اخالق هشالثتی، هحَسیت آى تش تَجِ تِ دیگشی اػت. )یا ٍالؼی( وَدواى اػت.

ًیاصّای اػتٌثاط ؿذُ ٍ ًیاص ّای اتشاص تفاٍت چٌیي الذاهی سا تشای هشالثت هٌاػة اص وَدواى ًاوافی هی داًذ ٍ تا اؿاسُ تِ 

هی وٌذ دس اخالق هشالثتی اص وَدواى، ضشٍست داسد ػالٍُ تش تَجِ تِ ًیاصّای اػتٌثاط ؿذُ، تِ ًیاصّای اتشاص ؿذُ  ؿذُ، اظْاس

 وَدواى ًیض پشداختِ ؿَد.

 د: استلسامات نظریه اخالق مراقبت در تربیت اخالقی کودکان در فضای مجازی

خالق هشالثتی، الصم اػت عی گفتگَی هذاٍم تا فشاگیشاى فضای هجاصی، هَاسدی وِ هوىي تا ًظش تِ دٍ هحَس اػاػی ا

ٍ تا آگاّی تخـی تِ  سا دس فضای هجاصی فشاّن آٍسد ؿٌاػایی ًوَدتِ واستشاى ٍ آصسدگی خاعش آًْا اػت هَجثات آػیة صدى 

اء تِ هحَس دٍم؛ ایٌگِ چگًَِ هی تَاى تْتشیي هشالثت سا واستشاى، آًْا سا دس اجتٌاب اص اًجام آى هَاسد یاسی ًوَد. ّچٌیي تا اتى

، هی تَاى فشكت ّایی سا تشای واستشاى فضای هجاصی فشاّن ًوَد وِ آًْا لادس ؿًَذ اص عشیك ًؼثت تِ دیگشی اػوال ًوَد

 گفتگَ تِ ًیاصّای ٍالؼی واستشاى پی تشد.

 

تیي  هَثش ِ تشخی هتخللاى ارػاى ًوَدُ اًذ وِ استثاعاتًظش تِ ایٌىتَجِ تِ دالیل هغشح ؿذُ ٍ تا تا  بحث و نتیجه:

هشالثت  هی وٌذ اص عشیك اتخار سٍیىشد ًَیؼٌذُ همالِ حاضش ارػاىؿىل گیشد، تی هی تَاًذ دس فضاّای تشخغی ًیض فشدی تخَ

، هی تَاى صهیٌِ ًوَدآهَصؿی فشاگیشاى سا ؿٌاػایی ٍ هشتفغ ٍ ًیاصّای هی تَاى هؼائل دس فضای هجاصی ػالٍُ تش ایٌىِ هحَس 

 هشالثت ٍ چگًَگی ون ٍ ویف آى دس فضای اهىاى تاهل تشٍ ّای هٌاػثی سا ًیض تشای تشتیت اخاللی واستشاى هْیا ػاخت 

 . فشاّن هی گشدد هجاصی

تاهل دس تاسُ ایي هَضَع وِ چگًَِ هی تَاى تشتیت اخاللی سا دس فضای هجاصی اص عشیك آهَصؽ ّای هشالثتی تِ داًؾ 

فْن دلیك هفاّین تخللی اخالق هشالثتی هی تَاًذ تِ فشاّن  تِ ػثاست دیگش، اى گؼتشؽ داد، تؼیاس ٍاجذ اّویت اػت.آهَص



 
 

تعلیم و تربیت ایرانوهمیه همایش اوجمه فلسفه   

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا
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ٍ دس ًتیجِ تشتیت اخاللی وَدواى اص عشیك فضای هجاصی  ۱2«آهَصؽ ّای هشالثتی»ػاصی صهیٌِ ّای هٌاػة تشای اتخار 

اص آًجایی وِ ؿشط اكلی تحمك هشالثت تشای دیگشاى دسن ًیاصّا، تتذا اسن چٌیي تؼتشی، دس ایي همالِ اتشای تذ هٌتْی ؿَد.

ؿٌاػایی ًیاصّا ٍ ٍ چگًَگی هشالثت ؿًَذُ تَػظ هشالثت وٌٌذُ اػت، اّویت  ػالیك، تین ّا، اهیذ ّا، تشدیذ ّا ٍ اتْاهات

جؼتجَی ًظش آًْا دس تاسُ چگًَگی ػالیك ٍ هؼائل اكلی واستشاى دس فضای هجاصی اص عشیك استثاط هشالثتی تاخَد آًْا ٍ حتی 

   تاهیي ًیاصّا ٍ ػالیك آًْا هَسد تشسػی لشاس هی گیشد. اسائِ ساّىاس تشای تشٍى سفت اص هـىالت آًْا ٍ
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