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چکيده

نقش  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  به خصوص  جديد،  ارتباطی  و  اطالعاتی  وسايل  فناورانه  پیشرفت 
پژوهش  در  است.  کرده  ايفا   60 دهه  متولدان  بین  اطالعات  انتقال  و  ارتباط  برقراری  در  تعیین کننده ای 
حاضر تالش شده است، با درک واقعی ساختار تجربه زيسته افراد مشارکت کننده از شبکه های اجتماعی 
مجازی، مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده اخالق اجتماعی و چگونگی تبلور آن در رفتار اجتماعی آنان تحلیل 
با استفاده از رويکرد پديدارشناسی تجربی و گردآوری اطالعات، از طريق  شود. روش پژوهش، کیفی 
نمونه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق با 15 نفر از متولدان دهه شصتی دارای تحصیالت عالی بوده است. 
يافته های پژوهش، شامل يک شاخص محوری »اخالق اجتماعی آوارگی« بود که از خصیصه های مهم 
آن به »داشتن هويت اجتماعی ترکیبی«، »احساس ناامیدی اجتماعی، سردرگمی و سرگشتگی«، »مقايسه 
دايم خود با دهه هفتادی ها« و »فريبندگی شبکه های اجتماعی مجازی« می توان اشاره کرد. نتايج پژوهش 
همچنین نشان می دهد؛ اخالق اجتماعی در میان متولدان دهه شصتی، معجونی از کنش های اخالقی است 
دهه،  اين  متولدان  که  است  تاريخی ای  و  اقتصادی، سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  آن شرايط  که خاستگاه 
درون آن متولد شده و زيست کرده اند. در نهايت، نتايج به دست آمده حاکی از آن است که رعايت اخالق 

اجتماعی در بطن زندگی بد، سخت و دشوار است.
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مقدمه
شبکه های اجتماعی مجازی، فضايی وسیع و پیچیده اند که افراد مختلف را با گرايش ها، 
ترتیب  اين  به  کنند.  با يکديگر زندگي  تا  اعتقادات گوناگون گرد هم می آورند  باورها و 
خصوصیات  از  کند.  وارد  فضا  اين  به  را  خود  واقعي  دنیاي  فعالیت هاي  مي تواند  »فرد 
بارز اين فضای مجازی، بي مکاني و بي زماني است. از بین رفتن فاصله مکاني و افزايش 
بي سابقه  توان انسان ها براي مبادله و مراوده با يکديگر، فرايند هويت يابی جمعي افراد را 
بیان ديگر »فضای مجازی  به  تقی پور، 1396، ص 49(.  دگرگون کرده است« )زمانی و 
که  فضايي   .)58 و خاکباز، 1380، ص  علیقلیان  ترجمه  )کاستلز،  است«  فضا  فرا  نوعی 
به فرد قدرت نمادين بیشتر و امنیت رواني گسترده تر مي دهد. »اين فضا سیال و بي حد 
است، به آسانی در دسترس همگان قرار مي گیرد و به علت نبود نشانه اي فیزيکي و عیني 
در آن، بی جسم، بي مکان تا حدي گمنام و به طرز محسوسی کنترل ناپذير است و جهان ما 
را به هم پیوسته، درهم تنیده و چندوجهی کرده است« )زمانی و تقی پور، 1396، ص 50(. 
نرم افزارهای  پرطرفدارترين  و  مهم ترين  از  يکی  می توان  را  مجازی  اجتماعی  شبکه هاي 
مجازي  اجتماعی  شبکه هاي  تعريف  در  کلی،  به طور  دانست.  حاضر  حال  در  اجتماعی 
می توان گفت: سايت هايی هستند که از يک سايت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه 
شدن امکاناتی مانند چت، ايمیل يا امکانات ديگر، خاصیت اشتراک گذاری را به کاربران 
خود ارائه می دهند. شبکه هاي اجتماعی محل گردهمايی صدها میلیون کاربر اينترنت اند 
می پردازند  اطالعات  تبادل  و  تعامل  به  فرهنگ،  و  زبان، جنس  مرز،  به  توجه  بدون  که 
توجه  با  اما  نیست  طوالنی  چندان  ما  کشور  در  شبکه ها  اين  عمر   .)1389 )سلطانی فر، 
به ويژه در میان نسل جوان،  آنها  از  به استفاده  به روند رو به رشد و گرايش روزافزون 
پیامدهاي منفی گوناگونی به همراه  آثار مثبت و  هر کدام به عنوان يک پديده اجتماعی، 
دارند. تلگرام1، اينستاگرام2، گوگل پالس3، فیس بوک4، الين5، وي  چت6، واتساپ7، وايبر8، 
توئیتر9 و... از رايج ترين نرم افزارهايی هستند که امکان ارتباط کاربران خود را با يکديگر 

1. Telegram 2. Instagram
3. Google+ 4. Facebook
5. line 6. Wechat
7. WhatsApp 8. Viber
9. Twitter
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به عنوان يک شبکه اجتماعی مجازي بر روي تلفن همراه و رايانه فراهم می کنند. به تبع اين 
وضعیت، جامعه ايران نیز طی دوره معاصر و در دهه های اخیر، با تغییرات اجتماعی فراوانی 
ازجمله افزايش شهرنشینی، شکل گیری سازمان های تخصصی و نهادهای آموزشی، افزايش 
استفاده از وسايل ارتباط جمعی )مطبوعات، راديو و تلويزيون و شبکه های ماهواره ای( و 
وسايل ارتباطی )تلفن همراه، اينترنت و...( مواجه بوده است. در کنار اين تغییرات »ورود 
فنّاوری های جديد اطالعاتي و ارتباطي مانند ماهواره، اينترنت، موبايل، فیس بوک، توئیتر و 
مانند آنها به همراه وسايل سبک داخل کیف و توی جیب، مثل تبلت، فبلت و انواع تلفن های 
هوشمند و سیستم های عامل موبايلی متنوع، به جامعه ما در سال هاي اخیر، تأثیرات مهمی 
در تغییر نگرش ها، ارزش ها، هويت، سبک زندگی و اخالق اجتماعی جوانان داشته است« 
)فراستخواه، 1393، ص 124(. اين تغییرات در میان متولدان دهه های اخیر، به ويژه متولدان 
است. مشهود  کاماًل  هستند،  سالگی    37 تا   28 آستانه  در  حاضر،  حال  در  که   60 دهه 

از اين رو، با گسترش و نفوذ تدريجی تجربه مدرنیته در جامعه ايران »از اواخر دهه 60 و 
تداوم و ادامه آن در دهه هفتاد و هشتاد در سايه رشد و پیشرفت فناوری، وسايل اطالعاتی 
برقراری  تعیین کننده ای در  نقش  اجتماعی مجازی  قالب شبکه های  ارتباطی جديد در  و 
ارتباط و انتقال اطالعات بین متولدان دهه 60 داشته اند« )عبدالهیان، 1387، ص 3(. تا اين 
حد که تجربه اين وضعیت به تدريج نه تنها فرهنگ های گوناگون و پرشماری را در دسترس 
متولدان دهه 60 قرار داد، بلکه دنیا، مراجع اجتماعی و به طور کلی، تجربه زيسته آنان را نیز 
دچار دگرگونی اساسی کرد؛ بنابراين می توان گفت که »متولدان دهه 60 به واسطه اطالعات، 
ارتباطات، حضور در شبکه های اجتماعی مجازی، مهارت ها و سبک زندگیشان بیشترين 
مواجهه و تجربه زيسته را با اين فرايند دارند« )عبدی و گودرزی، 1382، ص 11(. در 
حال حاضر هم عمده کانون توجه اين نسل »به تجربه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
حضور در شبکه های اجتماعی مجازی معطوف شده است« )فراستخواه، 1395(. متولدان 
دهه 60 و تا حدودی دهه 70 در جهان، به نسل y يا هزاره معروف اند و در ايران، به نسل 
دوره ظهور  متولدان حدود 2000-1981 هستند؛  در جهان،  نسل  »اين  اسالمی،  انقالب 
فناوری  سپس  و  جهانی  دهکده  ماهواره ای،  تلويزيون های  اينترنت،  رايانه های شخصی، 
اطالعات و ارتباطات، وب گردی در وبالگ ها و ويکی ها. دايرة المعارف ها به دست همگان 
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را  مجازی  اجتماعی  شبکه های  ساير  و  لینکداين  مانند  سايت هايی  محتوای  و  افتاده  اند 
کاربران تولید می کنند. کودکان و نوجوانان اهمیت يافته اند و پدر و مادرها از آنان فنون 
و  فرهنگ  در  مشهود  کم وبیش  مشخصات  از  می گیرند.  ياد  را  رايانه ای  مهارت های  و 
حال،  لحظه  سرگرمی،  و  زندگی  سبک  يافتن  اهمیت  کم حوصلگی،  دوره؛  اين  اجتماع 
مهارت گرايی،  فرا مادی،  نیازهای  شخصی،  تجربیات  دوستی،  گروه های  فراغت،  اوقات 
بی تکلفی و بی تعارفی است. مقارن آن در ايران، متولدان 1379ـ1360 و نسل دوره انقالب 
تلخی  همراه  به  را  انقالب  پیروزی  طعم  خويش،  رشد  دوره  آغاز  از  اينان   اسالمی اند. 
اختالفات سیاسی بر سر جايگزينی قدرت، بر هم خوردن اوضاع و خشونت چشیده اند و 
جنگ را باز هم با حماسه ها و هزينه هايش ديواربه ديوار ديده اند، ورق برگشتن از اقتصاد 
کوپنی و دفاع مقدس به آتش بس و اقتصاد پساکوپنی و عمل گرايی را با هم  دوره کرده اند 
و باال پايین شده اند و دست آخر نیز با اينترنت و ارتباطات، اوقات فراغت، رونق جديد 
و  رؤياها  نسل  و سرخوردگی،  نسل سرشاری  قرين شده اند.  دولتی  اصالحات  و  مدنی 
گم کردن رؤياها و در نهايت، نسل آغازها و پايان ها )فراستخواه، 1395(. دهه شصتی ها 
 1357 سال  در  ايران  اسالمی  انقالب  از  پس  اجتماعی  و  سیاسی  مقطع  حاصل  درواقع 
تورم،  بیکاري،  مشکالت  با  يک طرف  از  زندگی خود  دهه سوم  در  آنها  »بیشتر  هستند. 
ازدواج و غیره دست وپنجه نرم مي کنند و از طرف ديگر با تغییرات سريع و ناگهاني در 
نگرش ها، هنجارها و ارزش ها و اخالق جامعه مواجه شده اند« )نیلی، 1394(. به سبب 
چنین تجربه ای، تمامی  عرصه های حیات آنها دچار تحوالت عظیم شده است. برخی از 
اساسی ترين تحوالت رخ داده را می توان دگرگونی در ارزش ها و هنجارهايی دانست که 
سامان  بخشیدن به حیات جمعی را بر عهده دارند به نظر می رسد، از مهم ترين پیامدهای 
اين دگرگونی نیز ابهام در وضعیت اجتماعی، توفیق نیافتن در هدايت رفتاری و مبهم بودن 
وضعیت اخالق به ويژه اخالق اجتماعی در میان آنها است. در خصوص وضعیت اخالق 
اجتماعی در جامعه ايران سه روايت غالب وجود دارد: روايتی که جامعه ايران را در فرايند 
بحران و فروپاشی اخالقی ارزيابی می کند؛ روايتی که جامعه ايران را در فرايند عبور از يک 
نظام اخالقی )سنتی( به نظام اخالقی جديد )مدرن( می داند و روايتی که وضعیت اخالقی 
در جامعه ايران را نه در حالت بحرانی يا جايگزينی بلکه در حال افت وخیزهای معمولی 
و تغییرات متداول می داند )ذکايی، 1395(. پژوهش حاضر نیز با تأکید بر روايت سوم، 
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جامعه ايران را جامعه ای در حال تداوم و تغییر می داند. البته اين جامعه در حال تداوم و 
تغییر، دچار افت های اخالقی شده است اما همواره در حال ترمیم خود است و لحظه های 
اخالقی و غیراخالقی در آن به گونه ای ديالکتیکی1 و تناقض گونه تجربه می شود. به بیان 

ديگر، جامعه ايران هم زمان دارای سويه های اخالقی و غیراخالقی است.
اينکه در  بر  از حوزه های مهم حیات اجتماعی است و عالوه  از اين رو، اخالق يکی 
نقش يک متغیر مستقل و تأثیر گذار می شود به آن پرداخت، در نقش يک متغیر وابسته به 
با مسئولیت  را مطالعه کرد. »اخالق همداستان  نیز می توان آن  اجتماعی  متغیرهای   ساير 
به پرسش کشیده  لويناس2  است و مسئولیت همواره در مقابل ديگری تعريف می شود. 
شدن خودانگیختگی من توسط حضور ديگری را اخالق می نامد« )فتح زاده، 1393، ص 
يکديگر  »تعدادي از افراد بشر به صورت گروهي با  آنجا معنا مي يابد که  اخالق،   .)9
از  نمی توان  »اساسًا   .)426 ص   ،1369 پرهام،  ترجمه  )دورکیم،  زيست داشته باشند« 
اخالق اجتماعی سخن گفت، بدون اين که به »ديگری« نیز پرداخت« )مقدم، 1392، ص 
»کدهای فرهنگی عمومیت يافته  از  مجموعه ای  اجتماعی  اخالق  جامعه شناسی،  در   .)9
125(؛  2011، ص  )ترنر3،  است«  اجتماعی  رفتار  بودن  و غلط  برای تشخیص درست 
بنابراين اخالق اجتماعی در حالت مثبت، امکان زيستن در جامعه ای نیک و دموکراتیک 
را ممکن می سازد. همچنان که در شرايط فساد، اخالق اجتماعی به استبداد و فساد سیاسی 
و فرهنگی متمايل می شود« )میرسپاسی، 1384، ص 22(. به اين ترتیب، اهمیت اخالق 
به ويژه وضعیت اخالق اجتماعی در فرايند تجربه مدرنیته بر کسی پوشیده نیست تا اين 
حد اين امر، مهم ترين دغدغه جامعه شناسان کالسیک، به ويژه امیل دورکیم بود. آنچه برای 
اين اخالق اهمیت دارد چگونگی رفتار و تعامل افراد با يکديگر و با نهادهای اجتماعی 

است. درواقع اخالق اجتماعی پاسخ به اين پرسش است که جامعه خوب چیست؟
متفکران،  سوی  از  همواره  ايران  جامعه  در  آن  وضعیت  و  اجتماعی  اخالق  اهمیت 
نخبگان، هنرمندان، پژوهشگران و مراجع مذهبی مطرح شده و مورد توجه و اذعان قرار 
گرفته است. چند صباحی است که مسئوالن نیز عینک خوش بینی را برداشته و با نگاهی 
واقع بینانه شیوع بداخالقی های اجتماعی را هشدار می دهند« )مقدم، 1392، ص 3(. در 
در  اخالقی جدی تری  مباحث  که روزبه روز  می بريم  به سر  در وضعیتی  ما  حال حاضر 

1. dialectical          2. Levinas
3. Turner
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جامعه مطرح می شود. در اين مسیر به نظر می رسد که جامعه شناسان نبايد تنها به تبیین و 
نقد وضع موجود اکتفا کنند بلکه الزم است در حرکتی عمل گرايانه، ضمن تحلیل وضع 
موجود، مردم و نهادهای حکومتی را از وضعیت اخالق اجتماعی در جامعه آگاه تر کنند 
و در راه بهبود آن بکوشند. با توجه به همین احساس نیاز، موضوع پژوهش حاضر، در 
حوزه جامعه شناسی اخالق قرار دارد اين پژوهش در پی دستیابی به چگونگی برساخت 
است.  مجازی  اجتماعی  کاربر شبکه های  دهه شصتی  متولدان  میان  در  اجتماعی  اخالق 
متولدان دهه شصتی که نسبت به متولدان دهه های قبل از خود يعنی، متولدان دهه 40  و 50 
ويژگي های متفاوتي دارند که آنها را از متولدان نسل های قبل از خود متمايز می کند. يکی 
از مهم ترين اين ويژگی ها، غرق شدن يا عضويت دايم و مستمر در شبکه های اجتماعی 
»متولدان  می شوند.  گم  در صفحات وب  بیشتر  روزبه روز  دهه شصتی ها  است.  مجازی 
اولین نسلی هستند که در دنیای رشد سريع فناوری اطالعات  دهه شصت ايران، ظاهراً 
و ارتباطات بزرگ شده اند و هرکدام نسبتی با اين فضاها دارند« )شهابی، 1382، ص 8(. 
اينترنت برای نسل دهه 60 يک پديده بود، بخشی از اين نسل در دهه سوم تجربه زيسته 
خود به شبکه های اجتماعی مجازی پناه برده اند که اين مسئله از مشاهده های روزمره و 
تجربه  اين  اثر  بر  پیداست.  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت های شان  کردن  دنبال 
با  مقايسه  در  متفاوتی  اجتماعی  اخالق  و  خلقیات  معنايی،  نظام   ،60 دهه  نسل  زيسته، 
يعنی، نسل دهه 70 و 80  بعدی  يا 50 و نسل های  يعنی، نسل دهه 40  قبلی  نسل های 
دارند. پژوهش حاضر در پی درک واقعی و درست ويژگی ها و ساختار تجربه زيسته افراد 
مشارکت کننده در پژوهش از شبکه های اجتماعی مجازی است. همچنین چگونگی تبلور 
اين تجربه در اخالق اجتماعی خاص آنها، از ديگر اهداف مورد نظر بوده است. به اين 

ترتیب، مهم ترين پرسش های اين پژوهش عبارت اند از:
1. تجربه اخالق اجتماعی متولدان دهه شصتی کاربر شبکه های اجتماعی مجازی چگونه 

شکل می گیرد؟
2. متولدان دهه شصتی با برساخت و ابراز اخالق اجتماعی خود در شبکه های اجتماعی 

مجازی چه اهدافی را دنبال می کنند؟
3. طرح اخالق اجتماعی متولدان دهه شصتی کاربر شبکه های اجتماعی مجازی چگونه است؟
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پيشينه پژوهش
عبدی و گودرزی )1382( در طرح ملی ارزش ها و نگرش ها، به بررسی وضعیت اخالق 
اجتماعی در ايران پرداختند. بر اساس داده های اين طرح 88 درصد از مردم عقیده دارند 
که »پارتی بازی« در جامعه  رواج دارد، بیش از نیمی از مردم »پارتی« را مهم ترين عامل 
در به دست آوردن شغل می دانند، نزديک به 63 درصد میان رعايت قانون و پارتی بازی 
از 70 درصد، رواج صفت های دورويی و تظاهر،  دچار ترديد و دودلی هستند و بیش 
تقلب، کالهبرداری، تملق و چاپلوسی را زياد ارزيابی می کنند. طرح وضعیت شاخص های 
فرهنگی  معاونت  سوی  از  که  است  پژوهشی   )1393( تهران  شهر  در  اجتماعی  اخالق 
جهاد دانشگاهی از شهروندان تهرانی در خصوص وضعیت شاخص های اخالق اجتماعی 
و  عام گرايی  اجتماعی،  بی تفاوتی  دگردوستی،  مانند  شاخص هايی  است.  گرفته  صورت 
برخی ديگر از شاخص های اخالق اجتماعی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. 
نتايج اين پژوهش نشان می دهد که شهروندان نسبت به حلقه نزديکان خود تعهد بیشتری 
دارند و آمادگی آنان برای کمک به اطرافیان خود به مراتب باالتر است، به عبارت  ديگر، 
چیت ساز  نیست.  تعمیم يافته  چندان  آنان،  دگردوستی  و  مردم  تعهد  که  گفت  می توان 
از  برخی  و  اجتماعی  اخالق  جايگاه  و  اهمیت  بررسی  به  خود،  پژوهشی  در   )1388(
شاخص های آن در جامعه ايران پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داده است که 66/2 
درصد از پاسخگويان، میزان تقید خود نسبت به رعايت اخالق اجتماعی را در زندگی 
ضعیف ارزيابی کرده اند. حاجیانی )1393( در پژوهشی با عنوان »تحلیل وضعیت اخالق 
فرا تحلیلی  ديدگاهی  با  را  ايران  جامعه  در  اجتماعی  اخالق  ايران«  جامعه  در  اجتماعی 
بررسی کرده است. او معتقد است که يافته ها در مورد وضعیت اخالق اجتماعی در ايران 
خیلی قابل اتکا نیستند و ما برای آينده، نیازمند طراحی نظام اخالقی ترکیبی يا چندپايه ای 
هستیم؛ چراکه نمی توان بر پايه اخالق سنتی، جامعه ايرانی را همچنان اخالقی نگاه داشت. 
در نهايت، فراستخواه )1395( در پیمايشی که در سطح ملی انجام داده، بحث انگیزترين 
خلقیات ايرانی ها را مطالعه کرده است. باالترين پاسخ ها که در بحث انگیز بودن خلقیات 
ايرانی، »ضعف فرهنگ کار جمعی« بوده است. در رتبه بعدی به »انتقادپذيری« و سپس 
رتبه  در  است.  اشاره شده  يکديگر  در حضور  تمجید  و  تعريف  و  زياد  رودربايستی  به 
چهارم معتقد بوده اند که ايرانیان معموالً پنهان کاری می کنند و شفاف نیستند. در رتبه پنجم، 
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ايرانی ها را خودمدار دانسته اند. در رتبه ششم معتقد بوده اند که احساسات در ايران اغلب 
بر خردورزی چیره می شود. در يک جمع بندی و فرا تحلیل از مطالعات صورت گرفته در 
حوزه اخالق اجتماعی در ايران می توان گفت در بسیاری از پژوهش های انجام شده، به غیر 
از چند مورد، امکان مقايسه دقیق و تحلیل همه جانبه ای از وضعیت اخالق اجتماعی در 
ايران وجود ندارد. دلیل آن تفاوت در مفهوم سازی، نبود تعريف دقیق از اخالق اجتماعی، 
ابزار سنجش، جامعه آماری و حجم نمونه و در نهايت فقدان پژوهش های کیفی، روندی 

يا پانلی برای مطالعه در زمینه اخالق اجتماعی است.

چارچوب نظری پژوهش
پديدارشناسی و پديدارشناسی تجربی

مختلف  راه های  آمدن  وجود  »به  معرفت شناسی  عرصه  در  مهم  تحوالت  از  يکی 
از  يکی  بود.  جامعه شناسی  و  فلسفه  به خصوص  مختلف  رشته های  در  شناخت شناسانه 
اين روش ها پديدارشناسی1 بود که توسط هوسرل پايه گذاری شد« )بومر، ترجمه بشیريه، 
است«  گوناگون  پديدارهای  از  شرحی  ارائه  معنای  »به  پديدارشناسی   .)51 1385، ص 
هم  را  پديدارشناسی  اصطالح  هوسرل   .)56 1384، ص  قربانی،  ترجمه  )ساکالوفسکی، 
برای روش خاص و هم برای اصول و مبادی فلسفی خود به کار می برد )ترجمه رشیديان، 
1386(. پديدارشناسی »پژوهشی درباره ساختار آگاهی و چگونگی پديدار شدن اشیا در 
آگاهی است« )ماندلباوم، ترجمه خدادادی، 1392، ص 13(. از اين رو، رويکرد پديدارشناسی 
»معنای تجارب زيسته افراد متعدد از يک مفهوم يا پديده است« )کرسول، ترجمه دانائی فرد 
و کاظمی، 1391، ص 80(. از هوسرل به بعد، پديدارشناسی به لحاظ مفهومی، به دو دوره  

تاريخی پیشاهوسرل و پساهوسرل قابل تقسیم است.
هنريش  يوهان  توسط  اولین  بار  »برای  پديدارشناسی  اصطالح  پیشاهوسرل،  دوره   در 
المبرت2 به کار برده شده است. المبرت پديدارشناسی را تئوری پندار تعريف نمود« )2004، 
المبرت،  نظر  مورد  معنای  به خصوص  پديدارشناسی،  سابق  معنای  در  کانت   .)56 ص 
تحولی به نسبت اساسی ايجاد کرد، کانت معتقد بود که »پديده ها در مواجهه با ذهن انسان، 
تحت تأثیر قوای فاهمه  انسانی قرار می گیرند و تبديل به تجربه می شوند، وی درواقع بین 
1. phenomenology 2. Lambert
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فنومن به  معنای آنچه به حس درم ی آيد و نومن به معنای حقیقت اشیا تفاوت قايل شد و 
پديدارشناسی را شناخت فنومن ها معنا کرد« )کانت، ترجمه حداد عادل، 1367، ص 58(. در 
نهايت، مهم ترين اثر در حوزه  پديدارشناسی در مقطع زمانی پیشاهوسرل نیز »پديدارشناسی 
روح« اثر »هگل« است. از نظر هگل »پديدارشناسی علمی است که از رهگذر آن ذهن و 
روان آن گونه که هست شناخته می شود، درواقع، وی دستیابی به نومن را امکان پذير می داند 
اين مهم  به  امکان دستیابی  تلقی می کند که  اين خصوص پديدارشناسی را روشی  و در 
را میسر می سازد. در دوره پساهوسرل، ژان پل سارتر در پديدارشناسی خود بر اين نکته 
تکیه می کند که »اگرچه جهان عینی بیرون از ما وجود دارد، حقیقت جهان عبارت است 
از آگاهی نسبت به جهان، سارتر وجود جهان را بسته و قائم به وجود آن در ذهن سوژه  
)من نفسانی( می داند، يعنی ظهور در آگاهی آدمی، عالم، منوط و قائم به من نفسانی )سوژه( 
است« )ساکالوفسکی، ترجمه قربانی، 1384، ص 85(. مرلو1 )1998( مطابق پديده شناختی 
هوسرلی، البته با تأکیدها و تفاسیر اگزيستانسیتاستی مرکز نظام پوزيتیويسم پديده شناختی 
خود را »پیشینگی )اولويت( ادراک نامید. همچنین مارتین  هايديگر در مقدمه  کتاب  معروف  
خود »هستی و زمان2« به  اين  نکته  اشاره  کرد که  قدمای  فالسفه  يونان ، پرسش  از معنای  
هستی3 را به  عنوان  مسئله ای  فلسفی  مورد توجه  قرار م ی  دادند و در پی  درک  حقیقت  هستی  
بر م ی  آمدند، اما از زمان  ارسطو تا به  حال ، فلسفه  از اين  پرسش  اصلی  غافل شده و به  جای  
او هستی  موجودات،  نظر  از  آورده  است.  فهم  هست ها رو  به   برای  درک  هستی،   تالش  
خود وجودی  از وجودات  و در عرض  ساير موجودات  نیست، بلکه  هر جا چیزی  هست، 
هستی  هست. ما به طورمستقل نمی توانیم  با هستی  مواجه  شويم  و آن را بشناسیم، بلکه  از 
آنجا که  هستی، خصیصه  ديگر وجودات  امکانی  است، بايد از طريق  استنطاق، آن  را آشکار 
يا فاش  کرد. از میان  موجودات، وجود انسانی  که  هايديگر از آن  به  دازاين4 تعبیر می کند، 
يگانه  راه  شناخت  ما از هستی  است؛ زيرا دازاين  وجودی  است که  بیشترين  پرسش  را از 
معنای  هستی  دارد و پژوهش  از معنای  هستی، يکی  از امکان های  وجودی  اوست« )ترجمه 
اصول اساسی پديدارشناسی، پیرامون مفاهیم  ترتیب،  اين  به   .)86 1387، ص  جمادی، 
کلیدي اين حوزه شکل گرفته اند. يکی از مهم ترين مفاهیم مورد نظر اپوخه5 است. اپوخه 

1. Merleau     2. Being and Time
3. Being     4. Dasein
5. Epoche     
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»به معناي کنارگذاردن فرضیه هاي رايج و فراتر رفتن از روش هاي جا افتاده براي مشاهده 
است. درواقع، اپوخه گامی مهم در استفاده از پديدارشناسی به مثابه روش پژوهش است« 
)ساکالوفسکی، ترجمه قربانی، 1384، ص 31(. يکی ديگر از مفاهیم مهم پديدارشناسی 
دارد.  پديدارشناسی  با  نزديکی  بسیار  ارتباط  مفهوم روی آورندگی،  است.  روی آورندگی 
هر  يا  آگاهی  از  کنشی  هر  که  می شناساند  را  موضوع  اين  پديدارشناسی  مهم  »آموزه 
تجربه ای، اساسًا »آگاهی از« يا »تجربه ای از« چیزی يا ديگری است. پس در پديدارشناسی 
»روی آوردن« عبارت است از پیوند آگاهانه ای و با يک عین برقرار می سازيم که هدفش 
فراهم آوردن يک توصیف غنی ساخت دار از تجربه زيسته است« )پرساد1، 2011(. پس 
پديدارشناسي »اساسًا مطالعه تجربه زيسته است« )ون مانن2، 1997، ص 9(؛ بنابراين، آلفرد 
شوتس3، پديدارشناسی را با جامعه شناسی تلفیق کرده است. به نظر شوتس، وظیفه اصلی 
پديدارشناسی اين است که نشان دهد واقعیت های اجتماعی چگونه از سوی مردم ساخته 
اجتماعی  شبکه های  کاربر  شصتی  دهه  متولدان  توصیف  وی،  ديدگاه  پايه  بر  می شوند. 
مجازی  از اخالق اجتماعی مهم است زيرا آنها وضعیت موجود را تفسیر می کنند و به آن 

معنی می دهند و از اين طريق، به ساختن واقعیت اجتماعی زندگی خود می پردازند.

نظريه اخالق اجتماعی از ديدگاه جامعه شناسان
زمانی  باشد.  اخالقی  اينکه  مگر  باشد،  داشته  نمی تواند وجود  دورکیم جامعه  ديدگاه  از 
که جامعه »دچار بحران و خطر فروپاشی باشد فرديت و فردگرايی اخالقی نیز به خطر 
اخالقی  قواعد  از  پیروی  را  اخالقی  عمل  دورکیم   .)140 ص   ،1995 )منارد4،  می افتد« 
می داند )اباذری، 1387(. ايده اساسی دورکیم در اين خصوص اين است که »فردگرايی 
در حال تبديل شدن به نظام اخالقی در جوامع مدرن است« )ديلبنی، ترجمه صديقی و 
طلوعی، 1387، ص 147(. از نظر دورکیم »مشکالت عصر حاضر ناشی از عدم استقرار 
کارل  برای   .)2 ص   ،1984 کوربین6،  و  )چارلز5  است«  جامعه  اخالقی  تمامیت  کامل 
مارکس اخالق »به عنوان بخشی از ابرساختار ايدئولوژيک جامعه در نظر گرفته می شود. 

1. Prasad 2. Van manen
3. Schütz, A 4. Menard
5. Charles 6. Corbin   
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ترجمه  )اليتر،  است«  سیاسی  و  قانونی  دينی،  اخالقی،  ايده های  حاوی  ابرساختار  اين 
ايدئولوژيکي  ماهیتي طبقاتي،  نظر مارکس ، اخالق  از  نوع پرست، 1394، ص 1(.  باقری 
و توجیه گرانه دارد« )امید، 1381، ص 54(. ماکس وبر »به مثابه متفکر مدرنیته در کارش 
و  معنادار  زندگی  يک  بردن  راه  چگونه   اخالقی  مسئله  به ويژه  مدرنیته،  مسئله  سرتاسر 
ارزشمند در عصر مدرنیته را وحدت و انسجام می دهد« )بروبیکر، ترجمه مسمی پرست، 
1395، ص 17(. در همین زمینه، وبر دو نوع اخالق را از يکديگر تفکیک می کند؛ به عقیده 
وی در دوره مدرنیته، تنازع عقلی بنیادی کنش عبارت است از کشاکش اخالق مسئولیت 
و اخالق اعتقاد. از ديد وبر »اخالق مسئولیت، به طور ساده اخالقی است که کارايی منظور 
اصلی آن است و اخالق اعتقاد هر يک از ما را وامی دارد که بر اساس احساسات خويش، 
بدون استناد آشکار يا ضمنی به عواقب اقدام، عمل کند« )آرون، ترجمه پرهام، 1386، ص 
597(. اخالق برای گئورگ زيمل »دارای پیوندی تنگاتنگ با مفهوم عمل گرايی حقیقت 
احساس  مذهبی  اين که شخص  و  نیست  آدمی  هستی  پايان  مرگ  که  اعتقاد  اين  است. 
نیاز فرد به اخالق و  می کند با وجودی جاودان در ارتباط است که او را ياری می کند، 
دينداری را موجه می سازد« )هله، ترجمه مسمی پرست، 1394، ص 68(. از نظر زيمل در 
دوره مدرنیته »اخالق کانت از عهده  توضیح واقعیت های اجتماعی ـ فرهنگی برنمی آيد. 
با تبديل اعضای جامعه به آفرينش گران فرم های تعاملی موفق شد که پروژه شبه  زيمل 
کانتی تصديقشان و خودمختاری انسانی را از اين طريق پیش ببرد که کنشگران انسانی، 
هم کنشگران انسانی، هم سازندگان جامعه و هم محصوالت جامعه تلقی می شوند« )لوين، 
ترجمه مسمی پرست، 1393، ص 32(. در عصر حاضر  برگر، فرهنگ، دين و اخالق در 
مدرنیته را در مرکز تحلیل اجتماعی قرارداد. »وی دين و اخالق را عملی انسانی می داند 
که مهم ترين نقش آن، معنا بخشیدن به زندگی است« )يوسف زاده، 1388، ص 172(. از 
ديدگاه برگر »آنچه مدرنیته با خود همراه می آورد عرفی شدن نیست بلکه، کثرت گرايی 
است. به نظر او افول فرايند عرفی شدن پیامدهايی دارد: افول نظريه  عرفی شدن به معنای 
باقی ماندن دين و اخالق به عنوان نیروی مؤثر در صحنه است، نوسازی و عقالنیت همراه 
آن، لزومًا به  زايل شدن نهادهای اخالقی و احساسات دينی منجر نخواهد شد« )برگر و 
لوکمان، ترجمه مجیدی، 1375(. زيگموند باومن برای توصیف وضعیت اخالقی جامعه 
معاصر از اصطالح »خنثی بودن اخالقی« استفاده کرده است« )ترجمه چاوشیان، 1384(. 



 پژوهش هاي ارتباطي/ سال بيست و پنجم/ شماره 2 )پياپي 94( / تابستان1661397

از مصیبت های ديگري در جهان الزم  باومن می گويد »آن چیزهايی که برای جلوگیری 
و ضروری است نیروهای اخالقی و سیاسی قوی هست« )کلمن1 و پلتونن2، 2001، ص 
158(. همچنین متفکران مکتب فرانکفورت »هر يک به نحوی بر وجود مسئله نابرابری ها، 
 .)110 1381، ص  دارند« )نوذری،  تأکید  مدرن  جهان  در  اخالق  تضعیف  و  تبعیضات 
اينکه  به محض  نیز هگلی اخالقیات و اخالق  تئودورآدورنو، شکل های کانتی و  باور  به 
می افتند  زوال  سراشیب  در  کنند،  تضعیف  را  فلسفی شان  بنیان های  مدرنیته  پويايی های 
را  غلط  »زندگی  که  بود  معتقد  آدورنو   .)1396 عباس بیگی،  و  نجفی  ترجمه  )تامپسون، 
نیست« )ترجمه  بد ممکن  نمی توان درست زندگی کرد. زندگی خوب در بطن زندگی 
اخالق  به  نیل  مدرن  جوامع  »در  هابرماس  يورگن  مقابل،  در   .)21 1396، ص  بوذری، 
توافقی بر اساس عقالنیت ارتباطی متکی به پاره ای ارزش های جهان شمول را امری ممکن 
و ضروری می دانست« )هوالب، ترجمه بشیريه، 1378، ص 184(. در نهايت پیر بورديو 
»طبقه متوسط جديد را کمربند انتقالی طبقات می داند که به اخالق تفننی و تفريحی بیشتر 
اعتقاد دارد« )اسوين میر، ترجمه رحیمی، 1386، ص 56(. رويکرد بورديو نسبت به اخالق 
»رويکرد متکی به ذات است که کنشگر در شرايط کاربردی و در موقعیت و هنگام مواجه 
شدن با عملی توان خود را با منافع ديگری پیوند  زده و وارد کنش می شود« )لنا3، 2014، 
ص 652(. از ديدگاه بورديو ما با دو نوع اخالق مواجه هستیم »اخالق تکلیفی و اخالق 
انگیزشی يا اتیک )اخالق اجتماعی(. برای بورديو اخالق اتیک فايده اجتماعی و نمادين 
دارد. به طور کلی، می توان در جمع بندی از آرای جامعه شناسان مورد اشاره در خصوص 
نظريه اخالق اجتماعی در مدرنیته اين نکته را استنباط نمود که اخالق اجتماعی در مدرنیته 
امری به شديدت همبسته با ويژگی نهادها در اين جوامع است و تحت تأثیر عواملی قرار 
دارد که در سطح سیستمی  از راه های مختلف و به واسطه سازوکار های گوناگون، حیات 
روزمره انسان ها را تحت الشعاع قرار می دهند. طبق اين تفکر، اخالق از مدت ها، همراه 
فلسفه، جامعه شناسی و انسان شناسی بوده است. اين تفکر، معتقد به برخي مفاهیم اساسي 
است که در تمامي مکان ها و زمان ها جاري اند و تنها در فرهنگ هاي متفاوت به شیوه هاي 
مختلف تجلي مي کنند. به سبب چنین تجربه ای، تمامی  عرصه های حیات انسان ها دچار 

1. Kelemen       2. Peltonen
3. Lena 
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اجتماعی  نیازهای زندگی  بنابراين در مدرنیته، دشواری ها و  تحوالت عظیم شده است؛ 
نظر  از  اخالق،  مرکزی  پرسش  می آورد.  پیش  را  اخالقی  انديشه گری  همواره ضرورت 
بسیاری از جامعه شناسان و صاحب نظران مدرنیته، اين است: ما چگونه بايد زندگی کنیم؟ 

آيا درست ترين شیوه زيستن وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آيا دست يافتنی است؟

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر کیفی با استفاده از رويکرد پديدارشناسی تجربی است. روش های 
وقايع خاص  فعالیت ها،  به  نسبت  مردم  نیات  و  افکار  دادن  نشان  »برای  کیفی  پژوهش 
و درک روندهای پیچیده اجتماعی مناسب و مفید هستند« )شاهید1، 2014، ص 289(. 
مطالعه  مورد  ديد کنشگران  از  اجتماعی  اين روش، توصیف جهان  بارز  از خصوصیات 
است« )بلیکی، ترجمه چاوشیان، 1384، ص 328(. روش های کیفی »می توانند ابزارهايی 
آنها را نمی فهمیم، در اختیار ما بگذارند«  را برای کشف حوزه هايی که ما به طور عمیق 
رهیافت  تا  می شود  »تالش  تجربی  پديدارشناسی  رويکرد  در   .)5 2004، ص.  )کینگ2، 
آلفرد شوتز به صورت تجربی در پژوهش های جامعه شناسی کاربردپذير شود« )کرسول، 
)پرست3  داشتن تجربه است«  »يکي از اصول پديدارشناسي تجربی،   .)59 2007، ص 
زيسته  تجربه های  فردی  توصیف  راه  تنها  کردن،  »تجربه   .)71 2011، ص  همکاران،  و 
افراد است« )موران4، 2000، ص 13(. »پديدارشناسی تجربی وجوه مشترک تجربه زيسته 
آنها  اصلی  معنای  فهم  برای  مبنايی  را  مشترک  نقطه  اين  و  می کند  استنباط  را  مختلف 
پديدارشناسي تجربی  از اصول  از اين رو يکي  )اسپرس5، 2004، ص 11(.  قرار می دهد« 
داشتن تجربه است که شامل 7 مرحله می شود )اسپرس، 2009(: اول، تعريف مسئله و 
تدوين هدف اساسي تحقیق که در نوشتار حاضر شناسايي پديدار اخالق اجتماعي دهه 
شصتی های کاربر شبکه های اجتماعی مجازی است. دوم، اجرای پیش مطالعه که از طريق 
مصاحبه عمیق با نمونه های مورد نظر انجام گرفت. سوم، انتخاب يک نظريه به عنوان طرح 
مرجع که نظريه تجربه مدرنیته است. چهارم، مطالعه ساختارهای مرتبه اول )اپوخه نظريه( 

1. Shahid 2. King 
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که ناظر به کنشهاي روزمره است. پنجم، ايجاد ساخت مرتبه دوم، نظريه هاي پرداخته 
شده از سوی دانشمند اجتماعي. ششم، بررسی اثرات ناخواسته. هفتم، ارتباط شواهد با 
ادبیات علمی و مرتبط کردن ساخت مرتبه دوم با طرح مرجع که شامل ايجاد ارتباط بین 
استنتاجات حاصل از پديدارشناسي تجارب زيسته مشارکتکنندگان درگیر در شبکه های 

اجتماعی مجازی از اخالق اجتماعی خاص آنها می شود.
جدول 1. الگوی اجرای يک مطالعه پديدارشناسی تجربی )کرسول، 2007(

 گزاره ها یاپوخه
معنادار و مهم

واحدهای معنايی

)درونمايه يا تم(

 توصیفات
متنی

 توصیفات
ساختاری

 ترکیب توصیفات
 ساختاری و متنی و
 دستیابی به جوهره

اصلی

در اين پژوهش گردآوری اطالعات با تکنیک مصاحبه عمیق صورت گرفته است. با توجه 
به اينکه »گستره جمعیت اصلی از پیش مشخص نبود از روش نمونه گیری گزينش تدريجی 
به منزله قاعد کلی در پژوهش کیفی مبتني بر هدف يا همان نمونه گیري هدفمند استفاده 
شده است« )فلیک، ترجمه جلیلی، 1387، ص 139(. نمونه گیری هدفمند »جهت افزايش 
فهم افراد، گروه ها و توسعه نظريه ها و مفاهیم طراحی شده است« )دورس1 و فرانکل2، 
2000(. اين روش »يکی از روش های شايع نمونه گیری است که گروه های شرکت کننده 
انتخاب  پژوهش  ويژه  پرسش های  به  مربوط  شده  مشخص  قبل  از  معیارهای  اساس  بر 
»از  هدفمند  نمونه گیری  در  بنابراين  289(؛  ص   ،2007 کالینز4،  و  )آنوگبوز3  می شوند« 
اطالعات يک فرد مطلع در انتخاب موارد با هدف ويژه استفاده می شود« )نیومن5، 2013(.

در اين مطالعه، نمونه ها از میان گروهی از متولدان دهه 60 با ويژگی های خاصی که به نوعی 
صفت مشخص آنها محسوب می شود و در شهر تهران زندگی می کنند، انتخاب شده است. 
شغل  نداشتن  مجازی،  اجتماعی  شبکه های  در  دايم  عضويت  عالی،  تحصیالت  داشتن 
دايم، دور از خانواده بودن، مجرد بودن و زندگی مجردی از مهم ترين اين ويژگی هاست. 
جمع آوری داده ها »تا حصول اشباع نظری داده ها« ادامه يافته )کوربین و اشتراوس6، 2008، 
ص 212( و در پايان، تعداد نمونه در پژوهش به 15 شرکت کننده رسیده است. در اين 
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پژوهش، برای تجزيه وتحلیل داده ها از روش7  مرحلهاي کاليزي1 استفاده شده است.
بر اساس روش کاليزي، در مرحله اول؛ متن مصاحبه ها پس از درج شدن روی برگه، 
چندين بار مرور شد تا شناخت کلی از آن حاصل شود. در مرحله دوم؛ برای هريک از 
متون، خالصه تفسیری نوشته تا نسبت به درک و استخراج معانی نهفته در آن اقدام شود. 
در مرحله سوم؛ پژوهشگر برای استخراج مضامین به مشارکت و تبادل نظر پرداخت. در 
مرحله چهارم؛ با تداوم مصاحبه ها، مضمون های قبلی تکامل يافت و گاه مضمونی جديد 
يافتن جوهره هاي2  و  متن  کلي  معناي  به  دستیابي  براي  پنجم؛  مرحله  در  گرفت.  شکل 
اصلي، مصاحبه ها چندين مرتبه مرور شدند؛ و توصیف هاي سازمان يافته نهايي استخراج 
براي  را  مصاحبه  هر  مرتبط  گفتمان  که  شد  آغاز  ششم؛ خالصه نويسی  مرحله  در  شد. 
يکديگر  با  بیشتري  بازخواني  که  نهايي  تم هاي  می کرد.  کلیدي مشخص  داده هاي  تولید 
با  هفتم؛  مرحله  نهايت  در  و  شد؛  استخراج  آنها  محوري  مفهوم  و  سازماندهي  داشتند، 
اجتماعی  به تجربه زيسته اخالق  به طور مستقیم  يا جمالت مهمی که  شناسايی عبارات 
مربوط بودند و با صورت بندی معانی و خوشه بندی آنها در قالب مضامین مشترک میان 
همه مشارکت کنندگان پژوهش، ترکیب اين نتايج در قالب يک توصیف پرمايه و جامع از 
شناخت ماهیت پديده تجربه زيسته متولدان دهه شصت از شبکه های اجتماعی مجازی و 

پیوند آن با چگونگی وضعیت اخالق اجتماعی در میان آنها به اتمام رسید.

1. Colaizzi 2. Essences
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جدول 2. مشخصات مصاحبه شوندگان )مصاحبه عميق(

مشارکت                       
 کننده

 تحصيالتتحصيالتسنجنسيت
پدر

 تحصيالت
مادر

وضعيت مسکنوضعيت شغلی

 دانشجوی33زنکد 1
دکترا

 قراردادی درکارشناسیکارشناسی
مؤسسه پژوهشی

 زندگی با والدين و
خوابگاه

 دانشجوی34مردکد 2
دکترا

 کار پروژه ای دربی سوادبی سواد
شهرداری

زندگی در خوابگاه

 کارشناسی33مردکد 3
ارشد

 کار در شرکتسیکلديپلم
به صورت ساعتی

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی32مردکد 4
ارشد

 کار پروژه ای درسیکلديپلم
شهرداری

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی29مردکد 5
ارشد

 قراردادی درسیکلراهنمايی
صداوسیما

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی28زنکد 6
ارشد

 قراردادی در مرکزسیکلکارشناسی
مشاوره

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی26زنکد 7
ارشد

 قراردادی درراهنمايیديپلم
شرکت جهانگردی

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی32مردکد 8
ارشد

 قراردادی دربی سوادراهنمايی
کتابفروشی

 زندگی در خانه
مجردی

 دانشجوی27زنکد 9
دکترا

 پروژه ای درراهنمايیکارشناسی
بهزيستی

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی30زنکد 10
ارشد

 قراردادی در يکراهنمايیراهنمايی
شرکت

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی31زنکد 11
ارشد

 ساعتی در مرکزبی سوادبی سواد
ترک اعتیاد

 زندگی در خانه
مجردی

 کارشناسی26مردکد 12
ارشد

 زندگی در خانهقراردادی شهرداریراهنمايیديپلم
مجردی

 کارشناسی28مردکد 13
ارشد

 ساعتی در يکديپلمکارشناسی
کلینیک

 زندگی در خانه
مجردی

 دانشجوی35زنکد 14
دکترا

 کار پروژه ای درراهنمايیسیکل
شهرداری

زندگی در خوابگاه

 کارشناسی30زنکد 15
ارشد

 قراردادی درراهنمايیديپلم
مؤسسه آموزشی

 زندگی در خانه
مجردی
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جدول3. چگونگی حضور مصاحبه شوندگان در شبکه های اجتماعی مجازی

مشارکت                        
کننده

 ميزان استفاده از
اينترنت در روز

 داشتن سايت يا
وبالگ در اينترنت

 نوع دسترسی به
اينترنت

 عضويت در
 شبکه های مجازی

اجتماعی

 محتوا و حوزه فعاليت
 در شبکه های مجازی

اجتماعی

محیط کار و کد 1
خانه 5 تا 7 

ساعت

قباًل داشتم، اآلن 
غیرفعال است.

گوشی و بعد 
رايانه

فیس بوک، تلگرام، 
وايبر و...

خبری، سیاسی، اجتماعی 
کسب درآمد، گفتگو 

با اقوام

بیشتر در خانه 5 کد 2
تا 8 ساعت

 فیس بوک، تلگرام،بیشتر رايانهوبالگ دارم.
وايبر، اينستاگرام

 سیاسی، فرهنگی،
 سرگرمی، کاری و

وب گردی

بیشتر در خانه 6 کد 3
تا 8 ساعت

قباًل داشتم، اآلن 
غیرفعال است.

گوشی و بعد 
رايانه

فیس بوک، اينستاگرام 
و...

علمی، خبری و کسب 
درآمد، سیاسی و 

اجتماعی

 محیط کار و خانهکد 4
5 تا 7 ساعت

 تلگرام، اينستاگرام،بیشتر رايانهندارم.
تانگو، لینکداين و...

کاری، علمی، قومی، 
گفتگو با اقوام و دوستان

 بیشتر خانه 4 تاکد 5
6 ساعت

 تلگرام، وايبر،بیشتر رايانهوبالگ دارم.
فیس بوک و...

سرگرمی، علمی، 
اجتماعی کسب درآمد، 

گفتگو با دوستان

 خانه 4 تا 7کد 6
ساعت

 قباًل داشتم، اآلن
غیرفعال است.

 گوشی و بعد
رايانه

تلگرام، فايبر، 
اينستاگرام، وايبر و...

خبری، سیاسی، فرهنگی 
و وب گردی

 محیط کار وکد 7
خانه 5 ساعت

 قباًل داشتم، اآلن
غیرفعال است.

 تلگرام، اينستاگرام،بیشتر رايانه
وايبر و...

 قومی، سرگرمی، سیاسی،
گفتگو با دوستان

 محیط کار 7کد 8
ساعت

 قباًل داشتم، اآلن
غیرفعال است.

 تلگرام، فیس بوک،بیشتر گوشی
اينستاگرام، وايبر

 علمی، کسب درآمد،
 گفتگو با اقوام و دوستان

و سرگرمی

 محیط کار وکد 9
خانه 8 ساعت

 گوشی و بعد وبالگ دارم.
رايانه

 تلگرام، وايبر، تانگو،
لینکداين و...

 سرگرمی، علمی، خبری،
سیاسی، اجتماعی

 محیط کار وکد 10
خانه 6 ساعت

 گوشی و بعدندارم.
رايانه

 فیس بوک، تلگرام،
وايبر و...

 علمی، خبری، تفريحی،
 سیاسی، اجتماعی کسب

درآمد

 محیط کار وکد 11
 خانه 3 تا 7

ساعت

 دو سال پیش
داشتم اآلن ندارم.

 فیس بوک، اينستاگرامبیشتر گوشی
و ...

 سرگرمی، سیاسی،
 علمی، گفتگو و کسب

درآمد

 محیط کار وکد 12
خانه 9 ساعت

 قباًل داشتم، اآلن
غیرفعال است.

 فیس بوک، تلگرامبیشتر گوشی
و وايبر

کاری و سرگرمی با و 
دوستان
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 محیط کار وکد 13
 خانه 6 تا 7

ساعت

 سرگرمی، سیاسی،تلگرام، وايبربیشتر گوشیوبالگ دارم.
 اجتماعی، گفتگو با

دوستان

 بیشتر خانه 7کد 14
ساعت

 قباًل داشتم، اآلن
غیرفعال است.

 گوشی و بعد
رايانه

 فیس بوک، تلگرام
و وايبر

کاری، علمی، سیاسی

 بیشتر خانه 8کد 15
ساعت

 گوشی و بعدقباًل داشتم.
رايانه

 تلگرام، وايبر،
فیس بوک...

 علمی، سیاسی، اجتماعی،
 گفتگو با دوستان و

کسب درآمد

يافته های پژوهش
يافته های پژوهش به طور عمده حول يک شاخص اصلی »اخالق اجتماعی آوارگی« و 
چهار مؤلفه آن، »داشتن هويت اجتماعی ترکیبی و چندپاره«، »احساس ناامیدی اجتماعی، 
سردرگمی و سرگشتگی«، »مقايسه دايم خود با متولدان دهه هفتاد« و »فريبندگی شبکه های 
آنها« که در میان مشارکت کننده ها در پژوهش  اجتماعی مجازی و تداوم سرگشتگی در 

تبلور داشت، متمرکز شده است.
اولین مؤلفه اخالق اجتماعی آوارگی: داشتن هويت اجتماعی ترکیبی و چندپاره: به 
نظر اين افراد، تکلیف آدم های که در دهه های 40 و 50 متولد شده اند، با خودشان روشن 
بود. ارزش های اجتماعی در میان آنها تثبیت شده بود و هويت فردی و اجتماعی مشخصی 
داشتند. در مقابل، متولدان دهه 60 در مقطع سیاسی و اجتماعی خاصی متولد  شدند و در 
دوران فشارهای اجتماعی و عقیدتی شديد بعد از انقالب و در زمان جنگ بزرگ شدند. 
سپس در دوره نوجوانی به شدت با انواع سرکوب ها مواجه شدند. بیشتر اين افراد تصويری 
هويتی  دارای  و  دارند  اجتماعی خود  و  فردی  از هويت  ناامیدکننده   و  مبهم  نامشخص، 
عاريتی و ترکیبی هستند. بسیاری از اين افراد تمرين می کنند که مانند بچه های دهه 70 
باشند. در اين زمینه می توان به تجربه شرکت کننده کد 1: زن، 30  ساله اشاره کرد: »بدبختی 
اينجاست که اون دهه هفتادی اگه مجردی زندگی می کنه مشکلی نداره. خیلی شاد و تو 
روابطش راحته«، »در مقابل من با مشکالت زيادی مواجهم. روز به روز منزوی تر، آواره تر 
و سرخورده تر می شم. ناراحتم که چرا من پیش خانواده ام نیستم«. شرکت کننده کد 6: زن، 
28  ساله: »من اآلن آدمی هستم که وسط مانده ام«، »بعضی وقت ها می گم بايد شبیه والدين 
خودم باشم. بعضی وقت ها دقیقًا مقابل آنها هستم« ... »وقتی با دوستانم هستم يه چیزام. 

ادامه جدول3
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وقتی با خانواده ام يه چیز ديگه ام. وقتی تو دانشگاه ام، يه چیز ديگری«، »اون چیزی که 
خودم از خودم می شناسم با اون چیزی که بروز میدم خیلی متفاوته«.

و سرگشتگی:  اجتماعی، سردرگمی  ناامیدی  آوارگی:  اجتماعی  اخالق  مؤلفه  دومین 
اغلب اين افراد در تعامالت اجتماعی خود احساس بیهودگی و بی مصرفی می کنند. تنها 
راه تغییر اين وضعیت برای بیشتر آنها، ادامه تحصیل بود که در اين عرصه هم چندان موفق 
نبوده اند، ادامه تحصیل داده اند ولی شغل دايمی ندارند و امکان ازدواج و تشکیل خانواده 
را نیز از دست داده اند و به صورت مجردی، به دور از خانواده زندگی می کنند. اين افراد 
به مقطعی از زندگی خود رسیده اند که در مقابل خود، متولدان دهه هفتاد را می بینند که 
رمزها، کدهای اخالقی و اصول رفتاری دهه شصتی ها برايشان خنده دار است. به نظر اين 
افراد، متولدان دهه 70 بهتر از متولدان دهه 60 در تعامالت اجتماعی عمل می کنند. در 
مقابل، متولدان دهه 60 به نوعی آرمان تغییر اجتماعی دارند اما دهه هفتادی ها به دنبال تغییر 
و دردسر نیستند  و طوری که دلشان می خواهد زندگی می کنند. در اين زمینه می توان به 
تجربه شرکت کننده کد 4: مرد، 33 ساله اشاره کرد: »تجربه های مشترک ما دهه شصتی ها 
باعث شده که باهم يک درد مشترک داشته باشیم که سرنوشت ما را به هم گره زده و 
از ما آدم هايی ساخته که تلکیفشان با خود و با جامعه شان مشخص نیست«،... »نمی دانیم 
ما  از  ما تجربه کرديم  اجتماعی که  ايستاده ايم. خألهای عاطفی و  اين جامعه  که کجای 
آدم های ساخته که در تعامالت خودمان بی تکلیف و سردرگمیم، من برای درس خواندن 
خیلی زحمت کشیده ام. اما چه فايده. به جز ناامیدی چیزی عايدمان نشده است«. همچنین 
می توان به تجربه شرکت کننده کد 14: زن، 35  ساله اشاره کرد: »واقعًا نمی دونم چه چیزی 
بیشترين  بیکارم،  فوق لیسانس  مدرک  با  ازدواجی.  نه  و  شغلی  نه  آينده ای.  نه  می خوام. 
استرس و فشار روانی رو دارم...کاًل به ما گفته شده که بايد اين طوری زندگی کنیم. خیلی 
جامعه رو نمی پسندم که ما رو اين جوری بار آورده و همه چیز رو به ما تحمیل کرده است«.
سومین مؤلفه اخالق اجتماعی آوارگی: مقايسه دايم خود با متولدان دهه 70 و احساس 
حسرت اجتماعی دهه شصتی ها در مقايسه خود با متولدان دهه هفتادی با نوعی تجربه 
زيسته تراژيک مواجه می شوند. به نظر اين افراد دهه هفتادی ها از همه نظر جلوترند و در 
کل، شرايط آنها بهتر از متولدان دهه شصتی است؛ دهه شصتي ها عادت کرده اند براي هر 
چیزي سختي بکشند حتی برای دانشگاه رفتن و پیدا کردن شغل، توی صف باشند. در مقابل 



 پژوهش هاي ارتباطي/ سال بيست و پنجم/ شماره 2 )پياپي 94( / تابستان1741397

دهه هفتادی ها به  دنبال چیزهای حاضری هستند و برای چیزهايی که می خواهند به دست 
بیاورند، زياد تالش نمی کنند؛ سريع به دست می آورند و سريع هم از دست می دهند؛ يعنی 
آدم هايی هستند که بیشتر در لحظه زندگی می کنند. مهم ترين پرسشی که دهه شصتی ها از 
خود می پرسند، اين است که چرا دهه هفتادی ها می توانند و ما نمی توانیم؟ دهه شصتی ها 
خود را »تکلیف مدار« می دانند. اينکه دايم به آنها تکالیفی داده می شد و آنها مجبور بودند 
اجرايش کنند. اين در حالی است که دهه هفتادی ها »حق مدار« بار آمده اند و داشتن هر 
چیزی را حق خود می دانند. در اين زمینه می توان به تجربه شرکت کننده کد 1: زن، 30 
 ساله اشاره کرد: »دهه هفتادی ها اکثرشون ازدواج کردن و من موندم در بالتکلیفی ... دائمًا 
به من می گويند شما بدبختی، بیچاره ايد، نسل سوخته ای و به درد هیچ چیز نمی خوريد 
... چرا افسرده شدن. چرا سرشون تو موبايل و شبکه های اجتماعیه«. همچنین می توان به 
تجربه شرکت کننده کد 9: زن،  27 ساله اشاره کرد: »ما نسل سوخته اين روزگار به حساب 
می آيیم و وقتی دوران خودم را با دهه هفتادی ها مقايسه می کنم بوی سوختگی اش را بیشتر 
از قبل متوجه می شم ... ما چطور زندگی کرديم و اين ها چطور!، دهه هفتادی ها از همه نظر 
جلوترند! از نظر علمي، تکنولوژي، اعتمادبه نفس، ورود به دانشگاه، ورود به کار و زندگي 

... اما ما عادت کرديم براي هر چیزي سختي بکشیم«.
و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  فريبندگی  آوارگی:  اجتماعی  اخالق  مؤلفه  چهارمین 
محصوالت  پايه  بر  شصتی ها  دهه  کودکی  اينکه  به  توجه  با  آنها:  در  سرگشتگی  تداوم 
ديجیتال و شبکه های جهانی نبود، دوران نوجوانی هم گفتمان مدرسه، معلم و شاگردی با 
حداقل تعامالت بود، اما در دوران جوانی، انقالب اطالعاتی همه چیزشان را به هم  ريخت. 
ورود به شبکه های اجتماعی، ابزاری برای تخلیه روانی و جدا شدن از زندگی واقعی بود. 
شبکه های اجتماعی مجازی باعث از بین رفتن و کم رنگ شدن ديوارهای  شدند که مانع 
از تعامل اجتماعی اين گروه می شد. اين امر منجر به محدود شدن تعامالت اجتماعی در 
فضای واقعی و گسترش آن در شبکه های اجتماعی مجازی شده است. نتیجه اينکه جوانان 
اين دهه، تجربه های شخصی خود را در مورد عشق، جدايی و تنهايی، در فضای مجازی 
به اشتراک می گذارند و برای رهايی از فشارهای اجتماعی به فضای مجازی پناه می برند؛ 
و  نابسامانی  بی تکلیفی،  و  می شود  گرفته  ناديده  به  آنها  ارزش های  هم،  فضا  اين  در  اما 
مشکالتشان از طريق همین شبکه های اجتماعی مجازی تکرار و بازنمايی می شود و اين 
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برايشان خیلی آزاردهنده است. در اين زمینه می توان به تجربه شرکت کننده کد 1: زن، 
30 اشاره کرد: »اگه من سرم رو از تلگرام بیارم بیرون چکار کنم؟ اگه معتاد بشم، می گن 
معتاد شدی. اگه برم پارک، می گن رفته پارک. هر کاری بکنم در معرض اتهام هستم ... 
تنها کاری که می تونم انجام بدم اينه که تعامالتم رو در فضای واقعی محدود و در مجازی 
بیشتر کنم«...»من تحصیل کرده ام. شغل ثابتی هم ندارم. نتونستم ازدواج هم بکنم. بايد چه 
کارکنم...«. همچنین می توان به تجربه شرکت کننده کد 13: مرد، 28  ساله اشاره کرد: »ورود 
دهه شصتی ها به فضای مجازی ابزاری برای تخلیه روانی و جدا شدن از زندگی واقعی 
بود، فضای مجازی دل چسب و مکان واقعی تلخ و ناامیدکننده است... محدود بودن فضای 
عمومی در دوره نوجوانی ما باعث شد که من دهه شصتی بهترين استفاده را از اين فضا 
بکنم، تجربه های شخصی در مورد عشق، جدايی و تنهايی رو می يارم تو فضای مجازی، 
دهه شصتی کجا می تونستند همديگر رو ببیند؟ با اومدن فضای مجازی همه هجوم برديم 
به اونجا ... من از طرف جامعه تحت فشارم. می گن چرا کار نمیکنی، ازدواج هم نکردی، 
پول هم که نداری ... برچسب بی عرضگی می زنند، برای خالصی از اين فشار می رم تو 

شبکه های مجازی. باز ولمون نمی کنند. می گن اونجا دنبال چی می گردی«.

بحث و نتيجه گيری
تجربه های زيسته روزمره زندگی ما، مملو از پديدارهای گوناگون اخالقی است. پديدارهای 
اخالقی نقشی بسیار مهم در زندگی ما دارند. زندگی بدون تجربه های اخالقی ممکن است 
حتی ارزش زيستن هم نداشته باشد. به طور قطع تجربه های اخالقی برای ارزش بخشیدن 
به زندگی فرد، محوری و اساسی اند. آنها به زندگی معنا می بخشند و کم وبیش مشخص 
می کنند که زندگی هر فرد تا چه حد خوب و اخالقی است. يکی از پديدارهای اخالقی 
مهم در تجربه زيسته، تعامالت اجتماعی و زندگی روزمره، بی ترديد اخالق اجتماعی است. 
يافته های اين پژوهش نشان می دهد که بر مبنای اخالق اجتماعی آوارگی، تجربه زيسته 
متولدين دهه 60 با متولدان دهه 70 و بعد از آن متفاوت است. طی دورانی که اين افراد 
از تولد تا جوانی خود پشت سر گذاشته اند، ناماليمات و سختی های بسیاری را تحمل 
کرده اند. دوره تولد آنها با سال های جنگ و وحشت و اضطراب و آوارگی همراه بود و 
سپس مشکالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عوارض ناشی از آنکه نگذاشت بخشی 
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از متولدان اين دهه  نقش راهبردی خود را در تاريخ معاصر ايران به خوبی ايفا کنند. برای 
هر فرد ايرانی 3 چیز بسیار حايز اهمیت است: هويت، شغل و ازدواج. اين است که در 
بعضی از موارد وقتی اين افراد درگیر نیازهای اساسی خود هستند و هنوز نیازهای ابتدايی 
و اولیه شان رفع نشده، احساس امنیت نمی کنند و وقتی حس امنیت ندارند، کمتر می توانند 
دوست بدارند و دوست داشته شوند و به نظر می رسد، در رعايت اخالق اجتماعی دچار 
نوعی آوارگی می شوند که به شکل هاي مختلفي در روابط اجتماعی از حس صمیمیت، 

قرابت، همدلي، هم زبانی اصیل يا عمیق با اطرافیان خود محروم می شوند.

جدول4. خالصه ای از گزينه های کليدی مستخرج از مصاحبه ها مربوط به شاخص اخالق اجتماعی آوارگی و 
چهار مؤلفه آن

گزينه هامؤلفه ها

هويت اجتماعی ترکیبی و چندپاره

الگو برداری از سبک زندگی متولدان دهه 70 ـ شکننده  بودن 
هويت فردی و اجتماعی- وجود موانع ذهنی و نداشتن انطباق 
اعتقادات  و  ارزش ها  نشدن  تثبیت  عاريتی-  هويت  با  کامل 
هويت  داشتن  ـ  ارزشی ها  مورد  در  بالتکلیفی  ـ  اجتماعی 
چندگانه در موقعیت های مختلف، شکاف بین خود موجود با 
خود وانمودی- تعلق داشتن به چندين دنیای متفاوت از لحاظ 
آواره-  و  عجیب  موجودات  به عنوان  خود  از  تلقی  هويتی- 
نوعی  با  بودن  درگیر  ـ  ديگران  و  خود  به  اطمینان  نداشتن 
زندگی روزمره و بی هدف ـ ارائه هويتی مخدوش و بیچاره 
از دهه شصتی ها در رسانه ها- داشتن تصوير نامشخص، مبهم 
و ناامید کننده از زندگی- احساس نوعی تناقض بین هويت 

سنتی و غیر سنتی.

ناامیدی اجتماعی، سردرگمی، سرگشتگی

بالتکلیف  و  بیکار  دهه عمر خود، مجرد،  آستانه سومین  در 
دلیل  به  روحی  فشار  داشتن  ـ  شغلی  آينده  نداشتن  ـ  بودن 
تحمیل شدن خیلی چیزها از طرف جامعه ـ نداشتن جايگاهی 
مناسب به دلیل برخوردار نبودن از استقالل مالی- مجرد ماندن 
به دلیل بی اعتماد به آينده ـ احساس بیهودگی و بی مصرفی ـ 
داشتن  ـ  دايمی  نداشتن شغل  شکست در عرصه تحصیل و 
ـ  جامعه  و  با خود  شان  تلکیف  نبودن  روشن  مشترک،  درد 
انطباق نداشتن با شرايط و بالتکلیفی در حوزه عقايد و باورها 
ارزشی  سرگشتگی  و  از هم پاشیدگی  نوعی  به  شدن  دچار  ـ 
جامعه  به  نسبت  بودن  بدبین  چیزها  خیلی  نداشتن  قبول  ـ 
احساس زخمی بودن، داغون بودن و بیچاره بودن ـ رو آوردن 

به نمايش در تعامالت اجتماعی. 
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فريبندگی شبکه های اجتماعی مجازی و تداوم سرگشتگی 
در آنها

هفتادی ها  اکثر   - نمی تونم  من  می تونه  هفتادی  دهه  چرا 
به  بودن، نسل سوخته و  بدبخت  ـ  مونديم  ما  ازدواج کردن 
شصتی ها  دهه  اخالقی  کدهای  بودن  خنده دار  ـ  نخور  درد 
برای دهه هفتادی ها ـ مواجه شدن با يک نوع تجربه زيسته 
تراژيک در مقايسه خود با دهه هفتادی- دهه هفتادی ها از هر 
قضاوت های  داشتن   دهه شصتی ها هستند-  از  موفق تر  نظر 
خیلی صريح نسبت به مسائل و ارزش ها ـ طوری که دلشان 
اقتصادی،  امکانات  داشتن  ـ  می کنند  زندگی  می خواهد 
به  بهتر- دلبستگی کمتر دهه هفتادی ها  اجتماعی  فرهنگی و 
خانواده، راحت و در لحظه زندگی کردن- تمايل به فردگرايی 
دهه هفتادی ها- راحت گرفتن خیلی چیزها از سوی متولدان 

دهه هفتادی.

احساس  و  هفتاد  دهه  متولدان  با  خود  دايم  مقايسه 
حسرت اجتماعی

در  آن  گسترش  و  واقعی  فضای  در  تعامالت  کردن  محدود 
با  تعامل  برای  مجازی  فضای  از  استفاده  مجازی-  فضای 
همديگر به عنوان راه جايگزينـ  به مسخره گرفته شدن ارزشها 
و بازنمايی بی تکلیفی و نابسامانی دهه شصتی ها در رسانه ها- 
خالصی  برای  مجازی  اجتماعی  شبکه های  به  بردن  پناه 
شصتی ها  دهه  مشکالت  افزايش  اجتماعی-  فشارهای  از 
ابزاری  مجازی  فضای  مجازی-  فضای  به  شدن  واردن  با 
واقعی  زندگی  از  شدن  جدا  و  روانی  تخلیه  برای  دل چسب 
ـ هجوم دهه شصتی ها به فضای مجازی به دلیل کنترل شدن 
برای  ابزاری  به  مجازی  تبديل شدن فضای  فضای عمومی- 
نمايش عقده¬ها و سرکوب های جنسی متولدان دهه شصتی.

تأمین نشدن نیازهای اساسی و اولیه اين افراد در تجربه زيسته آنها، اخالق اجتماعی آوارگی 
شکل داده که از نشانه های بارز آن، داشتن هويت اجتماعی ترکیبی و چندپاره، احساس 
ناامیدی اجتماعی، سردرگمی و سرگشتگی، احساس تنهايی، احساس حسرت اجتماعی 
و احساس قربانی بودن، فريبندگی شبکه های اجتماعی مجازی و تداوم سرگشتگی در آن 
است. اين يافته ها با نتايج پژوهش بخارايی )1395( همخوان است که نشان می دهد بر 
اساس هرم سلسله نیازهای مازلو هر 5 نوع نیاز با 5 نوع اخالق اجتماعی مالزم آن منطبق 
است. همچنین مفهوم اخالق اجتماعی آوارگی با نتايج برگر و همکاران )ترجمه ساوجی، 
1381( در کتاب »ذهن بی خانمان« نیز تناسب دارد که نشان می دهد، انسان معاصر انسان 
بی خانمان شده ای است که از خانه معنايي، وجودي و تاريخي خود به در آمده و در خانه 
چندپاره شدن  فرهنگ ها،  گسترش  جهان ها،  زيست  تکثر  با  مدرن،  جامعه  يعني  جديد؛ 

ادامه جدول4
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وجود  تجربه ها  کردن  يکپارچه  امکان  آن  در  که  فضايي  شکل گیري  انساني،  تجربه هاي 
ندارد، احساس آرامش نمي کند؛ و به اين ترتیب، تنهايي در معناي جامعه شناسانه آن، افراد 
را احاطه کرده است با توجه به يافته های پژوهش در اينجا بحث بر سر فرصت سوزی است 
اين فرصت سوزی  است،  افتاده  اتفاق  متولدان دهه شصتی  زندگی  بهترين دوران  در  که 
متولدان دهه 60 گذاشته است.  میان  اجتماعی در  بر وضعیت اخالق  را  اثر اصلی خود 
برخی فرصت های طاليی را نمی توان بازيابی کرد. نبايد با نگاه شعارگونه همه تقصیرها 
و قصورها را به گردن متولدان دهه 60 انداخت. متولدان دهه 60 برای فعالیت در جامعه، 
ساختن زندگی بهتر برای خود در آينده و در نهايت زندگی بر مبنای اخالق اجتماعی، 
بودند که دولت، حاکمیت و  فرهنگی  اجتماعی، سیاسی و  اقتصادی،  زمینه هايی  نیازمند 
نهادها وظیفه داشتند آنها را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی فراهم آورند 
و به تسهیل فراهم آوردن زمینه اشتغال زايی برای آنها بپردازند. نمی توان موضوع بیکاری 
میلیون ها متولدان دهه 60 و به تبع آن، باال رفتن سن ازدواج و ... را به گردن خود آنها 
داشت.  انتظار  ساختارهای خوب  از  می توان  تنها  را  اجتماعی  اخالق  به  عمل  انداخت. 
زندگی خوب در بطن زندگی بد ممکن نیست. بنابراين، طرح واره اخالق اجتماعی متولدان 
اخالقی  از کنش های  آمیزه ای  گرفته اند  قرار  مورد مصاحبه  پژوهش  اين  در  که  دهه 60 
است که خاستگاه آن شرايط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تاريخی ای است که 
متولدان دهه 60 در درون آن متولد شده و زيست کرده اند. اين شرايط، آثار زيادی بر نحوه 
عملکرد آنها در حیطه اخالق اجتماعی و در تعامالت اجتماعی و زندگی روزمره داشته 
است. هرچند نمی توان بخش زيادی از ويژگی های يادشده را به عموم متولدان دهه 60 
نسبت داد، وجود اين طرح واره اخالق اجتماعی، توصیف کننده بخشی از وضعیت اخالق 

اجتماعی در میان متولدان دهه 60 است.
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نمودار 1. الگوی پيشنهادی و مؤلفه ها و عوامل مؤثر برگرفته از پديدارشناسی اخالق اجتماعی متولدان دهه 
شصتی کاربر شبکه های اجتماعی مجازی

پيشنهاد ها
با توجه به نتايج پژوهش، بسیاری از متولدان دهه 60 که کاربر شبکه های اجتماعی مجازی 
و  ارزش ها  داشته اند، هر روزه شاهد کم رنگ شدن  پژوهش مشارکت  اين  در  هستند و 
الفاظی  با  مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  خود  نسل  نابسامانی های  و  بی تکلیفی  بازنمايی 
نامناسب هستند و اين امر باعث شده است که بیشتر اين افراد، با نوعی حسرت اجتماعی 
پیشنهاد  از اين رو  بپردازند.   70 دهه  متولدان  با  مقايسه خود  به  قربانی شدن،  احساس  و 
برنامه هايی در قالب گفتگو، میزگرد، مستند... و  تهیه  با تولید و  می شود که صداوسیما، 
با تحلیل های همه جانبه: جامعه شناختی، روان شناختی و فرهنگی به تبیین جايگاه واقعی 
متولدان دهه 60 در جامعه ايران بپردازد و در اين برنامه ها تالش کند که ارزش ها و شرايط 
اين نسل تجربه کرده است، برای متولدان  اقتصادی خاصی را که  اجتماعی، فرهنگی و 
دهه های 70 و80 تبیین و بازشناسی کند تا هويتی واقعی از متولدان اين دهه در رسانه 
ملی ارائه شود. همچنین با عنايت به مضامین داشتن هويت اجتماعی ترکیبی و چندپاره 
و احساس ناامیدی اجتماعی، سردرگمی و سرگشتگی به دلیل تجربه بحران های اجتماعی 
دهه شصتی های  از  بسیاری  میان  در  آينده  از  ناامیدی  و  بیکاری  به  توجه  با  و   60 دهه 
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کاربر شبکه های اجتماعی مجازی که در اين پژوهش مشارکت داشته اند، پیشنهاد می شود 
صداوسیما با دعوت از مسئوالن و با طرح مهم ترين سؤاالت مرتبط با وضعیت سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی متولدان دهه 60 و به ويژه اين سؤال که متولدان 
دهه 60 در حال حاضر به کجا رفته اند؟ موجبات طرح واقعی و درست مسايل و مشکالت 
متولدان اين دهه را در جامعه فراهم آورد. اين امر باعث مورد توجه قرار گرفتن دوباره 
مسايل اجتماعی متولدان دهه 60 در برنامه های توسعه آينده کشور خواهد شد و نتیجه آن، 
ساخت زندگي بهتر، ايجاد شغل، کاهش نابساماني های اجتماعي و بهبود وضعیت ارزشی 

و اخالقی اين افراد خواهد بود. 
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