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مطالعه پدیدارشناختی تجارب مادران از نقش شبکههای اجتماعی
در کاهش حساسیت اخالقی فرزندان
(مطالعه موردی :والدین دانشآموزان دوره دوم متوسطه مدارس ناحیه  0شهر تبريز)
*

دکتر علی ایمانزاده
چکيده

هدف اين پژوهش بررسی تجربيات مادران از نقش شـبکههـای اجتمـاعی در کـاهش حساسـيت
اخالقی فرزندان بوده است .پژوهش حاضر کيفی و از نوع پديدار شناختی است .از مصـاحبههـای
نيمه ساختار يافته بـرای جمـع آوری اطالعـات اسـتفاده شـد .جامعـه آمـاری پـژوهش ،والـدين
دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس ناحيه  2شهر تبريز بودند که  30نفـر از آنهـا بـهصـورت
نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .برای تحليل اطالعات حاصل از مصاحبهها از الگوی «استرابرت
و کارپنتر» استفاده شد .يافتههای پژوهش نشان داد از ديدگاه والـدين ،تجـارب مـادران از نقـش
شبکه های اجتماعی در کاهش حساسيت اخالقی دانـشآمـوزان دارای  3درونمايـه اصـلی علـل
گرايش دانشآموزان به شبکههای اجتماعی و پيامدهای اخالقی عضويت در اين شـبکههـا اسـت.
دانش آموزان برای ارتباط با همساالن ،سرگرمی و تفريح و تبادالت علمی به شبکههـای اجتمـاعی
روی میآورند که منجر به بلوغ زودرس ،تضعيف روابط عاطفی با والدين ،نگاه جنسی به والـدين
و اطرافيان ،بی توجهی و کم توجهی نسبت به مسائل دينی ،نگاه نسبی گرايانه به اخالق ،ترديـدهای
اخالقی ،الگوپذيری منفی و پرخاشگری می شود .مواجهه نشدن درست بـا شـبکههـای اجتمـاعی
میتواند در تضعيف باورهای دينی و بهخصو کاهش حساسيتهای اخالقی دانشآموزان نقـش
اساسی ايفا کند.
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مقدمه

شبکههاي اجتماعي اينترنتي با قال

امروزي اولین بار در سـال  7697در دانشـگاه ايلـي

نويز در ايالت متقيه امريکا مطر شي .بعي از آن اولین شبکه اجتماعي اينترنتـي مـيرن
در سال  7661به نام سیکس ديگريز يا شش درجه راه انيازي شي که به کـاربران امکـان
ايجاد پروفايل و فهرست دوستان مرحبط را مي داد .ايـن سـايت در سـال  2777مـیالدي
بسته شي (پاپاچاريسي .)2777 ،7در حئوري شبکه اجتماعي سنتي ،يا شـبکه اجتمـاعي
به اين صورت حعريف مي شود که يا مجموعه اي از نهادهاي اجتماعي که شامل مـردم
و سازمان ها که به وسیله مجموعه اي از روابط معنا دار اجتماعي به هم متصل اني و با هـم
در به اشتراک گذاشتن ارزش ها حعامل دارني .شکل سـنتي خـيمت شـبکه اجتمـاعي بـر
انواع روابط هم چون دوستي ها و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خيمات شـبکه
اجتماعي امروزه بیشتر بر جامعه مجازي آناليـن و ارحباطـات کـامسیوحر واسـط متمرکـز
است (معمار و همکاران .)731 :7967 ،شبکه هاي اجتماعي مجـازي ،نسـل جييـيي از
وبسايتهاي اينترنتي هستني .در ايـن وبسـايتهـا ،کـاربران اينترنتـي حـول مقـور
مشترکي بهصورت مجازي دور يکييگر جمع ميشوني و جماعتهاي آنالين را حشکیل
ميدهني (وودارز .)6 :2777 ،2اين شبکهها با فراهم آوردن امکان ارحباط بین سرمايههاي
فردي و حشکیل سرمايه اجتماعي ،مي حوانني بـه رشـي و ارحيـا سـطح علـم کمـا کننـي
(کیتزمن 9و همکاران.)243 :2777 ،
رشي و گسترش شبکههاي اجتماعي مجازي مرهـون رشـي و گسـترش فلسـفههـاي
جييي به خصوص فلسفه پسا ساختارگرايي اسـت .ايـن فلسـفه بـا حأکیـي بـر مفـاهیمي
همچون ارحباط ريزوماحیا و حکیه بر اصولي همچون پیوني و ناهمگوني و گسستهـاي
ناداللتگر و حأکیي بر فرامتنها بهجاي متن ،زمینههاي فکري رشي شبکههـاي اجتمـاعي
مجازي را فراهم کرد (ايمانزاده و سجادي .)7929 ،شـبکههـاي اجتمـاعي مجـازي در
کارکرد همچون ريزوم عمل ميکنني و هی نيطه شروع و ميصـيي نمـيشـود بـر آنهـا
3. Kietzmann

2. Wodarz

1. Papacharissi
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متصور شي (ايمان زاده .)2777 ،برت )7669( 7شبکه هاي اجتماعي را بـه ريـزوم حشـبیه
مي نمايي و پیاميهاي مورد انتظار از ريزوم را بـر شـبکه هـاي اجتمـاعي مجـازي حمـل
ميکني و ميگويي :از دييگاه بارت شبکههـاي اجتمـاعي اقیـانوس جهـاني اطالعـات و
خيمات است که به کاربران اجازه مشارکت در کس

و ارسال اطالعات را ميدهي.

در بین شبکههاي اجتماعي جايگـاه شـبکههـاي اجتمـاعي مجـازي برجسـته اسـت
(دوريان 2و استوکمن .)2779 ،9اين نوع از شبکهها عالوه بر اينکه کارکرد قلمروزدايـي
در حوزه دانش و ارحباطات دارني (کادل ،)77 :2779 ،4مقل گردهمايي میلیونها کـاربر
اينترنت است که بيون حوجه به مرزهاي جغرافیايي ،زبان ،جنس و فرهنگ بـه حعامـل و
حبادل اطالعات ميپردازني (لینهارت )2779 ،3از ويژگيهـاي اصـلي ايـن نـوع فضـاها
قلمروزدايـي در حــوزه دانــش و ارحباطــات (کـادل )77 :2779 ،و حوانــائي خلــق اثــر و
عاملیت در حيوين مقتواي است ( باراباسي 9و فرانگوس .)2774 ،1رسانههاي اجتمـاعي
با ويژگي هاي خاص خود خیلي از ابعاد زنيگي بشري به خصوص اخالق را حقت حأثیر
خود قرار دادهاني (بوت 2و اسسیلیوس.)2774 ،6
از طر

ديگر اخالق يکي از اساسي حرين نیازهاي بشر هست .در فرايني اخالقـي چهـار

عنصر اساسي ،حساسیت اخالقي ،قضاوت اخالقي ،انگیزش اخالقي و عمل اخالقي دخیـل
هستني .اولین عنصر در فرايني اخالقي شـين هسـت .بنـابر گفتـه ببیـو و همکـاران ()7666
«حساسیت اخالقي يعني آگاهي از اينکه اعمال ما بر ديگـر افـراد حـأثیرمي گـذارد کـه شـامل
حوجه به راههاي احتمالي متنوع و اينکه هرکيام از اين راهها چگونه بـر بخـشهـاي مربـوط
(ازجمله خود فرد) حأثیر مي گذارد .حساسیت اخالقي به صورت حصوري دانسـتن پیامـيهاي
علي حوادث در جهـان واقعـي ،داشـتن حـس همـيلي و مهـارتهـاي نيـشپـذيري را در
برمي گیرد .حساسیت اخالقي براي آگاهي از اينکه يا مسئله اخالقي در آن موقعیت دخیـل
است ،ضروري است» (ابراهیمي.)2 :7962 ،
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حساسیت اخالقي ويژگي است که شخ

را به حشخی

کشمکش هاي اخالقـي و

برداشت حسي و فکري از موقعیت هـاي آسـی پـذير و آگـاهي بـه نتـايج اخالقـي در
حصمیم گیري در مورد ديگران قادر مي سازد .اين حساسیت که حرکیبي از آگـاهي فـرد از
ابعاد اخالقي نظیر حقمل ،آرامش و مسئولیت پذيري و اهمیت دادن بـه مسـائل اخالقـي
است ،در نگرانيهاي فرد در مورد عمل براي ديگران منعکس مي شود و به افراد کمـا
ميکني عمل صقیح و غلط را حشخی

بيهني (ايزدي و همکاران.)44 :7962 ،

پيشينه پژوهش

صادقیان ( )7924در پژوهشي حقت عنـوان «حـأثیر کـامسیوحر و اينترنـت بـر کودکـان و
نوجوانان» دريافت ،در چني سال اخیر کامسیوحر و اينترنت بـه حـيريج جـاي حلويزيـون را
گرفته اني و احتمال مي رود در آينيه اي نزديا نيش بیشتري را نسـبت بـه حلويزيـون در
زنيگي کودکان و نوجوانان داشته باشني .در صورحي کـه ايـن فنـاوري صـقیح اسـتفاده
شود اثرات مثبتي دارد .پژوهش ايمانزاده ( )7964با عنـوان «حجربـه حـأثیر عضـويت در
شبکه هاي اجتماعي بر روابط زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه علوم پزشـکي حبريـز»
نشان داد که احساس خیانت زناشـويي ،حضـعیف روابـط عـاطفي ،شـکاکیت و بـيبیني
نسبت به همسر ،کم شين روابط رودررو ،بي حوجهي به نیـاز جنسـي زوجـین ،دخالـت
ديگران در زنيگي خصوصي و مسئولیت نياشتن نسبت بـه زنـيگي ازجملـه پیامـيهاي
منفي شبکه هاي اجتماعي است .يافته هاي پژوهش کفاشـي ( )7926وجـود يـا رابطـه
آماري معکوس در بین متغیرهاي مستيل و متغیر وابسته حکايت دارد .متغیرهاي مستيل
شامل دسترسي دانشجويان به اينترنت ،احساس رضايتشان از گمنام بـودن در اينترنـت،
میزان اطالع خانواده در مورد استفاده فرزنيان از مقـیط هـاي اينترنتـي و متغیـر وابسـته
ارزشهاي خانواده است .رهبر قاضي و همکـاران ( )7961در پژوهشـي خـود بـه ايـن
يافتهها اشاره داشتني که شبکههاي اجتماعي حأثیر نسبتاً ضعیفي بر انواع مختلـف هويـت
دارني .دوران (  ) 7929در مياله خـود اشـاره مـيکنـي ،فنـاوريهـاي نـوين ارحبـاطي و
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اطالعاحي با فـراهم آوردن امکـان پیـيايش جامعـه شـبکهاي کـه افـراد و جوامـع را در
قال هاي حازه ،هويت بخشیيه ،عالوه بر میزان و نوع اسـتفاده از شـبکه هـاي اجتمـاعي
مجازي  ...قواعي حاکم بر ارحباط و حعامل میان انسان ها ،نگرش آنان را نسبت بـه خـود،
ديگران و جهان حغییر داده است .آثار رسانه هاي نوين ارحباطي ،سلسـله مراحـ

مرزهـاي

گروهي را نزد افراد دگرگون ميسازني و بهاينحرحیـ  ،هويـتهـاي آنـان را دسـتخوش
حغییر ميکنني.
در پژوهشهاي خارجي نیز شبکههاي اجتماعي و حساسـیتهـاي اخالقـي دغيغـه
پژوهشگران بوده است.
پژوهش کیمبال 7و کیم )2779( 2نشان ميدهي که عضويت در رسانهها و شبکههـاي
اجتماعي با حوجه بـه حسـهیلگـري در انتيـال مفـاهیم اخالقـي ،بـا چـالشهـايي نظیـر
اقتيارزدايي و ساختشکني ،مسائل جسمي نظیر رشي پیش از موعي انـيامهـاي جنسـي
همراه است .از دييگاه بودي 9و دومینللي )2771( 4شبکههاي اجتماعي بهعنوان نمـودي
از رسانههاي اجتماعي فضاي اخالقي جيييي را حرسیم کردهاني کـه بـا نگـاه سـنتي بـه
اخالق حفاوت زيادي دارد .اخالق حاکم بر فضاي جييي اخالق نمـادي و کـوچگرايانـه
است که عميحاً نسبیتگرا و حکثرگرايانه عرضي است .پژوهش ديبـاحین )2777( 3نشـان
داد که در شبکه هاي اجتماعي اگرچه در ظاهراً آزادي فردي و اسـتيالل فـردي حيويـت
شيه است ولي درواقع ،حريم شخصي افراد و سوءاستفادههاي جنسي به دلیل ورودهاي
کنترلناپذير ،دچار هجمههاي اساسي است.
چارچوب نظري پژوهش

پديدارشناسی
يکي از ابعاد اساسي فلسفه بعي معرفتشناختي است .اين بعي از فلسفه به بررسـي سـه
3. Boddy

2. Kim

1. Kimball

5. Debatin

4. Dominelli
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سؤال اساسي مي پردازد :آيا دانستن امکانپذير است؟ منابع معرفـت کـيامانـي؟ و انـواع
معرفت کياماني؟ در حبیین و پاسـخ بـه ايـن سـؤالهـا هرکـيام از مکتـ هـاي فلسـفي
پاسخ هاي متفاوحي ارائه کرده اني .اگرچه پيييارشناسي در بستر اگزيستانسیالیسـم شـکل
گرفت ولي به حوزههاي علمي ديگر بهعنوان يا روش پژوهش و پژوهش وارد شـي و
بهسرعت گسترش پیيا کرد (فلود .)2777 ،7واژه پيييارشناسي براي اولـین بـار حوسـط
فرييريش اوحینگر 2با عنوان مطالعه نظام الهي حاکم بـر روابـط چیزهـاي مقسـوس در
عالم ظاهر و مقسوسات بهکار برده شي (سربن.)2774 ،9
اگرچه بعيها اين واژه حوسط افرادي نظیر يوهان هنري المبر و هگـل اسـتفاده شـي
ولي پيييارشناسي به عنوان يا حیطه علمي سامانمني و نظامدار مينظر اين انييشـمنيان
نبوده است (کافر 4و چمرو ،)2773 ،3بنابراين در مجامع علمي مکت

پيييارشناسـي بـا

نام ادموني هوسرل گره خورده است و افراد ديگري نظیر مارحین هاييگر ،ژان پل سـارحر
و موريس مرلوپونتي در حوسعه آن نيش اساسي ايفا کردهاني (زهـاوي .)2779 ،9در دوره
زماني بعي از هوسرل ،پيييارشناسي با نوعي از حکثر مفهومي مواجـه مـيشـود .بـا ايـن
حيسیمبنيي پيييارشناسي دو حعريف حوصیفي و معناشناسانه (حفسیري) پیيا مـيکنـي .از
دييگاه هوسرل پيييارشناسي يارشته معیني اسـت کـه بـه دنبـال حوصـیف چگـونگي
شکلگیري جهان و نقـوه حجربـه جهـان اسـت (هوسـرل ،حرجمـه رشـیييان.)7929 ،
پيييارشناسي در بستر فلسفه اگزيستانسیالیسـم هوسـرلي شـکل گرفـت و پاسـخي بـه
اثباتگرايي و راهحلي براي ناحواني اثباتگرايي بود و بهعبارت ديگر حجربـه بـاوري در
انييشههاي اثبات گرايانه و ناحواني آن در پاسخگوئي به سئواالت بشـري در پیـيايش آن
نيش اساسي ايفا کرد (اسسیگلبرگ .)2772 ،1پيييارشناسي با آگـاهي انسـاني در ارحبـاط
است و اينکه اشیا چطور در آگـاهي انسـان بـازنمود و بازنمـائي مـيشـوني (کـونللي،2
 .)2777بنابراين ،پيييارشناسي هرمونتیکي در حيیيت پيييارشناسي حفسیري اسـت کـه
3. Cerbone
6. Zahavi

2. Friedrich Oettinger
5. Chemero
8. Connelly

1. Flood
4. Kaufer
7. Spiegelberg
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مقوريت حفسیر حجربه زيسته انسـان اسـت .حجربـه زيسـته همـان پييـيه اي اسـت کـه
به صورت نوشته و متن بیرون آميه است .در پيييارشناسي هرمـونتیکي نـوع خاصـي از
حفسیر دنبال مي شود حا در نهايت معناي نهفته در پيييه شفا

گردد .هرمونتیا معرفـي

شيه از سوي ريکور ( )7627ميحواني حا حيود زيادي بـه فهـم فراينـي حفسـیري کـه در
پيييارشناسي هرمونتیکي دنبال مي شـود کمـا کنـي (ايمـان زاده و سلقشـوري7922 ،
 .)227:پيييارشناسي به دنبال اين است که نشان دهي واقعیت هاي اجتمـاعي چگونـه از
سوي مردم از طريق حفسیر و معنـادهي بـه واقعیـتهـاي اجتمـاعي سـاخته مـيشـوني
(زلفعليفام و همکاران.)794 :7961 ،
حساسيت اخالقی در شبکههای اجتماعی
شبکه هاي اجتماعي را گونه اي از رسانه هاي اجتماعي مي داننـي کـه امکـان دسـتیابي بـه
شکل جيييي از برقـراري ارحبـاط و بـه اشـتراک گـذاري مقتـوا را در اينترنـت فـراهم
آوردهاني .اين شبکهها با اينکه عمـر زيـادي نيارنـي ،امـا حوانسـتهانـي در زنـيگي مـردم
حأثیرگذار باشني .به اشتراک گذاشتن عالقه منيي هـا در شـبکه هـاي اجتمـاعي ،از چنـان
اهمیتي بر خوردار است که مي حوان گفت بيون آن شبکه هاي اجتماعي معنا پیيا نخواهني
کرد (سلیماني پور )22 :7926 ،شبکه هاي اجتماعي مجازي به لقاظ عمومیـت يـافتن در
میان کاربران و با گستره وسیع جغرافیايي در درون مرزهاي ملي ،حبييل شـين بـه يـا
ارحباط خصوصي و شخصي و فارغ بودن از هـر نـوع کنتـرل از سـوي مراجـع قـيرت،
به وسیلهاي بيبييل در عرصه ارحباطات حبييل شيهاني و زمینههاي حأثیرگذاري خـارج از
کنترل دولت ها و نهادهاي قيرت را در جوامع به وجود آورده انـي (معمـار و همکـاران،
 .)739 :7967شبکههاي اجتماعي با حوجه به ايـنکـه از مزايـايي نظیـر انتشـار سـريع و
آزادانه اخبار و اطالعات ،افزايش قيرت حقلیل و حيويت روحیه انتيادي ،شکل گیـري و
حيويت خرد جمعي ،کارکرد حبلیغي و مقتوايي ،ارحبـاط مجـازي مسـتمر بـا دوسـتان و
آشنايان ،حوسعه مشارکتهاي مفیي اجتماعي ،افزايش سرعت در فرايني آموزش و ايجـاد
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ارحباط شبانه روزي بین استاد و شاگرد ،امکان عبور از مرزهاي جغرافیـايي و آشـنايي بـا
افراد ،جوامع و فرهنگ هاي مختلف ،امکان بیان اييه ها به صـورت آزادانـه و آشـنايي بـا
اييهها ،افکار و سلیيههاي ديگران و حبلیـغ و حوسـعه ارزشهـاي انسـاني و اخالقـي در
عرصه جهاني برخودارني (افضلي )7967 ،از مقيوديتهاي خاص خود نیـز برخـوردار
هستني .ازجمله اين موارد مي حوان به شکل گیري و حرويج سريع شايعات و اخبار کذب،
حبلیغات ضي ديني و الياي شبهات ،نيض حريم خصوصي افـراد ،انـزوا و دور مانـين از
مقیطهاي واقعي اجتماع حأثیرات منفي رفتاري اشاره کرد (کاظمي.)7926 ،
با حوجه به حجم استيبال از شبکه هاي اجتماعي به خصوص در طیف نسـل جـوان و
نسل دانشجو ،اين پايگاهها نيش بسیار مهمي در حقوالت سیاسي ،اجتماعي و آموزشـي
و به خصوص اخالقي دارني .رواج بـي بنـيوباري و گسـترش روابـط نامشـروع در بـین
جوانان در شبکههاي مجازي مانني فیسبوک  ،حهييي بنیان خانواده و گسترش خانههـاي
مجردي ،بلوغ زودرس جوانان ،هرزه نگاري ،ضعف بینش ديني و سهل انگاري در انجـام
واجبات دين اسالم ،بقران هويت جوانان ،بسترسـازي بـراي حهـاجم فرهنگـي ،انتشـار
يافتن هنجارهاي غربي و حغییرات در سبا زنـيگي جوانـان  ،حـرويج عيايـي خرافـي و
ايجاد شبهات ديني ،حرويج ميهاي لباس نامناس

و گسترش بـيحجابي از آسـی هـاي

شناسايي شيه در مورد نيش اينترنت و فضاهاي مجازي بر باورهاي ديني جوانـان اسـت
(صالقي و برادران .)7963 ،فضاي مجازي و بهخصوص شبکههاي مجازي بـا حغییـر در
الگوهاي زنيگي خانوادگي و نمادهاي کالمي و الگوهاي ظـاهري حهييـيي مهـم بـراي
نسل جوان ميباشني (ادي

و همکاران .)7964 ،گسـترش شـبکههـاي اجتمـاعي نيـش

مهمي را در حغییر الگوها ،دانش و باورهاي ديني و مذهبي افراد ايجـاد کـرده اسـت .در
اين میان حساسیت اخالقي بهعنوان پايه اولیه دانش و رفتار اخالقي نیز از گسترش ايـن
شبکهها متأثر شيه است .شناخت ابعاد اخالقي يا موقعیت و جياسـازي آن از مشـکل
ديگر نیازمني دانش اخالقـي اسـت حساسـیت اخالقـي نیازمنـي ايـن حوانـايي اسـت کـه فـرد
حشخی

دهي چه چیزي درست است و در ذهن خـود در خصـوص موضـوعات اخالقـي و
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قانوني فکر و در مورد آن با ديگران بقث و مذاکره نمايي (ارسـوي 7و گانـياگموس.)2779 ،2
حساسیت اخالقي مي حواني به صورت آگاهي و حوجه به ارزش هاي اخالقـي موجـود در
يا موقعیت داراي حناقض و خودآگاهي فردي نسبت به نيش و وظیفه در آن موقعیـت
خاص حعريف شود .بيين معني که حساسیت اخالقي حنها مربوط به حس فرد نیسـت و
نیازمني ظرفیت و حجربه شخصي جهت شـناخت اهمیـت مسـئله اخالقـي در موقعیـت
است ( برهاني و همکاران .)7967 ،مطالعات بر حـأثیر آمـوزش بـر حساسـیت اخالقـي
حأکیي دارني .همین مطالعات حأکیي مي کنني که نبود آموزش اخالقیـات مـي حوانـي مـانعي
براي گسترش اخالق و حساسیت اخالق شود (آوينن 9و همکاران.)26 :2774 ،
بررسي ادبیات پژوهش نشان مي دهـي کـه گسـتره و پیچیـيگي مسـئله شـبکه هـاي
اجتماعي و حساسیت اخالقي بستر پرسش هاي بسیاري است که پژوهش هـاي بسـیاري
را ضروري و اجتناب ناپذير مي نمايي .به ويژه در کشور ما که کشـوري جـوان مقسـوب
شيه و داراي آمار زيادي حقصیلکردهها و دانشجويان هست .ازايـنرو ،جـا دارد کـه بـا
انجام پژوهش هاي وسیع در حوزه روان شناسي و جامعهشناسي شبکههاي اجتمـاعي ،بـا
ارائه مباحثي که در جوامع پیشرفته مهم و حیاحي قلمياد مي شوني  ،جامعه را از آفت هاي
واقعي آن مطلع ساخته و در صورت امکان از بروز برخي از مشکالت پیشـگیري کنـیم.
در نتیجه با عنايت به اينکه دانش آموزان دوره متوسطه با ورود بـه دوره اي حسـاس ،بـا
فناوري روز و شبکههاي اجتماعي آشنا شـيه و شـانس بیشـتري پیـيا مـي کننـي کـه از
رسانهها استفاده کنني و از طر

ديگر ،مادران بـهعنـوان يکـي از افـراد مطلـع در بـاب

مسائل اخالقي عضويت فرزنيانشان در شبکههـاي اجتمـاعي هسـتني؛ بنـابراين مطالعـه
حاضر با هي

بررسـي مطالعـه پيييارشـناختي حجـارب مـادران از نيـش شـبکههـاي

اجتماعي در کاهش حساسیت اخالقي دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام گرفـت .در
همین راستا براي رسیين به اين هي  ،سئوال زير مطر شيه است:
مادران حجارب خود را از نيش عضويت فرزنيان خود در شبکههاي اجتمـاعي را در
کاهش حساسیت اخالقي فرزنيان خود چگونه روايت ميکنني؟
3. Auvinen

2. Gündogmus

1. Ersoy
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر يا مطالعه کیفـي بـا رويکـرد پيييارشناسـي اسـت .بـراي جمـعآوري
اطالعات از مصاحبههاي نیمه ساختاريافته اسـتفاده شـي .جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش،
واليين دانشآموزان ميارس ناحیـه  4شـهر حبريـز بودنـي کـه  27نفـر از آنهـا بـا روش
نمونه گیري مبتني بر هـي

انتخـاب شـيه بودنـي .بـراي حقلیـل يافتـه هـاي حاصـل از

مصــاحبههــا از الگــوي «اســترابرت و کــارپنتر» اســتفاده شــي .پيييارشناســي بــه دنبــال
آشکارسازي معاني و حجربیات زنيگي روزمره افراد است (اسـسزيال 7و همکـاران.)2773 ،
اين روش يکي از روشهاي نظام دار و دقیق بیـرون کـردن و نمـايش ادراکـات حجربـه
انساني در مورد انواع پيييهها است (هولوواي 2و ويلـر .)797 :2779 ،9در ايـن مطالعـه
جامعه پژوهش ،واليين دانشآموزان ميارس متعيد ناحیه  4حبريـز بودنـي .نمونـهگیـري
پژوهش هيفمني بوده و حـا اشـباع اطالعـات يعنـي دريافـت نکـردن اطالعـات جييـي
بهصورت نمونه گیري حئوريا ادامه يافـت کـه در مجمـوع شـمار شـرکتکننـيگان در
پژوهش به  27نفـر رسـیي .معیـار ورود بـراي مصـاحبه ،آمـادگي کامـل والـيين بـراي
مصاحبه ،عضويت فرزنيانشان در شبکههاي اجتماعي ،کاهش حساسـیت اخالقـي بـود.
جهت جمعآوري اطالعات ،از مصاحبه نیمهساختاريافته استفاده شي و با شرکتکننيگان
بهطور عمیق مصاحبه شي که اين مصاحبهها در مقیط ميرسه و بـا همـاهنگي و حمايـل
شرکتکننيگان انجام شي .ميتزمان مصاحبهها بین  97حا  37دقیيه متغیـر بـود .اصـول
اخالقي پژوهش ازجمله رعايـت امانـتداري اطالعـات ،آزاد بـودن افـراد بـراي ادامـه
مصاحبه و غیره براي مصاحبهشونيگان حوضیح داده شي.
سئوال اصلي پژوهش عبارت بود از اينکه مادران حجارب خـود را از نيـش شـبکههـاي
اجتماعي در کاهش حساسیت اخالقي فرزنيان خود چگونه روايت ميکنني؟ بـراي رسـیين
به اين سئوال اصلي ،در مصاحبه عالوه بر سئوال از اطالعات دموگرافیـا شـرکتکننـيگان،
اين نمونه سئواالت هم پرسیيه شي :به نظر شما فرزنـي شـما چـرا از شـبکههـاي اجتمـاعي
3. Wheeler

2. Holloway

1. Speziale
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استفاده ميکني؟ بیشتر از کيام شبکههاي اجتماعي استفاده ميکني؟ چه مييار از وقت روزانـه
خود را صر شبکههاي اجتماعي ميکني؟ استفاده فرزني شما از شـبکههـاي اجتمـاعي چـه
پیاميهايي را براي ايشان داشته است؟ عضويت فرزنـي شـما در شـبکههـاي اجتمـاعي چـه
حغییري در اخالق فرزني شما ايجاد کرده است؟ عضويت فرزني شما در شبکههاي اجتمـاعي
چه حغییري در نگرش و باورهاي اخالقي فرزني شما ايجاد کرده است؟
معطو

به داليل عضويت کودکانشـان در شـبکههـاي اجتمـاعي ،نـوع شـبکههـاي

اجتماعي و پیاميهاي شـبکههـاي اجتمـاعي بـود .همـه مصـاحبههـا ضـبط و مقتـواي
مصاحبهها کلمه به کلمه روي کاغذ بهطور کامل پیاده گرديـي و چنـيين مرحبـه خوانـيه
شي و با اطالعات ضبط شيه مطابيت داده شـي .دادههـا بـه روش اسـترابرت و کـارپنتر
مورد حجزيه وحقلیل واقع شيني .استرابرت و کارپنتر فنومنولوژي را عملي مـيداننـي کـه
هي

آن حوصیف پيييههاي خاص ،ظاهر چیزها و حجربیات زنيگي افراد اسـت .روش

مزبور شامل حوصیف پيييه مورد نظر حوسط مقيق ،کنارگذاري پیشفر

هـاي مقيـق،

مصاحبه با شرکت کننيگان ،قرائت حوصیف هاي شرکت کننـيگان ،اسـتخراج جـوهره هـا،
پیيا کردن روابط اساسي ،نوشتن حوصیفي از پيييه ها ،مرور بر متـون مربوطـه و انتشـار
يافتههاست (ادي

حاج بـاقري و همکـاران .)7967،ايـن روش يکـي از مطلـوب حـرين

روش هاي هرمنوحیکي براي استنتاج و استنباط حجربیـات زيسـته و نیـات درونـي افـراد
اســت .بــراي ايــن منظــور ابتــيا بــا خوانــين دقیــق و مکــرر مصــاحبههــا و حوصــیف
شرکت کننيگان سعي در درک بهتر و هم احساس شين با آنها شي و سـسس جمـالت و
واژههاي مهم از متن مصاحبه ها استخراج گرديي .در مرحله بعي اين معاني استخراجشيه
مفهومسازي و کيگذاري گرديي .کيهاي اولیه که مربوط به هـم بودنـي و مـيحوانسـتني
حم هاي باليوه را حشکیل دهني در يا گروه قرار گرفتني .سسس هر يا از حمهاي بـاليوه
مرور شي و با گفتههاي مشارکتکننيگان حطبیق داده و حمهاي نهايي حعیین شي .بهمنظور
حبیین صقت و استقکام دادهها روش عینیتپذيري که يکـي از ويژگـيهـاي پـژوهش
کیفي است ،از طريق مطالعه و بررسي مستمر دادهها با اختصاص زمـان کـافي بـراي درک
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حيیيي دادهها و برقراري ارحباط مناس  ،بازنگري کيها و حمهاي استخراج شـيه و حوافـق
نظر بر کيهاي انتخابي و طبيهبنيي حمها و جستجو براي يافتن دادههاي مخالف و حقلیـل
دادههاي منفي در نوشتار هر مشارکتکننيه و در بین مشارکتکننيگان انجام گرفت.
يافتههاي پژوهش

بررســي اطالعــات دموگرافیــگ شــرکتکننــيگان نشــان مــيدهــي کــه دامنــه ســني
شرکتکننيگان در اين پـژوهش بـین  97حـا  32سـال بـود .بیشـترين شـبکه اجتمـاعي
شرکتکننيگان از منظر مادران ،شبکه حلگرام ،اينسـتاگرام ،حـانگو و غیـره بـود .سـاعات
استفاده از شبکههاي مجازي حوسط فرزنيانشـان از منظـر مـادران از يـا سـاعت حـا 3
ساعت متغیر بود.
از يافتههاي پژوهش  7724کي اولیه استخراج شي که بعي از حقلیل و ادغـام کـيهاي
مشابه در يکييگر 2 ،درونمايه اصلي و  77درونمايه فرعي به دست آمي .درونمايههاي
اصلي اين پژوهش ،علت گرايش دانشآمـوزان بـه شـبکههـاي اجتمـاعي و پیامـيهـاي
اخالقي شبکههاي اجتماعي است.
الف) درونمايه اصلی علل گرايش دانشآموزان به شبکههای اجتماعی:
 )3ارتباط با همساالن :يکي از مهمحرين نیازهاي اجتماعي ،برقراري ارحباط اجتمـاعي و
علمي با ديگران و بهخصوص همساالن است.
سخنان شرکتکننيگان با عباراحي نظیـر« :دلیـل اصـلي کـه فرزنـيم بـه شـبکههـاي
اجتماعي گرايش پیيا کرده ارحباط با همساالن است .اگرچه ما کامالً موضع مخـالفي حـو
اين زمینه داريم ولي وقتي ميبینیم دوسـتانش از ايـن نـرمافزارهـا و شـبکههـا اسـتفاده
ميکنني ما حسلیم میشیم» .و «هر موقع پرسیيم چرا حو اين شبکهها عضو شـيهاي اولـین
پاسخي که از دخترم ميشنوم اين است که اآلن عصر ارحباطات است و ما نبايـي از دنیـا
عي

بیفتیم ،ولي من مطمئنم به خاطر ارحباط با دوستانش عضويت پیيا کرده».
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 )3سرگرمی و تفريح :شرکتکننيگان پژوهش يکي از داليل استفاده از شـبکههـاي
اجتماعي را سرگرمي و حفريح فرزنيان خود عنوان ميکنني.
يکي از شرکتکننيگان عنوان ميکني« :با اينکه به بچه خودم حق استفاده از حبلـت و
موبايل را ميدهم و بیشتر جنبه سرگرمي و حفريح براشون داره ولي حرسم از ايـن اسـت
که اين حفريح حالت افراط به خود گرفته و از کار و زنيگي و حقصیل بینيازدش».
شرکتکننيه ديگري عنوان ميکني« :براي ارحباط و اطالع داشتن از دوستان اسـتفاده
از اين شبکهها مطلوب است .در زمانهاياي که کودکان حنها در يا آپارحمان چني متـري
مقبوس هستني ،عضويت در شبکه هاي اجتماعي شايي يکي از بهترين راههاي سرگرمي
و حفريح کودکان باشي».
 )2تبادالت علمی :برخي از مادران شرکتکننيه در پژوهش عنوان کردني کـه دلیـل
عضويت فرزنيانشان در شبکههاي اجتماعي ،بهرهگیري از اين شبکهها جهـت حعـامالت
علمي است.
يکي از شرکتکننيگان ميگويـي« :بـراي اهـيا

علمـي و حبـادل اطالعـات علمـي

استفاده ميکنني» .شرکتکننيه ديگري عنوان ميکني« :پسر من عمـيحاً جهـت آگـاهي از
وضعیت ردهها و هماهنگيهاي کالسي ،انتيال يافتههاي جييي در باب مسائل علمـي و
غیره از اين شبکهها استفاده ميکني».
ب) درونمايه فرعی پيامدهای اخالقی شبکههای اجتماعی:
 )3بلــوغ زودرس :مــادران شــرکتکننــيه در پــژوهش اعتيــاد داشــتني کــه عضــويت
فرزنيانشان در شبکههاي اجتماعي حغییرات جسمي و جنسي را در آنها موج

شيه است.

يکي از شرکتکننيگان در اين زمینه به اين امر اعتياد دارد« :من چهارحا بچـه بـزرگ
کرده ام و اين چهارمین فرزنيم است .من در حربیت هی کيام بهانيازه ايـن پسـرم دچـار
مشکل نشيهام .احفاقاً دوحاي قبلـي هـم پسـر بـودن و يـا دختـر بـزرگ هـم دارم کـه
ازدواج کرده .اين پسرم زودحر از انتظار به بلوغ رسیيه و من با چني حا مشـاور و همکـار
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صقبت کردم به احفاق ميگفتني کـه بـر اثـر فضـاهاي مجـازي ،مـاهواره و شـبکههـاي
اجتماعي است».
 )3تضعيف روابط عاطفی با والدين :مادران شرکتکننيه در پژوهش اکثراً بـه ايـن
امر اعتياد داشتني که عضويت فرزنيانشان در شـبکههـاي اجتمـاعي منجـر بـه حضـعیف
روابط عاطفي مؤثرحر بین فرزنيان و واليين شيه است.
شرکتکننيهاي ميگويي« :به نظر من استفاده از اين شبکهها و درگیر شـين اکثـر جوانـان
در آنها عواقبي چون عيم صمیمیت و رابطه گرم در خانوادهها را به همراه دارد».
 )2نگاه جنسی به والدين و اطرافيان :برخي مادران شرکتکننيه در پژوهش بر اين
اعتياد بودني که عضويت فرزنيانشان در شبکههاي اجتماعي حغییر در رفتارهاي نادرست
جنسي را در آنان باعث شيه است و اين امر نگراني واليين را به دنبال داشته است.
يکي از واليين در اين زمینه ميگويي« :ميحي است احساس ميکنم نوع نگـاه پسـرم
نسبت به من و ديگر اعضاي خانواده و فامیل عو

شـيه اسـت .بـا اينکـه نسـبت بـه

فرزنيم اعتماد دارم ولي نوع نگاهش نسبت به جنس مخالف حغییر پیيا کرده است».
 )2بیتوجهی و کمتوجهی نسبت به مسائل دينی :اهمالکاري ديني يا کـمحـوجهي
نسبت به مسائل ديني ازجمله مسائلي بود که واليين آن را به رشي فنّـاوري و فضـاهاي
مجازي و بهخصوص شبکههاي اجتماعي مرحبط ميدانني .برخي از واليين بـه ايـن امـر
اعتياد داشتني که عضويت فرزنيانشان در شبکههاي اجتماعي حوجـه آنـان را نسـبت بـه
مسائل ديني کمرنگ کرده است.
يکي از شرکتکننيگان در اين زمینه ميگويي« :دختر من حا سال پـیش يـا بچـه کـامالً
مذهبي بود ،هر موقع وقت نماز ميشي و من به اقامه نماز ميپرداختم ،وضوش را ميگرفـت
و با من نماز ميخوني ،هر موقع ميخواستم به مراسمات مذهبي برم با من مياومي ولـي اآلن
بايي  77بار بهش بگم حا بلني شه و دو رکعـت نمـاز بخونـه .هـر موقـع بـه مراسـم مـذهبي
خواستیم بريم ،بايي حنهايي برم .خبري از اون اعتيادات قبلیش ديگه نیست».
 )5نگاه نسبیگرايانه به اخالق :گسترش شـبکههـاي اجتمـاعي در گسـترش حفکـر
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نســبيگرايــي اخالقــي حأثیرگــذار اســت .بــا ورود پســتميرنیســم و بــهخصــوص
پساساختارگرايي و بهحبع آن فضاي ريزومي که مبناي فلسفي براي گسترش شـبکههـاي
اجتماعي است (ايمانزاده ،)7964 ،اخالق ماهیتي نسبيگرايانه و اقتـيارزدا دارد .حمـامي
ارزشها نیز داراي سطقي برابر و همعر

است .در ايـن مکتـ

سطح بنيي ارزش ها خبري نیست ،زيرا به سلسله مراح
که سلسلهمراح

فکـري و فلسـفي از

اصالً اعتيادي نیست .در جـايي

مردود است و فيط حفکر عرضـينگـري حـاکم اسـت ،ارزشهـا هـم،

همسطح هم واقع ميشوني .اين نشان از داراي ارزش بودن فرهنگها و اصـول اخالقـي
ايشان با حوجه به اهمیت ويژگـي غیـرت اسـت .در ايـن مکتـ

فکـري فرهنـگهـاي

گوناگون داراي ارزشي برابرني و هی فرهنگي بر فرهنگ ديگر ارجقیت خاصي نـيارد.
در حيیيت ،نيطه مرحفعي براي مشخ

کردن اخالق و ارزشهـا بـر آن اسـاس وجـود

نيارد و به جاي آن کثرت گرايي و حعيد و اصالت بخشیين به حنـوع و دگرگـوني اسـت.
بهعبارت ديگر ،اخالق در اين نقله داراي ماهیت عینـي معینـي نیسـت و بـا حوجـه بـه
شرايط مقیطي ،نیازهاي مختلف و فرهنگ هاي متفاوت اخالق بنیادگرا جايگاهي نـيارد
و رويکرد آن بر مبناي حجربه اخالقي است ،بنابراين ،اخـالق از بعـي جهـاني آن خـارج
شيه است.
 )6ترديدهای اخالقی :يکي از مسائل عصر پستميرن شکاکیت و حرديي نسبت بـه
پيييه هاست .اين دوره با شکاکیت نسبت به جايگاه عيل شروع شي .با حوجه بـه اينکـه
فضاي مجازي مقصول پستميرن و زايیيه حفکـر پسـتمـيرن اسـت در حرديـيآفريني
اخالقي سهم مهمي بر عهيه دارد .بررسي دييگاه شرکتکننيگان در پژوهش به اين امـر
اشاره دارد.
يکي از شرکتکننيگان ميگويي« :فضاي مجازي فضاي شـکاکیت ،حرديـي و بـيبیني
است .بيبیني نسبت به همهچ یز .چنيين بـار بـراي ايـن سـئوال از مـن حوسـط فرزنـيم
پرسیيه شيه است که آيا آن چیزي که بهعنوان اخالق به خورد ما دادهاني واقعـاً اخـالق
است؟ در وجود بچهها شکاکیت نسبت به وجود اخالق و ماهیت اخالق موج میزنه».
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 )0الگوپذيری منفی :در متون اسالمي و ديني و متون روان شناسي مفهـوم الگـو بـا
حعابیر متفاوت و متعيدي به کار برده شيه است .مطالعه در اين متون نشان ميدهـي ايـن
واژه با واژههاي متعيدي همچون امام ،اسوه ،مثال ،نمونـه ،هـادي ،حجـت و دلیـل نیـز
بهکار برده شيه است (مهييزاده .)7922 ،الگو در زبان عربي به معناي اسوه يعني کسي
که به دلیل دارا بودن خصوصیتي اليق پیشوايي شود .به برخي واژههاي متيارن بـا اسـوه
در قرآن مي حوان به واژگان امام ،شهیي ،اقتيا و مثل نیز اشاره کرد .آن چیـزي کـه مـورد
احفاق همه هست و در مورد آن اجماع دارنـي برحـري الگـو نسـبت بـه ديگـري اسـت.
رويکرد الگويي که در غرب از آن به پترنالیسم ياد ميشود رويکردي حربیتي است که به
دنبال ايجاد و نشانين ويژگي هاي در متربي از طريق حبعیت از الگوي معرفي شيه اسـت
(روي .)2779 ،7از منظر روان شناسان و انييشـمنيان حربیتـي کـودک در رشـي فـردي و
اجتماعي خود از الگوهايي حأثیر پذيرفته و در اين سیر رشـي از الگوهـاي متعـيد نظیـر
واليين ،همساالن ،شخصیت هاي فرهنگي ـ هنري ،سیاسي و افراد ديگر حأثیر ميپـذيرد.
از منظر طرفياران نظريه يادگیري مشاهيه اي هر رفتاري که از اطرافیان کودک سـر بزنـي
در مشاهيه ،حيلیي و الگوبرداري از طر

کودک حأثیرگذار است (ناگاي.)7612 ،2

مادران شرکتکننيه در پژوهش اعتياد داشتني شبکههاي اجتماعي در ارائه الگوهـاي
نادرست موفق و در ارائه الگوهاي درست ناموفق و ضعیف عمل کرده است.
يکي از شرکتکننيگان اعتياد دارد« :الگوهاي شبکه هاي اجتماعي ،الگوهايي عمـيحاً
نامطلوب هستني .آنچنان که از گفتار و رفتار فرزنيم برميآيي فرزنيم اکثـراً الگوهـايش
را از ميل هاي غربي و بازيگران و خواننيگان ميگیرد .آنچنان مجذوب بازيگران غربي
شيه که حواسش به هی چیز نیست».
 )2پرخاشگری :پرخاشگري رفتار هي داري است که در جهـت حقيیـر و يـا حخفیـف
شخصیت ديگران و آسی

رسانیين به آنها صورت ميگیرد (سادوک و سادوک.)2773 ،9

يکي از شرکتکننيگان عنوان مي گويي« :به نظر مـن ايـن احفـاق خشـونت ناشـي از
3. Sodock

2. Nagai

1. Roy
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شبکههاي اجتماعي و خشونت در شبکههاي اجتماعي جـاي حقلیـل عمیـق جامعـهشناسـي
داره و میشه بسیاري حقلیلها و پیشبینيها بر همین اساس صورت بگیره که زنگ خطـر يـا
هشياري به سیاستهاي فرهنگي و اجتماعي اسـت  .بـه نظـر مـن بسـیاري از مشـکالت و
پرخاشگري دانشآموزان خصوصاً در سـن پـايین نشـئت گرفتـه از گوشـيهـاي موبايـل و
حضور در گروههاي مختلف شبکههاي اجتماعي است چراکه بسیاري از برنامهها بهصـورت
حليه به هم متصل هستني و دانشآموزان هم از اين برنامه استفاده ميکنني».
جدول  .1درونمایههای اصلی و فرعی حاصل از دادهها

تم (درونمايه) اصلی تم (درونمايه) فرعی
علل گرایش

پیامدهای عضویت

ارتباط با همساالن
سرگرمی و تفریح
تبادالت علمی
بلوغ زودرس
تضعی رواب عاطفی با والدین
نگاه جنسی به والدین و اطرافیان
بیتوجهی و کبتوجهی نسبت به مسائل دینی
نگاه نسبیگرایانه به اخالق
تردیدهای اخالقی
الگوپذیری منفی
پرخاسگری

بحث و نتيجهگيري

يکي از مسائلي که با ظهور شبکههاي اجتماعي حغییرات زيادي بـه خـود گرفتـه مفهـوم
اخالق ،جايگاه اخالق و مسائل وابسـته بـه آن اسـت .بـا حوجـه بـه حجـم اسـتيبال از
شبکههاي اجتماعي بهخصوص در طیف نسل جوان و نوجوان ،اين پايگاهها نيش بسیار
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مهمي در حقوالت سیاسي و اجتماعي و آموزشي دارني .در اين راستا ،پـژوهش حاضـر،
با هي

بررسي نيش شبکههاي اجتماعي در کاهش حساسـیت اخالقـي دانـشآمـوزان

انجام گرفت .از حقلیل يافتههاي پژوهش  2درونمايه اصلي و  77درونمايـه فرعـي بـه
دست آمي .درونمايههاي اصلي اين پژوهش ،علل گرايش دانشآمـوزان بـه شـبکههـاي
اجتماعي و پیاميهاي اخالقي شبکههاي اجتماعي هستني .مضامین فرعـي حاصـل شـيه
براي مضمون و درونمايه اصلي علل گـرايش دانـشآمـوزان بـه شـبکههـاي اجتمـاعي
مي حوان به ارحباط با همساالن ،سرگرمي و حفريح و مبادالت علمي اشاره کـرد .مضـامین
فرعي حاصل شيه براي پیاميهاي اخالقـي شـبکههـاي اجتمـاعي عبـارتانـي از :بلـوغ
زودرس ،حضعیف روابط عاطفي با واليين ،نگاه جنسي نسـبت بـه والـيين و اطرافیـان،
بيحوجهي نسبت به مسائل ديني ،نگـاه نسـبيگرايانـه بـه اخـالق ،حرديـيهاي اخالقـي،
الگوپذيري منفي و پرخاشگري.
نتــايج پــژوهش نشــان داد کــه ارحباطــات آســان بــا همســاالن يکــي از داليــل گــرايش
دانشآموزان به عضويت در اين شبکههاست .يافتههاي اين پژوهش بـا يافتـههـاي پـژوهش
ايمانزاده ( ،)7964صالقي و برادران ( )7963و کیمبال و کیم ( )2779همسوست.
دلیل اصلي گرايش افراد به شبکه هاي مجـازي ارحباطـات اجتمـاعي آسـان و کنتـرل
نشيه است .نتايج نشان ميدهي که شبکههاي اجتماعي به کـاربران امکـان مـيدهـي کـه
بيون مقيوديت مکاني و زماني عالقهمنييها ،افکار و فعالیتهاي خود را با ديگران به
اشتراک گذارني و همچنین در عین اينکه فضايي براي پیيا کردن دوستان جييي هستني به
افراد اين امکان را ميدهني که با دوستان قييمي خود ارحباط برقرار کنني.
يکي ديگر از داليل گرايش دانشآموزان به شبکههاي اجتمـاعي سـرگرمي و حفـريح
است .سرگرميها و حفريحها موجود در فضاي مجازي بیشتر مواقع کنتـرلنشـيه و غیـر
هيفمني هستني که عالوه بر اينکه اين امر ميحواني غیرمفیي باشي ،ميحواني آسی زا هـم
باشي که همسو با يافتههاي پژوهش صادقیان ( )7924است.
امروزه شبکههاي اجتماعي نيش مهمي را در مبادالت علمي ايفا ميکنني .شبکههـاي
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اجتماعي نيش مهمي را در رشي و گسترش دانش ايفا ميکنني .پژوهش نايف معـرو
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( )2771همسو با اين يافتهها به اين امر اشاره دارد که شـبکههـاي اجتمـاعي عـالوه بـر
دانشسازي خاص خود ،اصليحرين نيـش را در مـييريت دانـش و حسـهیم دانـش ايفـا
مي کنني .هي

کلي هر شبکه اجتماعي ،ايجاد سرمايه اجتمـاعي و حسـهیل ارحبـاط بـین

متخصصان ،هنرمنيان و صاحبان حرفه هاي متعيد است .حبييل سرمايه فردي به سـرمايه
اجتماعي ،از مسائل مهم و مورد حوجه حمامي حوزه هـاي علمـي اسـت .از ايـن طريـق،
دانش فردي به دانش جمعي حبـييل و درواقـع از دانـايي جمعـي بـراي حـل مسـائل و
مشکالت دنیاي علم بهرهبرداري ميشود .در عصر جهاني شين و با ظهور فنـاوريهـاي
نوين ارحباطي ،يا فضاي مجازي در کنار فضاي واقعي ايجـاد شـيه کـه ايـن دو حـأثیر
متيابلي بر يکييگر دارني.
مضمون اصلي ديگري که از پژوهش به دست آمي پیاميهـاي اخالقـي عضـويت در
شبکههاي اجتماعي بود که واليين دانشآموزان بیان کرده بودني.
يکي از پیاميهاي منفي فضاي مجازي و شـبکههـاي اجتمـاعي بلـوغ زودرس بـود.
خیلي از واليين اين پيييه را بهعنوان معضل اساسي فرزنيان خود در بـاب شـبکههـاي
اجتماعي عنوان ميکننـي .والـيين از بـین شـبکههـاي اجتمـاعي اينسـتاگرام را يکـي از
شبکههاي خطرناک حأثیرگذار در ايـن مـورد عنـوان مـيکننـي .بـا پیـيايش شـبکههـاي
اجتماعي از قبیل فیسبوک ،واحسآپ ،وايبر و غیره در ميحي کوحاه دسترسي راحـت بـه
جنس مخالف ،حصاوير و اطالعاحي از قبیل پورنو و غیره میسـر شـيه اسـت .يافتـههـاي
پژوهش کیمبـال و کـیم ( )2779نیـز از نيـش شـبکههـاي اجتمـاعي در بلـوغ زودرس
حکايــت دارد .پــژوهشهــا نشــان مــيدهــي ،اســتفاده کنتــرلنشــيه کودکــان از وســايل
الکترونیکي ارحباطي نظیر گوشيهاي موبايـل ،حبلـتهـا ،کـامسیوحر و گشـتوگـذارهاي
کنترل نشيه در فضاهاي مجازي نظیر اينترنت و شبکه هاي مجازي و حماشاي برنامه هـاي
حلويزيوني بهخصوص شبکههاي ماهوارهاي که مناس

سن کـودک نیسـت نیـز از علـل
1. Naif Marouf
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زمینه ساز بلوغ زودرس است .از نگاه واليين حضعیف روابط عـاطفي بـا والـيين پیامـي
منفي ديگر شبکه هاي اجتماعي بـود .روابـط حـاکم بـر فضـاي مجـازي و شـبکههـاي
اجتماعي روابطي مکـانیکي و بـيون احسـاس و عواطـف اسـت .يافتـههـاي پـژوهش
ايمان زاده ( )7964و ديباحین ( )2777نیز بر حغییر الگوهاي ارحبـاطي در فضـاي مجـازي
اشاره دارد.
پیامي ديگر عضويت در شبکههاي اجتماعي از نگاه واليين بقران در حـوزه روابـط
خانوادگي است .طبق يافتههاي پـژوهش ،عضـويت در شـبکههـاي اجتمـاعي در نگـاه
جنسي فرزنيان نسبت به واليين و اطرافیان حأثیرگذار است که با يافتههاي پژوهشهـاي
معمار و همکاران ( )7967و صالقي و برادران ( )7963مشابه است.
از دييگاه واليين ،دانشآموزاني که از شبکههاي اجتماعي استفاده مـيکننـي ،نسـبت
به مسائل ديني بي حوجهي بیشتري را نسبت به بيیه کودکان نشان ميدهني .پژوهش رهبر
قاضي و همکاران ( )7961نیز حغییرات هويتي را اصليحرين پیامي شبکههـاي اجتمـاعي
ميداني .بياخالقي در فضاي مجازي و شـبکههـاي اجتمـاعي بسـیار راحـت از فضـاي
حيیيي است .انسان در فضاي مجازي در حالي که با بيیه است و با ديگران ارحبـاط دارد
در همان حال حنها نیز هست .به همین دلیل بي اخالقـي در آن سـاده و آسـان حـر اسـت
چراکه مانني فضاي حيیيي کسي نیست کـه کـاربر اينترنتـي را ببینـي و باعـث خجالـت
کشــیين او شــود و ايــن مســئله منعــي بــراي ارحکــاب ســوءاخالقــي باشــي .عضــويت
دانش آموزان در شبکه هاي اجتماعي در نگـاه نسـبيگرايانـه آنـان نسـبت بـه اخـالق و
حردييهاي اخالقي نيش ايفا ميکني .حوسعه فضاهاي مجـازي حـأثیرات عمیيـي بـر روي
موضوعات اخالقي ،اجتماعي و سیاسي بر جاي ميگذارني.
يافتههـاي پـژوهش نشـان مـي دهـي ،فضـاي مجـازي در حليـین الگوهـاي منفـي و
الگوپذيري منفي نيش مهمي در بین دانشآموزان ايفا ميکني و آنها به واسطه شبکههـاي
اجتماعي به جاي پیروي از الگوهاي مطلوب ديني و قرآني بیشتر الگوهايي را ميپذيرني
که چنيان براي الگو گیري مناسـ

نیسـتني .ازجملـه ايـن الگوهـا الگوهـاي ورزشـي و
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الگوهـاي هنـر و هنرمنـيان را مـيحــوان نـام بـرد .از نگـاه بـودي و دومینللــي ()2771
شبکه هاي اجتماعي فضاي اخالقي جيييي را حرسیم کرده اني که با نگاه سنتي به اخالق
حفاوت زيادي دارد .اخالق حاکم بر فضاي جييي اخالق نمادي و کوچگرايانه است .در
فضاي کوچگرايانه الگوها هی جايگاهي نيارني.
و در نهايت يافتههاي پژوهش نشان مـيدهـي کـه فضـاهاي مجـازي و شـبکههـاي
اجتماعي در پرخاشگري دانشآموزان نيش ايفا ميکنني.
امروزه نيش فضاهاي مجازي و شبکه هاي مجازي در حعلیم و حربیت قابـل اغمـا
نیست .جامعیت و گستردگي مخاطبین در فضاي مجازي و اهمیت افراد استفاده کننيه از
آن يکي از پتانسیل هاي مثبت فضـاهاي مجـازي اسـت .مخـاطبین فضـاهاي مجـازي را
بیشتر نسل جـواني حشـکیل مـيدهنـي کـه مسـتعي يـادگیري مفـاهیم دينـي هسـتني .از
پتانسیلهاي ديگر فضاي مجازي ميحوان به امکان آموزش مفاهیمي اشـاره کـرد کـه بـه
صورت چهره به چهره يا آموزش آن در مقیط هاي کالسي با مشـکالحي روبـه روسـت.
آموزش مفاهیم مرحبط با حربیت جنسي يا آموزش خیلي از مسائل مربوط به احکام غالبـاً
به خاطر نبود معلم يا مربي در مقیط هاي مجازي آسان حر احفاق ميافتي ولي با اين حـال
و با حوجه به نياط ضعف و قوت فضاهاي مجازي موفيیت در بهرهمنيي از اين فضـاها
مستلزم استفاده و بهرهگیري از اصولي است که بايي رعايت گردد.
پيشنهادها

عصر حاضر عصر ارحباطات و عصر سلطه پيييه رسانه و شبکههاي اجتماعي بر زنيگي
انسانهاست و اين رسانهها و شبکههاي اجتماعي حوانايي حغییر افکار و عيايي انسـانهـا
را دارا هستني .شبکه هاي اجتماعي به دلیل حوانايي در جذب مخاط

انبـوه و مشـارکت

در فرايني شکل دادن به افکار عمومي و بسیج طیـف گسـترده اي از مـردم  ،نيـش قابـل
مالحظهاي را در کاهش حساسیت اخالقي ايفا ميکنني .گرايش دانشآموزان بهخصوص
دانش آموزان دوره متوسطه به شبکههاي مجازي بـه داليـل شـرايط جسـمي ،جنسـي و
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روان شناختي و قرار گرفتن در دوره بلوغ از حساسیت خاصي برخوردار است .به دلیـل
حأثیر حساسیتهاي اخالقي بر شکل گیري دانش و عمل اخالقي ،پیشـنهاد مـيشـود در
برنامههاي جمعي و پرمخاط

رسانههاي جمعـي ازجملـه صـياوسـیما نسـل جييـي و

واليين آنها را از مزايا و معاي

شبکه هاي اجتماعي آگاه کرد .دعوت از جامعهشناسـان،

روان شناسان ،متخصصان حوزه حعلیم و حربیت ،متخصصان حوزه اخالق در رسانه ملـي
و بسط آن ميحواني پیاميهاي اخالقي عضويت دانـشآمـوزان دوره متوسـطه را حـا حـي
امکان کاهش دهي .با حوجه به گسترش ساختشکنانه شبکههاي اجتماعي ،مـيحـوان بـا
حهیه برنامه هاي علمي و آموزشي حيواي حضور را در برابر حيواي پرهیز که ديگـر حـوان
پاسخگويي به نیازهاي عصر حاضر را نيارد ،در دانشآموزان حيويت کرد.
منابع

ابراهیمي ،ايـران .)7962( .تهيه و برازش مدلی بـرای بررسـی حساسـيت اخالقـی و
رابطه آن با تدريس مراقبتی معلمان شهر کامياران .پايان نامه کارشناسـي ارشـي،
دانشکيه علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه کردستان.
ادي

حاج باقري ،مقسن؛ پرويزي ،سـرور و صلصـالي ،مهـوش .)7967( .روشهـای
پژوهش کيفی .حهران :نشر و حبلیغ بشري.

ادي  ،يوسف؛ فتقيآذر ،اسکنير؛ نوظهوري پهرآباد ،رامین و رسولي ،سمیه .)7964 ( .بررسـي
حجربه ادراک شيه دانشجويان دانشگاهي از آموزه هاي شـبکه هـاي اجتمـاعي مجـازي،
فرصتها و حهيييها (يا بررسي کیفي پيييارشناسي) .همايش ملـی روانشناسـی و
مديريت آسيبهای اجتماعی ،چابهار :دانشگاه آزاد اسالمي واحي چابهار.
افضلي ،مقيثه .)7967( .نقش و کارکرد شبکههـای اجتمـاعی مجـازی در مـديريت
بحران .پاياننامه کارشناسي ارشي ،دانشگاه صياوسیماي حهران.
ايزدي ،احمي و همکاران .)7962( .همبسـتگي حساسـیت اخالقـي پرسـتاران بـا رفتـار
مراقبتي آنها .ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی.49-39 ،)2(9 ،
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ايمان زاده ،علي و سلقشـوري ،احمـي .)7922( .نگـاهی بـه رويکردهـای تحليلـی و
فراتحليلی در فلسفه تعليم و تربيت .هميان :انتشارات دانشگاه بوعلي سینا.
ايمان زاده ،علي .)7964( .حجربـه حـأثیر عضـويت در شـبکه هـاي اجتمـاعي بـر روابـط
زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه علوم پزشکي حبريز :مطالعـه پييـيارشناسـي.
تربيت بليغی ،قم.)1(4 .
ايمان زاده ،علي و سجادي ،سیيمهيي .)7929( .چـالشهـاي اساسـي حربیـت دينـي در
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