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مقدمه

اخالق مجموعهاي از صفات روحي و بـاطني انسـان اسـت کـه در قالـ

مجموعـه

اعمالي از خليیات دروني انسان ناشي شيه و در کنش حجلي مييابي .اخالق حنها با آثـار
و پیامــيهايش قابــل حعريــف اســت (مقمــيي زاويــه )27 :0934 ،کــه در آرا و افکــار
متفکراني ماننـي الک ،0روسـو ،2فرويـي 9و پیـاژه 4بازحـار يافتـه اسـت (ثيـهاالسـالم و
همکاران .)0917 ،امر اخالق با اراده خور آغاز ميشـود؛ همـان چیـزي کـه در جهـان
قائم ،بالذات خور است (کانت .)10 :0314 ،3کانت حکلیـف اخالقـي را در انطبـاق بـا
قانون اخالقي مي ديي که در اين ارحباط اصل ذهني ماکزيم 1را مطر نموده است ،اصلي
که اخالقي بودن يا نبودن عمل افراد را حعیین ميکني .عمـل اخالقـي ،عملـي اسـت کـه
مطابق با امر مطلق باشي و امر مطلق نه در رابطه با عمل بلکه بهطور مستيیم با ماکزيمها
معنا مييابي (سجادي و عليآبـادي .)042-049 :0917 ،ارزش اعمـال اخالقـي در آثـار
فارابي نیز آميه است؛ يعني فارابي مانني افالطـون ،هـيف اصـلي از حمسـک بـه اصـول
اخالقي را در کس

سعادت اجتماعي مي داني .فارابي ،سپس به اخالق و افعال پسنيييه

و ناروا پرداخته و بقث قوه حمیز و حشـخی

انسـان را مطـر نمـوده اسـت و روابـط

اخالقي را در ساختار جامعه با هيف حصول سعادت ميني حقلیل کـرده اسـت (ميـيم،
 .)11 :0934اخالق و اخالقـي بـودن از ديـيفاه کونـاک 7و جـونز )0333( 1عبـارت از
اخالق به انصاف و راستي و درستي است؛ يعني حصمیمفیري در خصـوص اينکـه چـه
چیز خور است و چه چیز بي و به فعالیتها و قواعيي که اسـاس رفتـار مسـئوالنه را
بین افراد و فروهها شکل ميدهـي .بـه نرـر اوشـتون 3و اٌرم ،)2119( 01اخالقـي بـودن و
اخالقي عمل کردن شامل انجام عملي با هيف کس

اطمینـان از رفتـار اخالقـي اسـت

(نيل از اقسامي .)0939 ،آنچه اخالق را در دنیاي معاصر در رسانههـاي اجتمـاعي مهـم
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مينمايي ،عمل سواد اخالقي است .سواد اخـالق حأکیـي بـر دانـش اخالقـي داشـتن در
نهادهاي اجتماعي و مراکز آموزشي است .پیوني عمیق سـواد اخالقـي بـا فهـم و دانـش
اخالقي ،اخالق را در کنار سوادهاي مورد نیاز انسان قرن بیسـتويکـم ،ازجملـه سـواد
فناوري ،سواد حسار کردن ،سواد علمـي و سـواد خوانـين ،بـا اهمیـت نمـوده اسـت
(طوالبي .)2 :0931 ،اين سواد امري اکتسابي است؛ يعني مهارت و حوانش سواد اخالقي
نه امري زيستي و مکـانیکي ،بلکـه نیازمنـي حمـرين ،ممارسـت و جامعـهپـذيري اسـت
(قــانعيراد .)01 :2111 ،هِرمــان )2117( 0ســواد اخالقــي را حــوان واکــنش و خــوانش
مؤلفههاي اساسي جهان اخالقي ميداني .بر اين اساس ،قرار فرفتن واژه سـواد در کنـار
اخالق به اين معناست که کنش اخالقي بـه حـوانش اکتسـابي وابسـته اسـت (سـجاديه،
 .)30 :0934انسانها در دنیاي معاصر در عصر شبکهها زنـيفي مـيکننـي؛ عصـري کـه
شبکههاي اجتماعي بـرخط ،شـیوههـاي ارحبـاطي و اطـالعرسـاني نـوين بـر ارحباطـات
اجتماعي فائق آميه است و اين شبکه هاي اجتماعي در بین کاربران با اسـتيبال بیشـتري
مواجهه بوده و در سالهاي اخیر حقول بزرفي در نرامهاي اجتماعي موجـود در جهـان
ايجاد نموده است (سلیمانيپور .)0931 ،امروزه حضور در شبکههاي اجتماعي جزئي از
سبک زنيفي شهرونيان شيه و فعالیت روزمره آنها را حقت حأثیر قرار داده و هر فـردي
مطابق با ذائيه اجتماعي خود مطالبي را مطالعه يا نگارش مـيکنـي .برخـي هـم مطالـ
موردپسني خود را بهمنرور مشارکت عالقمنيان ،بازنشر ميدهنـي (سـعادت )0939 ،کـه
عامل اثرفذار بر اين فرايني سواد اطالعاحي و سواد اخالقي اشاره کرد (موسوي)0939 ،؛
يعني اصول اخالقي و اجراي آن و همچنین رعايت موازين اخالقي در بازبیني ،انتشار و
امنیت اطالعاحي است که سب

اعتمادسازي و انجام بهتـر فعالیـتهـاي حرفـهاي میـان

شهرونيان و کاربران از يکسو و احساس مسئولیتپـذيري کـارفزاران از سـوي ديگـر
ميشود و اين مبناي درست حعامل بین اخالق و دنیاي مجازي است (ورفا 2و همکاران،
 .)2103بر اين اساس با حوجه به مباحث فوق ،هيف اصلي ايـن مطالعـه ،بررسـي حـأثیر
2. Vraga

1. Herman
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سواد اخالقي بر رفتار اطالعيابي و بازنشر اطالعـات در شـبکههـاي اجتمـاعي در بـین
دانشجويان حقصیالت حکمیلي است.
پيشينه پژوهش

روشي ( )0931در پژوهش خـود بـا عنـوان «رابطـه سـواد اخالقـي و مهـارتهـاي
ارحباطي با عملکرد شغلي معلمان ابتيايي شهرستان بنيرلنگه» ،نشـان داد کـه بـین ابعـاد
سواد اخالقي (حساسیت اخالقـي ،اسـتياللورزي اخالقـي و حخیـل اخالقـي) و ابعـاد
مهارتهاي ارحباطي (مهارتهاي کالمي ،مهارتهاي شنودي و مهارتهاي بـازخوردي)
با عملکرد شغلي معلمان رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
پنبه ( )0931در پژوهشي با عنـوان «بررسـي رابطـه سـواد اخالقـي و مهـارتهـاي
ارحباطي با عملکرد شغلي کارکنان اداره کل امـور مالیـاحي اسـتان اردبیـل» کـه بـه روش
پیمايشي انجام شيه است به اين نتیجه رسیي که بـین ابعـاد سـواد اخالقـي (حساسـیت
اخالق ـي ،اســتياللورزي اخالق ـي و حخیــل اخالق ـي) و ابعــاد مهــارتهــاي ارحبــاطي
(مهارتهاي کالمي ،مهارتهاي شنودي و مهارتهاي بازخوردي) بـا عملکـرد شـغلي
کارکنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
طــوالبي ( )0931در پــژوهش خــود بــا عنــوان «رابطــه ســواد اخالقــي ،حعامــل
استاد/دانشــجو و حوانمنيســازي روانشــناختي دانشــجويان» ،بیــان مــيکنــي کــه از بــین
مؤلفههاي سواد اخالقي دو مؤلفه حساسیت اخالقـي و حخیـل اخالقـي رابطـه قـوي بـا
حوانمنيسازي دارني.
اکبريحبار ( )0931در پژوهشـي بـا عنـوان «بررسـي حقلیـل شـبکههـاي اجتمـاعي
مجازي» نشان داد که با رشي روزافزون و پرسرعت رسانههاي اجتماعي ،وجـه مشـترک
فونه هاي متعيد اين رسانهها ،مخاط مقور بودن آنهـا و حولیـي مقتـوا از سـوي افـراد
استفادهکننيه است؛ به اين صورت که در رسانه هاي اجتماعي ،هر فـرد مقتـوايي را کـه
خود حولیي يا انتخار کرده است ،با ديگران به اشتراک ميفذارد.
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در ادامه شايان ذکر است ،در ارحباط با موضوع فوق پژوهش خارجي دقیيي صورت
نگرفته و مطالعات داخلي نیز به ابعاد کلي موضوع پرداختهاني ،بر اين اسـاس ،پـژوهش
فعلي سعي کرده ابعاد سواد اخالقي را در ارحباط با بازنشر اطالعات در سط شبکههاي
اجتماعي مورد بررسي قرار داده و راهکارهـاي مناسـ

را جهـت حيويـت ايـن اصـول

اخالقي در فضاي مجازي ارائه نمايي.
چارچوب نظري پژوهش

در فرهنگ لغت ethics ،مترادف با علم اخالق و واژه  moralبه معناي اخالقي و
moralityبه مفهوم اخالق آميه است .اخالق ،علمي است کـه هـيف آن ايجـاد يـک
منش است که انسان را از بي بازميدارد و سب

ميشود هر کاري کـه از روي اراده سـر

ميزني ،آن کار مطلور باشي ،در نتیجه اخالق با اعمـال آزادي سـروکار دارد (مقمـيي
زاويه.)27:0934 ،
سواداخالقي:سـواد اخالقـي مفهـومي نـو پـا در ادبیـات رسـانهاي و علمـي اسـت.
مؤلفههاي معنايي سواد اخالقي نخستین بار حوسط حوآنا 0حبیـین شـي کـه شـامل سـه بعـي
اساسي حساسیت اخالقي ،استياللورزي اخالقي و پتانسیل اخالقي اسـت (.)913 :2117
اين مؤلفهها داراي اثرات متيابل بر يکييگرني و ميحوانني منجر به حيويت يکييگر شيه
و رفتار اخالقي را شکل دهني بر اين اساس در ادامه مؤلفه سهفانه سواد اخالقـي شـر
داده شيه است:
.0حساسيتاخالقي :حساسیت اخالقي به معناي فهم اخالقي و داشـتن عاليـق و
دغيغههاي اخالقي است (ويور 2و مورس .)2119 ،9بر ايـن اسـاس .0 ،فـرد درسـت و
غلط بودن پیامهاي رسانهاي را از يکييگر حشخی

داده و دغيغه ايـن فهـم را همـواره

در درون خود داشته باشي و  .2در مواجهه با پیام هـا در مـورد آنهـا فکـر کنـي و يـا بـا
ديگران به بقث و ففتگو بپردازد و بهراحتي از کنار پیامها عبور نکني يا بيون حمیز سره
3. Morse

2. Weaver

1. Tuana
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از ناسره آن را بازنشر نکني .اين حوانايي حساسیت و دغيغهمني بودن نسبت بـه پیـامهـا
مستلزم آموزش و ممارست است .حساسیت اخالقي نه امري ارثي بلکه شکلفیـري آن
حابعي از میزان آموزش و حمرين است (حوآنا.)2117 ،
.0استداللورزياخالقي :استياللورزي اخالقي يعني حوانايي فهم اخالقي بودن يا
نبودن در يک موقعیت خاص است که در حصمیمفیري حائز اهمیت است .هنگـاميکـه
حساسیت اخالقي نسبت به پیام در فرد ايجاد شي ،فرد ميحوانـي دربـاره ابعـاد اخالقـي
موقعیت خويش و حصمیم خود در آن بینييشي و در مرحله بعي نسبت بـه ايـن ابعـاد از
خود حعهي نشان دهي .در صورت نياشتن اين حوانمنيي ،فـرد ممکـن اسـت نـهحنهـا در
حشخی

موقعیتهاي اخالقي اشتباه کني ،بلکه کار خود را حنها يک انتخار شخصي به

شمار آورد .همچنین فرد نمي حواني در مورد قضاوت ديگران ناظر بر اخالقـي بـودن يـا
نبودن يک موقعیت فکر کني .مهارت اکتشاف اخالقي ،همان قيرت کشف و درک بهتـر
آموزههاي اخالقي مستتر در پیامها و دستیابي به اين افق معنـايي در جهـت فسـترش و
حوسعه معاني اخالقي اسـت؛ بنـابراين اکتشـاف اخالقـي بعـي از حساسـیت نسـبت بـه
آغشتگي يک موقعیت به موارد اخالقي به وجود ميآيي (حوآنا.)2117 ،
.2پتانسيلاخالقي :پتانسیل اخالقي ،يکي از مهمحرين مهارتهـاي زنـيفي اسـت.
حوجه به پتانسیل اخالقي مهارحي مهم در برخورد با موقعیـتهـاي اخالقـي اسـت .ايـن
مهارت موج

ميشود که فرد هر پیامي را بهسادفي قبول يـا رد نکنـي .اول پیـام مـورد

نرر را از وجوه اخالقي آن بررسي کرده و پس از آن اقيام به رد يا پذيرش نمايي .پیـاژه
استيالل ورزي اخالقي را فرايني داوري آفاهانه درباره خور يا بيي کـنشهـاي انسـان
ميداني .سواد اخالقي با ارزيابي ارزشها همراه است ،در حالي که حساسیت اخالقي به
معناي حعیین ارزشهاي مرحبط با يک موقعیت اخالقي است .با برخـورداري از مهـارت
استياللورزي ،ارزشها را ارزيابي و سبک ـ سنگین کرد .مهـارتهـاي اسـتياللورزي
اخالقي ،فرد را قادر ميسازد حا ضمن فهم ارزشهـاي مـرحبط بـا يـک موقعیـت ،آن را
ارزيابي کني که کيام ارزشها بیش از بيیه مرحبط و کـياميـک ارحبـاط کمتـري دارنـي و
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سرانجام به فرد کمک مي کنـي حـا حعصـبات خـود را کنـار بگـذارد .همچنـین شـناخت
ارزشها ،درستي و نادرستي برخي از راهها و حصمیمها و سبک ـ سنگین کردن آنهـا در
موقعیتهاي واقعي ميحواني حوان مييريت موقعیتهاي چنيفانـه و دشـوار را در افـراد
افزون سازد .براي برداشتن هر قيمي در زنيفي بايـي بـا اسـتيالل حصـمیمفیـري کنـیم،
چراکه مسیر زنيفي انسان را حصمیمفیريهاي مستيل ،منطيي و در عین حـال اخالقـي
او مشخ

ميکني .با آموختن اين طرز حفکر ،اهياف اخالقي خود را واقعبینانـه حعیـین

کرده و از میان پیامهاي موجود ،بهترينها را برميفزيني و مسـئولیت عواقـ

آن را نیـز

به عهيه ميفیرد (حوآنا.)2117 ،
شبکههاياجتماعي:مفهوم شبکه اجتمـاعي مجـازي نخسـتین بـار در سـال 0311
مطر شي (افراسـیابي )0932 ،و اصـطالحاحي ماننـي شـبکه ،حـارعنکبوت الکترونیکـي،
فضاي مجازي و فضاي سايبرنتیک ،به شبکه اجتماعي مجازي اشاره دارني .واژه فضـاي
مجازي نخستینبار در سال  0314میالدي در رمان علمي ـ حخیلي با نام نیرومنسـر 0اثـر
ويلیام فیبسون 2مطر و براي حوصیف فضايي خالي بهکار برده شـي کـه در آن واژههـا،
روابط ،دادهها ،ثروت و قيرت از طريق ارحباطات بـهواسـطه رايانـه پييـيار مـيشـوني.
فیبسون فضاي مجازي را مکان حجسم همراه با رضايتمنيي معرفي ميکنـي کـه در آنهـا
هر دو بعي فیزيکي و ذهني ،دچار حقول و دفرفوني ميشوني (حسن آبادي و موسـوي،
 .)202 :0931در سـال  0337نخسـتین شـبکه اجتمـاعي ( )Six Degreesشـروع بـه
فعالیت کرد .در سال  Classmate 0331و در سال  Cyword0333با هيف برقـراري
ارحباط میانکرهاي شروع به فعالیت کردني .از سال  0337حا  2110شـماري از ابزارهـاي
اجتماعي ،حرکی هـاي فونـافوني از صـفقات شخصـي و فهرسـت دوسـتان را مـورد
پشتیباني قرار دادني .موج بعيي آغاز بهکار شبکه هاي اجتماعي اينترنتي زماني آغاز شـي
که  Ryzeدر سال  2110فعالیت خود را آغاز کرد .افرچه اين سايت هی فـاه بـا اقبـال
عمومي چنياني روبهرو نشي ،اما حقول نويني را در حاريخ شبکههاي اجتمـاعي اينترنتـي
2. William Gibson

1. Neuromancer
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فشود .در سال  Lunar storn 2112که سوئييها را با يکييگر مرحبط ميساخت ،بـه
جرفه شبکههاي اجتماعي فعال بر روي اينترنت پیوست (بوي و الیسون ،نيل از دولـه و
همکاران .)011 :0933 ،در سالهاي بعي ،برخي شـبکههـاي اجتمـاعي همچـون حـويیتر
( ،)2111فیسبوک ( ،)2114لینکـياين ( ،)2119اينسـتافرام ( ،)2101واحسـاپ (،)2113
حــانگو ( ،)2113اليــن ( )2100و حلگــرام ( )2109ايجــاد شــيني (دولــه و همکــاران،
 .)010:0933بر اين اساس انواع شبکههاي اجتماعي مجازي در ادامه ارائه شيه است.
انواع شبکههاي اجتماعی مجازي

.3پروفايلمحور :اين شبکه اجتماعي شامل افـراد ،پروفايـل فـروههـا ،شـرکتهـا،
روييادها ،سازمان هاي غیردولتي يا احزار سیاسي هستني که پـس از ايجـاد پروفايـل و
حکمیل مراحل عضويت ،کـاربران بـا مشـارکت در فضـاي دوسـتان خـود و بـا کمـک
قابلیتهاي چنيرسانهاي سايت (فذاشتن عکس ،متن) مقتـوا يـا لینـک بـه مقتواهـاي
بیروني ،فضاي خود را حوسعه ميدهني.
.0محتوامحور:در اين نمونه از شبکهها کانون اصلي ارحباط ،پروفايـل کـاربر اسـت
که بر اساس مشارکت در مقتوا سازمانيهي ميشود.
.2نامشخص:در اين سايتها هی فونه پیشفرض کـاربري لقـاا نشـيه و کـاربر
قادر است با امکانات سايت ،فضاي اختصاصي خود را ايجاد کني و بـه حبـادل ،حولیـي و
نیز اشتراکفذاري مقتواي دلخواه با افراد بپردازد.
.2چندکاربري:اينفونه سايتها با ايجاد فضاي حخیلي و بازفونه با اعضـاي داراي
نمادهاي مجازي ـ آواحاراـ شرايط حعامل نمادفونه کاربران با يکييگر را فراهم ميآورني.
.2همراه:در حال حاضر بیشتر شبکههاي اجتماعي مجـازي از طريـق حلفـن همـراه
قابل دسترس و مورد اقبال هستني.
.6ميکروبالگ :سـايت هـايي ماننـي حـويیتر و فـیس بـوک بـا ايجـاد امکـان ارسـال
پیامکهاي لقرهبه لقره اين بستر را فراهم ميکنني حا کاربران وضعیت آني خـود را بـه
ديگر اعضا نشان دهني.
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.0شبکههايموضوعي:شـبکه هـاي موضـوعي بیشـتر جنبـه حرفـهاي ،مشـورحي،
حوصیهاي و حوانمنيسازي دارني و افراد عضو مـيحواننـي بـه حبـادل ديـيفاههـا خـود در
موضوعات مورد نرر بپردازني (حسنآبادي و موسوي.)201-221 :0931 ،
درواقع يکي از پيييه هاي نوظهور در فضاي مجازي که امکان حشکیل اجتمـاعهـاي
مجازي را فراهم نموده ،شبکههاي اجتماعي مجازي هستني که از نیروي پـیشرونـيه در
حغییرات اجتماعي و سیاسي جوامع مقسور ميشوني .از نرر مکلوهان ،0پیشـرفت هـر
جامعهاي همزمان با رشـي فنـاوري بـوده و جوامـع انسـاني از آن حـأثیر پذيرفتـه اسـت
(حرجمه آذري .)0977 ،وي رسانههاي ارحباطي را عصاره حمين ميداني .حاريخ از طريـق
رسانههاي غال

هيايت ميشود .رسانه ها آنچه را که در يک دوره حاريخي احفاق افتـاده

و اهمیت ويژهاي دارد را حعیین مـيکننـي (خـياياري و همکـاران .)079 :0939 ،رسـانه
همان پیام است؛ زيرا يک رسانه مي حواني سـبک روابـط انسـاني را شـکل داده و معیـار
عملکردهاي موجود در اين روابط را مشخ

کني؛ بي آنکه مقتوا يا نقوه استفاده از آن

بتواني حأثیري بر طبیعت روابط انساني بگذارد .وي ذات رسانه را دربردارنـيه فرهنـگ و
پیام خاصي مي داني که موج

حغییر در معیارها ،آهنـگ حرکـات و مـيلهـاي زيسـتي

انسان ميشود (حانکارد و سورين ،حرجمه دهيان .)7 :0911 ،بهزعم مـکلوهـان افرچـه
فناوري منبعث از ذهن و عمل است ،انسان هر دوره ،زايیيه فناوري زمان خود اسـت و
هر فناوري ،بشر را بهحيريج در فضاي حازهاي قرار ميدهـي و هـر فضـاي حـازه عـاملي
حعیین کننيه در سرنوشت و زنيفي بشر به شـمار مـيرود (دادفـران .)3 :0913 ،نرريـه
استقکام الزارسفلي 2بر اين حأکیي دارد که پیامهاي ارحباطي قادر نیستني حغییراحي بنیـادي
در عيايي و رفتار افراد به وجود آورنـي ،بلکـه مـيحواننـي آنهـا را بـهصـورت مقـيود،
استقکام بخشني و براي حأثیرفذاري بايي زمینه قبلي وجود داشته باشي .اين نرريه ضمن
حوجه به متغیرهاي غیر ارحباطي نریر سن ،شغل ،حقصیالت و خانواده ،مخاطـ

را پويـا

در نرر ميفیرد (رازقي .)11 :0913 ،همچنین ،بر اساس نرريه فلوله جادويي ،پیامهـاي
ارحباطجمعي بر همه مخاطباني کـه در معـرض آنهـا قـرار مـيفیرنـي ،اثرهـاي قـوي و
2. Lazarsfeld

1. McLuhan
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کم وبیش يکسان دارني .اين دييفاه ،براي رسانه در شکل دهي به افکار و عيايي عمـومي
قيرت زيادي قائل بوده و معتيي است ،وسايل ارحباطجمعي ميحواني براي اولـینبـار در
حاريخ انسان نسلي حازه پييي آورد (حانکارد و سورين ،حرجمه دهيان 0911 ،و لتیلجـان،
حرجمه نوربخش و میرحسیني .)0914 ،با حوجه مباحـث فـوق ،شـبکههـاي مجـازي از
شبکه هاي ويژه و مورد حوجه کـاربران دنیـاي مـيرن مقسـور مـيشـوني کـه قـيرت
حأثیرفذاري بااليي دارني ،اما اين حأثیرفذاري همیشه و در همهجا مثبت نیسـت و فـاهي
پیاميهاي منفي بر زنيفي اجتمـاعي دارد .بـر ايـن اسـاس بـهمنرـور کـاهش و کنتـرل
پیاميهاي شبکه هاي مجازي ،به راهبرد هاي مختلفي نیاز است حا از اثرات مخرر چنـین
فضايي کاسته شود و يکي از اين راهبردها ،سواد اخالقي است کـه امـري مهـم و قابـل
بررسي در کاربران عضو شبکه هاي اجتماعي مقسور ميشود .با حوجـه بـه مباحـث و
نرريههاي فوق ميل نرري پژوهش به شر شکل  0حرسیم شيه است.
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش









شناسيپژوهش


روش
پژوهش حاضر ،از نرر هيف کاربردي و از نرر ماهیت فردآوري دادههـا ،پیمايشـي
است .از جامعه آماري  0311نفـر دانشـجويان حقصـیالت حکمیلـي دانشـگاه هـاي آزاد

بررسي تأثير سواد اخالقي بر رفتار اطالعیابي و بازنشر اطالعات 31  ...

اسالمي سمنان در ارديبهشت  911 ،0931نفر برحس

فرمول مورفان و کرجسي حعیین

و پرسشنامه به روش نمونهفیري احتمالي خوشهاي در بین آنها حوزيع شي .بـراي حعیـین
روايي سازه پرسشنامه از حقلیل عـاملي حأيیـيي اسـتفاده شـيه و پايـايي پرسشـنامه بـا
استفاده از ضري

آلفاي کرونباخ ،مقاسبه فردييه است.
جدول  .1محاسبه ضريب پايايی شاخصها

متغيرهاي پژوهش
توجه به پتانسیل اخاليی
وجود حساسیتهای اخاليی
تقویت مهار های استداللورزی
کل پ سشنامه

ضريب پايايی
1/81
1/82
1/81
1/81

تعاريف مفهومی و عملياتی متغيرها

الف)حساسيتاخالقي:حساسـیت اخالقـي ويژفـياي اسـت کـه شـخ

را بـه

شناخت کشمکشهاي اخالقي و برداشت خود از موقعیتهاي آسی پـذير و آفـاهي از
نتايج اخالقي در حصمیمفیري خود در مورد ديگران قادر ميسازد (صيراللهي و خلیلي،
 .)0934حساس ـیت اخالق ـي داراي ابعــاد مختلف ـي شــامل وجــود احساســات فــردي،
حواناييهاي علمي ،حوان استيالل و حصمیمفیري است که بـراي دسـتیابي بـه آن وجـود
برخي ويژفيهاي فردي و آمادفيهاي آموزشي ضـروري اسـت (امیـري .)0931 ،ايـن
شاخ

با فويههاي زير سنجیيه شيه است :پرهیز از انتشار مطال

حساسـیتزا ،لـزوم

رعايت مقيوديتهاي آزادي بیان در انتشار مقتوا ،در نرر داشـتن مسـائل اخالقـي در
ارحباطات میان فـردي و دوسـتان (جنسـیت ،ازدواج ،خـانواده و مـوارد مـرحبط) ،لـزوم
رعايت حيوق اخالقي افراد در بازنشر مقتواي عکس و فـیلم و  ،...پرهیـز از در حيابـل
قرار فرفتن با عيايي ديگران ،افزايش روحیه مسـئولیتپـذيري در حعـامالت ففتـاري و
شنیياري ،درک ارزشهاي مرحبط با يک واقعیت.
ب)پتانسيلاخالقي:به اخالقي بودن پیام اشاره دارد .حوآنـا ( )2117در ايـن مـورد
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کيهاي اخالقي را مثال ميزني که داراي دو قاعيه اساسي« :حوجه به امنیـت ،سـالمت و
آسايش همگان» و «قابل اعتماد بودن براي همگان» است .براي مثال حوجه و احتـرام بـه
شأن انساني در همه پیامها فارغ از ملیت ،نژاد ،جنسیت ،طبيه ،سن و مذهبشان .صياقت
در برقراري ارحباط مبناييحرين هنجار ارحباطي اسـت؛ زيـرا افـر مـردم صـادقانه ارحبـاط
برقرار نکنني ،اعتماد از میان آنها رخت برميبنيد و زنيفي اجتماعي غیرممکن ميشـود.
اين شاخ

با اين فويههاي سنجیيه شيه است :اعمال دقـت نرـر و مقتـاط بـودن در

انتشار مقتوا ،حأکیي بر ارزشهاي شخصـي ،لـزوم رعايـت صـياقت در انتشـار مطالـ
حاوي دييفاهها ،لزوم رعايت شفافیت در انتشـار مطالـ

حـاوي ديـيفاههـا ،حعريـف

درست موقعیتهاي اخالقي در ففتمان انساني ،رعايت احترام و در نرر داشـتن اصـول
فرهنگي و اجتماعي ،حشخی

مناس

درست و غلط بودن پیامهاي رسانهاي.

استداللورزي اخالقي :استياللورزي اخالقـي فراينـي داوري آفاهانـه دربـاره

)
خور يا بيي کـنشهـاي انسـان اسـت (زارعـي .)0934 ،مهـارتهـاي اسـتياللورزي
اخالقي ،فرد را قادر ميسازد حا ارزشهاي مرحبط با يک موقعیـت را بفهمـي و ارزيـابي
کني که کيام ارزشها بیش از بيیه مرحبطاني و کياميک ارحباط کمتري دارنـي و سـرانجام
به فرد کمک ميکني حا حعصـبات خـود را شـناخته و کنـار بگـذارد .همچنـین شـناخت
ارزشها ،درستي و نادرستي برخي حصمیمها و سبک ـ سنگین کردن آنها در موقعیتهـاي
واقعي ميحواني حوان مييريت موقعیتهاي چنيفانه و دشوار را در افراد افزون سـازد .ايـن
شاخ

با اين فويههاي سنجیيه شيه است :پاسخ مناس

به حخطيهاي نـاق

کـاربران،

حيويت قيرت حجزيهوحقلیل پیام رسانهاي ،حيويت رفتارهاي دغيغهمني زنيفي اجتمـاعي،
درک نیازها ،استعيادها و مشکالت ديگران و کوشش براي حأمین شـکوفايي و حـل آنهـا،
حيويت مشارکت اجتماعي در ارحيـاي کیفیـت زنـيفي اجتمـاعي ،حوسـعه مهـارت حفکـر
انتيادي ،حوسعه آموزش مادامالعمر ،انتيال حجربههاي اخالقي در بازنشر مقتوا بـه دوسـتان
و عالقهمنيان ،حبلیغات اخالقـي متياعيسـازي مخاطـ
رسانههاي اخالقي مبتني بر حولیي مقتواي حفاظتشيه.

در جهـت انتشـار مقتـوا ،حولیـي

بررسي تأثير سواد اخالقي بر رفتار اطالعیابي و بازنشر اطالعات 31  ...

يافتههاي پژوهش

الف)يافتههايتوصيفي

نتايج پژوهش نشان ميدهـي کـه  13درصـي پاسـخگويان مـرد و  93درصـي آنهـا زن
بودهاني .حقصیالت  13درصي پاسخگويان ،فوقلیسانس و  90درصي ،دکتري بـوده اسـت.
به لقاا سني 04/13 ،درصي فروه سني  23-91سال 01/33 ،درصـي در فـروه سـني
 90-93سال 99/99 ،درصي در فروه سـني  91-41سـال 90/71 ،درصـي در فـروه سـني
 40-43ســال و  9/32درصــي در فــروه ســني  41-31ســال قــرار داشــتني .همچنــین
03/39درصي کارمني بخش دولتي 01/33 ،درصي کارمني بخش خصوصـي 92/93 ،درصـي
داراي شغل آزاد 09/79 ،درصي دانشجو و  03/19درصي مشغول ساير فعالیتها بودني.
ب)يافتههاياستنباطي

فرضيهاول:حساسیتهاي اخالقي بر رفتار اطالعيابي و بازنشر اطالعات پیـامهـاي
رسانهاي حأثیر مستيیم و معناداري دارد.
نتايج پژوهش مؤيي آن است که ضري

مسیر وجود حساسیتهاي اخالقي بر رفتـار

اطالعيابي و بازنشر اطالعات پیامهاي رسانهاي برابر با  1/912است .مييار آماره  tبرابر
با  3/141و بیشتر از  0/31است؛ بنابراين ضري

مسیر فوق در سط اطمینان  33درصي

معنادار است و ميحوان استنباط کرد که وجود حساسیتهـاي اخالقـي حـأثیر مسـتيیم و
معناداري بر رفتار اطالعيابي و بازنشر اطالعات پیامهاي رسانهاي دارد.
جدول  .2ضريب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

فرضيه
تیثی پتانسیل اخاليی بو رفتوار اطوال یوابی و
بازنش اطالیا
تیثی حساسیتهای اخاليی ب رفتار اطال یابی
و بازنش اطالیا
توویثی مهووار هووای اسووتداللورزی ب و رفتووار
اطال یابی و بازنش اطالیا

ضريب مسير

آماره t

نتيجه

1/221

8/281

پذی ش

1/212

5/841

پذی ش

1/241

11/244

پذی ش
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فرضيهدوم :حوجه به پتانسیل اخالقي حأثیر مستيیم و معناداري بر رفتار اطالعيابي و
بازنشر اطالعات پیامهاي رسانهاي دارد.
ضري

حأثیر حوجه به پتانسـیل اخالقـي اطالعـات بـر رفتـار اطـالعيـابي و بازنشـر

اطالعات پیامهاي رسانهاي برابر با  1/970و مييار آماره  tبرابر با  1/711است که بیشتر
از  0/31هست؛ بنابراين ضري

مسیر فوق در سط اطمینان  33درصي معنادار اسـت و

ميحوان استنباط کرد که حوجه به پتانسیل اخالقي حـأثیر مسـتيیم و معنـاداري بـر رفتـار
اطالعيابي و بازنشر اطالعات پیامهاي رسانهاي دارد.
فرضيهسوم :حيويت مهارتهاي استيالل ورزي حأثیر مستيیم و معنـاداري بـر رفتـار
اطالعيابي و بازنشر اطالعات پیامهاي رسانهاي دارد.
نتايج حاصل از آزمون نشان ميدهي ضري حأثیر مسیر حيويت مهارتهـاي اسـتياللورزي
بر رفتار اطالعيابي و بازنشر اطالعات پیامهاي رسانهاي برابر با  1/940و مييار آماره  tبرابـر بـا
 01/744است که بیشتر از  0/31هست؛ بنـابراين ضـري

مسـیر فـوق در سـط اطمینـان 33

درصي معنادار است و ميحوان استنباط کرد که حيويت مهارتهاي استياللورزي حـأثیر مسـتيیم
و معناداري بر رفتار اطالعيابي و بازنشر اطالعات پیامهاي رسانهاي دارد.
 .3ضرايب معناداری بین متغیرهای درونزا و برونزا  zجدول

وابسته

مستقل
توجه به پتانسیل اخاليی
وجود حساسیتهای اخاليی
تقویت مهار های استداللورزی

ضريب
مسير
8/281 1/221
5/841 1/212
11/244 1/241
t

رفتار اطال یابی و
بازنش اطالیا

نتيجه
تییید
تییید
تییید

جدول  .4مقادير مدل اندازهگیری

متغيرهاي پژوهش

عنوان مدل

توجه به پتانسیل اخاليی
وجود حساسیتهای اخاليی
تقویت مهار های استداللورزی

ATEP
EOMS
SRS

آلفاي

پايايی

واريانس

کرونباخ
1/836
1/848
1/322

ترکيبی
1/313
1/884
1/325

استخراج شده
1/621
1/522
1/531
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مطابق با يافته هاي پژوهش ،بـا در نرـر فـرفتن اينکـه ميـيار مناسـ

بـراي آلفـاي

کرونباخ  ،1/7براي پايايي حرکیبـي (1/7نونـالي 0و برنسـتین )0334 ،2و بـراي میـانگین
واريانس استخراجي ( 1/3فورنل 9و الرکر )0310 ،4است و حمـامي ايـن معیارهـا بـراي
متغیرهاي ميلهاي انيازهفیري مييار مناسبي احخاذ کـردهانـي ،مـيحـوان مناسـ

بـودن

وضعیت پايايي و روايي همگراي پژوهش را مورد حأيیي قرار داد.
جهــت بررســي روايــي وافــرا از طريــق ميايســه میــزان همبســتگي يــک ســازه بــا
شاخ

هاي آن در ميابل همبستگي آن سازه با ساير سـازههـا (روش فورنـل و الرکـر)

صورت فرفته است .با حوجه به اينکه مييار جذر میانگین واريـانس اسـتخراجي حمـامي
متغیرهاي پژوهش که در خانههاي موجود در قطر اصـلي مـاحريس قـرار فرفتـهانـي ،از
مييار همبستگي میان آنها که در خانه هاي زيرين و چپ قطر اصلي حرحی

داده شيهاني،

بیشتر است .مي حوان اذعان داشت که در پژوهش حاضر ،سازههاي ميل با شاخ

هـاي

خود بیشتر از سازههاي ديگر حعامل دارنـي .بـهبیـان ديگـر ،روايـي وافـراي مـيلهـاي
انيازهفیري در حي مناسبي است و برازش خور را نشان ميدهي .در خصـوص فـاکتور
افزايش نرخ واريانس نیز ،با ميايسه ميادير کس شيه با مييار مرجع ،ميادير کس شـيه
اين معیار مورد قبول ارزيابي ميشود.
جدول  .5مدل ساختاری پژوهش

مقدار

0/11

0/33

0/67

مقدار

3. Fornell

2. Bernsten

0/02

1/886 I D & R

* 1/512

0/15

رفتار اطال یابی و
بازنش اطالیا
پیامهای رسانهای

مدل

معيار R2

0/35

متغيرهاي پژوهش

عنوان

معيار Q2

*

1. Nunnaly
4. Larcker
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با حوجه به مييارهاي مقاسبه شيه معیار  R2و  Q2و ميايسه آن با ميادير مالک،
برازش ميل ساختاري و قيرت پیش بیني ميل مناس

ارزيابي مي شود.

با حوجه به ميـيارهاي مقاسـبه شـيه معیـار  f2و ميايسـه آن بـا ميـادير مـالک،
بیشترين حأثیر بر متغیر درون زاي رفتـار اطـالع يـابي و بازنشـر اطالعـات پیـام هـاي
رســانه اي متعلــق بــه حوجــه بــه پتانســیل اخالقــي و ســپس حيويــت مهــارت هــاي
استيالل ورزي بوده است و براز ش مناس

ميل ساختاري پـژوهش در ايـن آزمـون

حأيیي مي شود.
مييار معیار  1/701 ،GoFمقاسبه شي کـه در ميايسـه بـا ميـادير مـالک ،1/10
 1/23و  ،1/91نشان از برازش کلي قوي ميل دارد.
در آمار استنباطي به منرور بررسي بـرازش مـيل از طريـق مـيل يـابي معـادالت
ساختاري و نـرم افـزار  ، SMART PLS 2.0مـيل در سـه بخـش انـيازه فیـري،
ساختاري و کل ميل از طريق آزمون هـا ي مـورد نرـر مـورد بررسـي قـرار فرفـت.
 ،روايـي

آزمون هاي مورد سنجش در بخش ميل انيازه ف یري ،بررسي پايايي شاخ
2

2

همگرا و روايي وافرا بوده اني  .در بخش سـاختاري مـيل از آزمـون هـاي ، Q ،R
 VIF،f2استفاد ه شي .برازش کل ميل نیز با معیار  GOFسـنجیيه شـي .در نهايـت
نسبت به سنجش فرضیات از طريق بررسي ضراي
در بررسي ضراي

معناداري اقيام فرديي.

بارهاي عاملي حمامي فويه هـا و همچنـین مطـابق اطالعـات

جياول آزمون  t-valueضري

معناداري حمامي مسیرها از  0/31بیشـتر اسـت کـه

اين ا مر معنادار بـودن حمـامي سـؤاالت و روابـط میـان متغیرهـا در سـط اطمینـان
 33درصي را نشان مي دهي.

بررسي تأثير سواد اخالقي بر رفتار اطالعیابي و بازنشر اطالعات 010  ...
شکل  .2ضرايب بارهای عاملی

بحث و نتيجهگيري

شبکه هاي اجتماعي فضايي هستني که در آن کاربران مشارکت فعالي داشته و از ايـن
طريق به حبادل اطالعات مذهبي ،اجتماعي و سیاسـي مـيپردازنـي .شـبکههـاي مجـازي
داراي ابعادي ازجمله رفتار اطالعيابي و بازنشر اطالعات هستني .رفتار اطالعيابي سـط
جزئيحر رفتار بهکار فرفته شيه از سوي جستجوفر در حعامل با نرامهاي اطـالعرسـاني
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است .رفتار اطالعيابي شامل حمام حعاملهاي با نرام ،خـواه در سـط حعامـل انسـان بـا
رايانه (مثل استفاده از موشواره و انتخار پیونيها) ،خواه در سط انتزاعـي اسـت (مثـل
حعیین معیارهايي براي حصمیمفیري در مورد اينکه کياميک از دو کتار همجـوار قفسـه
يک کتابخانه انتخار شيه سودمنيحر است) که اعمالي ذهني نریر قضاوت در مورد ربط
دادهها يا اطالعيابي شيه را نیز شامل ميشود .هيف اين پژوهش حبیین عوامل مـؤثر بـر
اصول سواد اخالقي کاربران شبکههاي اجتماعي است .نتايج پژوهش نشان ميدهـي کـه
 13درصــي پاســخگويان مــرد و  93درصــي آنهــا زن بــودهانــي .حقصــیالت  13درصــي
پاسخگويان ،فوقلیسانس و  90درصي ،دکتري بوده است .به لقاا سني 04/13 ،درصـي
فروه سني  23-91سال 01/33 ،درصي در فروه سـني  90-93سـال 99/99 ،درصـي در
فروه سني  91-41سال 90/71 ،درصي در فروه سـني  40-43سـال و  9/32درصـي در
فروه سني  41-31سال قرار داشـتني .همچنـین  03/39درصـي کارمنـي بخـش دولتـي،
 01/33درصي کارمني بخش خصوصي 92/93 ،درصي داراي شـغل آزاد 09/79 ،درصـي
دانشجو و  03/19درصي مشغول ساير فعالیتها بودني.
يافته هاي استنباطي حاکي از آن است که حوجه به پتانسیل اخالقي (با ضري
 ،)1/970وجود حساسیتهاي اخالقي (با ضري
استياللورزي (با ضري

مسـیر

مسیر  )1/912و حيويت مهـارتهـاي

مسیر  )1/940بر رفتار اطالع يابي و بازنشر اطالعات پیامهـاي

رسانهاي مؤثر است که اين نتیجـه همسـو بـا مطالعـات روشـي ( ،)0931پنبـه (،)0931
طوالبي ( )0934و سجاديه ( )0934است .سواد اخالقـي ،مفهـوم نـويني اسـت کـه بـر
اساس نیازهاي جييي عصر حاضر شکلفرفته و امري اثرفذار بر شـبکههـاي اجتمـاعي
(رفتار اطالعيابي و بازنشر اطالعات) مقسور ميشود .براي زنـيفي بهتـر در جامعـه
اطالعاحي و حرکت به سمت حوسعه پاييار نیازمني برنامهريزي و سیاستفذاري جـيي
در اين زمینه هستیم .اين امر مستلزم نهادينه کردن آمـوزش مهـارتهـاي الزم در همـه
سطو آموزشي (از پايه حا پیشرفته) و حيوين سرفصلهاي اخالقي متناس

با نیازهـاي

مخاطبان فروههاي مختلف اجتماعي است .رشي علمي دانشـجويان همـواره بـهواسـطه

بررسي تأثير سواد اخالقي بر رفتار اطالعیابي و بازنشر اطالعات 019  ...

سوادآموزي در زمینه هاي مختلف فراهم شيه اسـت .دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش
عالي آموزش انواع سواد را به عنـوان اسـتر احژي جهـت ارحيـا رشـي علمـي در بـین
دانشجويان حأکیي کرده است ،در اين بین رشي سواد اخالقي با حوجـه بـه فسـترش
روزافزون هرچه بیشتر رسانه ها و شبکه هاي مجازي از اهمیـت بـاالحري برخـوردار
است .سواد اخالقي با مقور قرار دادن اخالقي بودن حصمیم فیـري ،حـالش دارد حـا
حوانش هاي مورد نیاز براي استفاده دانشـجويان از شـبکه هـاي اجتمـاعي را نهادينـه
سازد ،بنابراين کس

حجربـه و افـزايش حمرينـات الزم در راسـتاي ايـن حـوانش هـا

ازجمله عناصر اساسي سواد اخالقي به شمار مي روني .اين فعالیت ها در کنار حيوين
و حرسیم استانياردها و ميل هاي مشخ

براي اين مفهوم ،حوزه هـاي پژوهشـي و

اجرايي جيييي هستني که نیازمني کـار فروهـي منسـجم بـا همکـاري و همراهـي
متخصصان علم اطالعات و سواد اخالقي در کنار ساير متخصصان حوزه هاي مرحبط
است .به نرر مي رسـي حوجـه و حيويـت رفتارهـاي دغيغـه منـي زنـيفي اجتمـاعي،
مشارکت اجتماعي در ارحياي کیفیت ز نيفي اجتماعي ،حوسعه مهارت حفکر انتيادي
و همچنین حولیي رسانه هاي اخالقي مبتني بر حولیي مقتواي حفاظت شيه با همراهي
و همکاري اين متخصصان بتواني سهم مـؤثري در موفيیـت نهادينـه کـردن مفهـوم
جايگاه اخالق در رسانه هاي اجتماعي و در سط جامعه داشته باشي بر اين اسـاس،
متن اس

با نتايج پژوهش فوق ،پیشنهادهايي ارائه شيه است:

 حمايت مسئوالن و برنامهريزان فرهنگي کشور براي ارحياي سط سواد اخالقي

 حمايت سازمان صياوسـیما بـهمنرـور برفـزاري برنامـه و مسـتنيات و نشسـتهـاي
حمايتي در مورد سواد اخالقي و نيش آن در کاهش آسی هاي شبکههاي اجتماعي مجازي

 ضرورت انجام پژوهش به روش کمي و کیفي و اعالم يافتههاي آن بـه نهـادهـاي

مربوط بهمنرور استفاده بهتر و کارآميحر از يافتهها و حالش بهمنرور عملي کردن آنها

 برفزاري کالسهاي مهارت آموزي در زمینه آموزش سواد اخالقي در دانشگاهها و

مراکز آموزشي بهطور مجزا
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 انجام حقيیيات و پژوهشهاي جيييحر جهت معرفي انواع سـواد ،بـهويـژه سـواد
اخالقي و بررسي حأثیر آن در ساير حوزههاي اجتماعي

 اختصـاص واحـيي درسـي بـا عنـوان سـوادآموزي اخالقـي در مراکـز آموزشــي

خصوصي و دولتي.
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