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 مقدمه

 در قالـ  مجموعـه   کـه  اسـت انسـان   يو بـاطن  ياي از صفات روح ق مجموعهاخال

آثـار   حنها بااخالق يابي.  ه و در کنش حجلي ميشي  يانسان ناش يدرون یاتاز خلي ياعمال

کــه در آرا و افکــار  (27: 0934يــه، زاو ي)مقمــي و پیامــيهايش قابــل حعريــف اســت

االسـالم و   )ثيـه  ازحـار يافتـه اسـت   ب 4یـاژه پو  9يـي فرو، 2روسـو ، 0الکمتفکراني ماننـي  

شـود؛ همـان چیـزي کـه در جهـان       امر اخالق با اراده خور آغاز مي (.0917، همکاران

(. کانت حکلیـف اخالقـي را در انطبـاق بـا     10: 0314، 3خور است )کانت بالذاتقائم، 

را مطر  نموده است، اصلي  1ديي که در اين ارحباط اصل ذهني ماکزيم يمقانون اخالقي 

کني. عمـل اخالقـي، عملـي اسـت کـه       که اخالقي بودن يا نبودن عمل افراد را حعیین مي

ها  طور مستيیم با ماکزيم مطابق با امر مطلق باشي و امر مطلق نه در رابطه با عمل بلکه به

(. ارزش اعمـال اخالقـي در آثـار    042-049: 0917آبـادي،   سجادي و علي)يابي معنا مي

يعني فارابي مانني افالطـون، هـيف اصـلي از حمسـک بـه اصـول        فارابي نیز آميه است؛

داني. فارابي، سپس به اخالق و افعال پسنيييه  اخالقي را در کس  سعادت اجتماعي مي

پرداخته و بقث قوه حمیز و حشـخی  انسـان را مطـر  نمـوده اسـت و روابـط        و ناروا 

ميـيم،  اسـت ) کـرده  اخالقي را در ساختار جامعه با هيف حصول سعادت ميني حقلیل 

( عبـارت از  0333) 1و جـونز  7(. اخالق و اخالقـي بـودن از ديـيفاه کونـاک    11: 0934

فیري در خصـوص اينکـه چـه     اخالق به انصاف و راستي و درستي است؛ يعني حصمیم

ها و قواعيي که اسـاس رفتـار مسـئوالنه را     چیز خور است و چه چیز بي و به فعالیت

(، اخالقـي بـودن و   2119) 01و اٌرم 3دهـي. بـه نرـر اوشـتون    يها شکل م بین افراد و فروه

 اخالقي عمل کردن شامل انجام عملي با هيف کس  اطمینـان از رفتـار اخالقـي اسـت    

هـاي اجتمـاعي مهـم     آنچه اخالق را در دنیاي معاصر در رسانه(. 0939نيل از اقسامي، )
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اخالقـي داشـتن در    سواد اخـالق حأکیـي بـر دانـش    نمايي، عمل سواد اخالقي است.  يم

نهادهاي اجتماعي و مراکز آموزشي است. پیوني عمیق سـواد اخالقـي بـا فهـم و دانـش      

يکـم، ازجملـه سـواد     و اخالقي، اخالق را در کنار سوادهاي مورد نیاز انسان قرن بیسـت 

فناوري، سواد حسار کردن، سواد علمـي و سـواد خوانـين، بـا اهمیـت نمـوده اسـت        

و حوانش سواد اخالقي   ن سواد امري اکتسابي است؛ يعني مهارت(. اي2: 0931)طوالبي، 

پـذيري اسـت   نه امري زيستي و مکـانیکي، بلکـه نیازمنـي حمـرين، ممارسـت و جامعـه      

( ســواد اخالقــي را حــوان واکــنش و خــوانش  2117) 0(. هِرمــان01: 2111راد،  )قــانعي

فتن واژه سـواد در کنـار   ين اساس، قرار فربر اداني.  اساسي جهان اخالقي مي هاي مؤلفه

سـجاديه،  اسـت ) حـوانش اکتسـابي وابسـته      بـه اخالق به اين معناست که کنش اخالقي 

کننـي؛ عصـري کـه     يمـ زنـيفي   ها شبکهها در دنیاي معاصر در عصر  (. انسان30: 0934

رسـاني نـوين بـر ارحباطـات      هـاي ارحبـاطي و اطـالع    هاي اجتماعي بـرخط، شـیوه   شبکه

هاي اجتماعي در بین کاربران با اسـتيبال بیشـتري    است و اين شبکهاجتماعي فائق آميه 

هاي اجتماعي موجـود در جهـان    هاي اخیر حقول بزرفي در نرام مواجهه بوده و در سال

ي جزئي از اجتماع يها حضور در شبکهامروزه  (.0931پور،  سلیمانياست )ايجاد نموده 

 فـردي و هر  را حقت حأثیر قرار دادهسبک زنيفي شهرونيان شيه و فعالیت روزمره آنها 

هـم مطالـ     يکنـي. برخـ   مـي رش نگا اي را مطالعه يخود مطالب ذائيه اجتماعيمطابق با 

( کـه  0939)سـعادت،   دهنـي  ، بازنشر ميمشارکت عالقمنيانمنرور  موردپسني خود را به

(؛ 0939)موسوي،  دکراشاره  يواد اخالقو س يسواد اطالعاحعامل اثرفذار بر اين فرايني 

بازبیني، انتشار و اصول اخالقي و اجراي آن و همچنین رعايت موازين اخالقي در  يعني

اي میـان   هـاي حرفـه   است که سب  اعتمادسازي و انجام بهتـر فعالیـت  امنیت اطالعاحي 

پـذيري کـارفزاران از سـوي ديگـر      مسئولیت اسحساسو و  شهرونيان و کاربران از يک

و همکاران،  2ورفاعامل بین اخالق و دنیاي مجازي است )شود و اين مبناي درست ح مي

بر اين اساس با حوجه به مباحث فوق، هيف اصلي ايـن مطالعـه، بررسـي حـأثیر      (.2103

                                                      

1. Herman       2. Vraga 



11  0931زمستان ( / 011)پياپي  4/ شماره ششم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

در بـین  اجتمـاعي  هـاي   نشر اطالعـات در شـبکه   يابي و باز سواد اخالقي بر رفتار اطالع

 دانشجويان حقصیالت حکمیلي است.

 پيشينه پژوهش

هـاي   و مهـارت  يرابطـه سـواد اخالقـ   »در پژوهش خـود بـا عنـوان     (0931) يروش

ـ ، نشـان داد کـه   «شهرستان بنيرلنگه ييمعلمان ابتيا يبا عملکرد شغل يارحباط ابعـاد   ینب

( و ابعـاد  ياخالقـ  یـل و حخ ياخالقـ  يورز اسـتيالل  ي،اخالقـ  یت)حساس  يسواد اخالق

( يهاي بـازخورد  و مهارت يهاي شنود مهارت ي،هاي کالم )مهارت يهاي ارحباط مهارت

 وجود دارد. يمعلمان رابطه مثبت معنادار يبا عملکرد شغل

هـاي   و مهـارت  يرابطـه سـواد اخالقـ    يبررسـ »( در پژوهشي با عنـوان  0931پنبه )

کـه بـه روش    «یـل اسـتان اردب  یـاحي کارکنان اداره کل امـور مال  يبا عملکرد شغل يارحباط

ـ رسیي که  شيه است به اين نتیجه  پیمايشي انجام  یت)حساسـ  ي ابعـاد سـواد اخالقـ    ینب

ــ ــ يورز اســتيالل ي،اخالق ــلو حخ ياخالق ــ ی ــاط ( و ابعــاد مهــارتياخالق  يهــاي ارحب

 ي( بـا عملکـرد شـغل   يهاي بازخورد و مهارت يهاي شنود مهارت ي،هاي کالم )مهارت

 .وجود دارد يکارکنان رابطه مثبت معنادار

ــوالبي ) ــوان   0931ط ــا عن ــود ب ــژوهش خ ــل   »( در پ ــي، حعام ــواد اخالق ــه س رابط

کــه از بــین کنــي  ، بیــان مــي«شــناختي دانشــجويان استاد/دانشــجو و حوانمنيســازي روان

هاي سواد اخالقي دو مؤلفه حساسیت اخالقـي و حخیـل اخالقـي رابطـه قـوي بـا        مؤلفه

 دارني.حوانمنيسازي 

هـاي اجتمـاعي    بررسـي حقلیـل شـبکه   »( در پژوهشـي بـا عنـوان    0931حبار ) اکبري

هاي اجتماعي، وجـه مشـترک    نشان داد که با رشي روزافزون و پرسرعت رسانه« مجازي

مقور بودن آنهـا و حولیـي مقتـوا از سـوي افـراد       ها، مخاط  هاي متعيد اين رسانه فونه

هاي اجتماعي، هر فـرد مقتـوايي را کـه     کننيه است؛ به اين صورت که در رسانه استفاده

 فذارد. با ديگران به اشتراک مي خود حولیي يا انتخار کرده است،
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در ادامه شايان ذکر است، در ارحباط با موضوع فوق پژوهش خارجي دقیيي صورت 

اني، بر اين اسـاس، پـژوهش    داخلي نیز به ابعاد کلي موضوع پرداخته نگرفته و مطالعات

ي ها فعلي سعي کرده ابعاد سواد اخالقي را در ارحباط با بازنشر اطالعات در سط  شبکه

اجتماعي مورد بررسي قرار داده و راهکارهـاي مناسـ  را جهـت حيويـت ايـن اصـول       

 اخالقي در فضاي مجازي ارائه نمايي.

 چارچوب نظري پژوهش

 و ياخالق يبه معنا moral مترادف با علم اخالق و واژه ethicsدر فرهنگ لغت، 

morality  يـک  يجـاد ا آن است کـه هـيف   ياست. اخالق، علم آميه اخالق مفهومبه 

اراده سـر   ياز روکـه  شود هر کاري  دارد و سب  مي را از بي بازمي نمنش است که انسا

 يسـروکار دارد )مقمـي   ياخالق با اعمـال آزاد  هنتیجدر زني، آن کار مطلور باشي،  مي

.(27:0934يه، زاو
اي و علمـي اسـت.   اخالقـي مفهـومي نـو پـا در ادبیـات رسـانه       سـواد سواداخالقي:

شـي کـه شـامل سـه بعـي       حبیـین  0حوآنا حوسط بار نخستین اخالقي سواد معنايي هاي مؤلفه

(. 913: 2117) اسـت ورزي اخالقي و پتانسیل اخالقي  اساسي حساسیت اخالقي، استيالل

 شيه يکييگر حيويت منجر به حوانني مي و يکييگرني بر متيابل اثرات داراي ها مؤلفه اين

اخالقـي شـر     فانه سواد اساس در ادامه مؤلفه سه دهني بر اين شکل را اخالقي رفتار و

 داده شيه است:

يـق و  القي و داشـتن ع القي به معناي فهم اخالاخ یتحساس :قيالاخيتحساس.0

فـرد درسـت و    .0بر ايـن اسـاس،   (. 2119، 9و مورس 2ويورقي است )الهاي اخ دغيغه

را همـواره   فهـم ايـن   دغيغهداده و اي را از يکييگر حشخی   هاي رسانه غلط بودن پیام

هـا در مـورد آنهـا فکـر کنـي و يـا بـا         در مواجهه با پیام .2و  در درون خود داشته باشي

ها عبور نکني يا بيون حمیز سره  راحتي از کنار پیام ديگران به بقث و ففتگو بپردازد و به
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هـا   ممني بودن نسبت بـه پیـا   از ناسره آن را بازنشر نکني. اين حوانايي حساسیت و دغيغه

آن  فیـري  شکلبلکه  امري ارثينه  قيالاست. حساسیت اخ ممارستو  آموزشمستلزم 

 (.2117حوآنا، ) است  ينآموزش و حمر حابعي از میزان

بودن يا قي الحوانايي فهم اخ يعني قيالاخ ورزي استيالل :قيالاخورزياستدالل.0

 کـه  ياست. هنگـام اهمیت  حائز فیري حصمیم در نبودن در يک موقعیت خاص است که

حوانـي دربـاره ابعـاد اخالقـي      قي نسبت به پیام در فرد ايجاد شي، فرد ميالحساسیت اخ

موقعیت خويش و حصمیم خود در آن بینييشي و در مرحله بعي نسبت بـه ايـن ابعـاد از    

حنهـا در   در صورت نياشتن اين حوانمنيي، فـرد ممکـن اسـت نـه    . حعهي نشان دهي دخو

قي اشتباه کني، بلکه کار خود را حنها يک انتخار شخصي به الخا هاي یتحشخی  موقع

حواني در مورد قضاوت ديگران ناظر بر اخالقـي بـودن يـا     شمار آورد. همچنین فرد نمي

قي، همان قيرت کشف و درک بهتـر  النبودن يک موقعیت فکر کني. مهارت اکتشاف اخ

فق معنـايي در جهـت فسـترش و    ها و دستیابي به اين ا اخالقي مستتر در پیام يها آموزه

حوسعه معاني اخالقي اسـت؛ بنـابراين اکتشـاف اخالقـي بعـي از حساسـیت نسـبت بـه         

 (.2117حوآنا، ) آيي آغشتگي يک موقعیت به موارد اخالقي به وجود مي

 .هـاي زنـيفي اسـت    حرين مهارت قي، يکي از مهمالاخ پتانسیل :اخالقيپتانسيل.2

اخالقـي اسـت. ايـن     هـاي  یـت حي مهم در برخورد با موقعاخالقي مهار پتانسیلحوجه به 

 پیـام مـورد   نـي. اول سادفي قبول يـا رد نک  هر پیامي را به که فردشود  مهارت موج  مي

. پیـاژه  نماييرد يا پذيرش  اقيام به آن از  و پس کرده بررسي نرر را از وجوه اخالقي آن

هـاي انسـان    خور يا بيي کـنش  رزي اخالقي را فرايني داوري آفاهانه دربارهو اللاستي

که حساسیت اخالقي به   حالي در ،ها همراه است سواد اخالقي با ارزيابي ارزش. نيدا مي

مهـارت   . با برخـورداري از هاي مرحبط با يک موقعیت اخالقي است معناي حعیین ارزش

ورزي  لالهـاي اسـتي   مهـارت . درک  ـ سنگین  ها را ارزيابي و سبک ارزش ،ورزي لالاستي

، آن را هـاي مـرحبط بـا يـک موقعیـت      ارزش ضمن فهم سازد حا قي، فرد را قادر ميالاخ

يـک ارحبـاط کمتـري دارنـي و      و کـيام   ها بیش از بيیه مرحبط کيام ارزش ارزيابي کني که
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کنـي حـا حعصـبات خـود را کنـار بگـذارد. همچنـین شـناخت          سرانجام به فرد کمک مي

آنهـا در   کردن ـ سنگین  سبک و ها ها و حصمیم هها، درستي و نادرستي برخي از را ارزش

هاي چنيفانـه و دشـوار را در افـراد     حواني حوان مييريت موقعیت هاي واقعي مي موقعیت

فیـري کنـیم،    ل حصـمیم الافزون سازد. براي برداشتن هر قيمي در زنيفي بايـي بـا اسـتي   

حـال اخالقـي     نعی هاي مستيل، منطيي و در فیري چراکه مسیر زنيفي انسان را حصمیم

بینانـه حعیـین    ي. با آموختن اين طرز حفکر، اهياف اخالقي خود را واقعکن او مشخ  مي

و مسـئولیت عواقـ  آن را نیـز     فزيني برميرا  ها بهترين ،هاي موجود و از میان پیامکرده 

 (.2117حوآنا، ) یردف به عهيه مي

 0311ر در سـال  مفهوم شبکه اجتمـاعي مجـازي نخسـتین بـا    هاياجتماعي:شبکه

( و اصـطالحاحي ماننـي شـبکه، حـارعنکبوت الکترونیکـي،      0932افراسـیابي،  شي )مطر  

فضاي مجازي و فضاي سايبرنتیک، به شبکه اجتماعي مجازي اشاره دارني. واژه فضـاي  

اثـر   0نیرومنسـر  میالدي در رمان علمي ـ حخیلي با نام  0314بار در سال  مجازي نخستین

هـا،   کار برده شـي کـه در آن واژه     و براي حوصیف فضايي خالي بهمطر 2ويلیام فیبسون

شـوني.   واسـطه رايانـه پييـيار مـي     ها، ثروت و قيرت از طريق ارحباطات بـه  روابط، داده

کنـي کـه در آنهـا     فیبسون فضاي مجازي را مکان حجسم همراه با رضايتمنيي معرفي مي

آبادي و موسـوي،   حسنشوني ) يهر دو بعي فیزيکي و ذهني، دچار حقول و دفرفوني م

( شـروع بـه   Six Degrees) ياجتمـاع نخسـتین شـبکه    0337(. در سـال  202: 0931

با هيف برقـراري   0333Cywordو در سال  Classmate 0331فعالیت کرد. در سال 

شـماري از ابزارهـاي    2110حا  0337اي شروع به فعالیت کردني. از سال  کره ارحباط میان

هـاي فونـافوني از صـفقات شخصـي و فهرسـت دوسـتان را مـورد         اجتماعي، حرکی 

هاي اجتماعي اينترنتي زماني آغاز شـي   کار شبکه پشتیباني قرار دادني. موج بعيي آغاز به

فـاه بـا اقبـال     فعالیت خود را آغاز کرد. افرچه اين سايت هی  2110در سال  Ryzeکه 

هاي اجتمـاعي اينترنتـي    اريخ شبکهرو نشي، اما حقول نويني را در ح عمومي چنياني روبه

                                                      

1  . Neuromancer        2. William Gibson 
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ساخت، بـه   ها را با يکييگر مرحبط مي که سوئيي Lunar storn 2112فشود. در سال 

بوي و الیسون، نيل از دولـه و  ) وستیپهاي اجتماعي فعال بر روي اينترنت  جرفه شبکه

حـويیتر  هـاي اجتمـاعي همچـون     هاي بعي، برخي شـبکه  (. در سال011: 0933همکاران، 

(، 2113پ )اواحسـ (، 2101) نسـتافرام يا(، 2119) نينکـيا یل(، 2114بوک ) (، فیس2111)

ــانگو ) ــال(، 2113ح ــرام )( و 2100) ني ــاد 2109حلگ ــيني )( ايج ــاران، ش ــه و همک دول

 هاي اجتماعي مجازي در ادامه ارائه شيه است. (. بر اين اساس انواع شبکه010:0933

 هاي اجتماعی مجازي انواع شبکه

هـا،   هـا، شـرکت   اين شبکه اجتماعي شامل افـراد، پروفايـل فـروه    محور:ل.پروفاي3
هاي غیردولتي يا احزار سیاسي هستني که پـس از ايجـاد پروفايـل و     روييادها، سازمان

حکمیل مراحل عضويت، کـاربران بـا مشـارکت در فضـاي دوسـتان خـود و بـا کمـک         
يـا لینـک بـه مقتواهـاي     فذاشتن عکس، متن( مقتـوا  )اي سايت  هاي چنيرسانه قابلیت

 دهني. بیروني، فضاي خود را حوسعه مي
ها کانون اصلي ارحباط، پروفايـل کـاربر اسـت     در اين نمونه از شبکهمحور:.محتوا0

شود. که بر اساس مشارکت در مقتوا سازمانيهي مي
فرض کـاربري لقـاا نشـيه و کـاربر      فونه پیش ها هی  در اين سايت.نامشخص:2

امکانات سايت، فضاي اختصاصي خود را ايجاد کني و بـه حبـادل، حولیـي و    قادر است با 

فذاري مقتواي دلخواه با افراد بپردازد. نیز اشتراک
فونه با اعضـاي داراي   ها با ايجاد فضاي حخیلي و باز فونه سايت اينکاربري:.چند2

آورني. را فراهم ميفونه کاربران با يکييگر  نمادهاي مجازي ـ آواحاراـ شرايط حعامل نماد
هاي اجتماعي مجـازي از طريـق حلفـن همـراه      در حال حاضر بیشتر شبکه.همراه:2
دسترس و مورد اقبال هستني. قابل 
بـوک بـا ايجـاد امکـان ارسـال       هـايي ماننـي حـويیتر و فـیس     سـايت  .ميکروبالگ:6
ني خـود را بـه   کنني حا کاربران وضعیت آ لقره اين بستر را فراهم مي به هاي لقره پیامک

ديگر اعضا نشان دهني.
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اي، مشـورحي،   هـاي موضـوعي بیشـتر جنبـه حرفـه      شـبکه هايموضوعي:شبکه.0

هـا خـود در    حواننـي بـه حبـادل ديـيفاه     اي و حوانمنيسازي دارني و افراد عضو مـي  حوصیه

(.201-221: 0931آبادي و موسوي،  حسن) موضوعات مورد نرر بپردازني
هـاي   که امکان حشکیل اجتمـاع  هاي نوظهور در فضاي مجازي درواقع يکي از پيييه

رونـيه در   هاي اجتماعي مجازي هستني که از نیروي پـیش  مجازي را فراهم نموده، شبکه
، پیشـرفت هـر   0لوهان شوني. از نرر مک حغییرات اجتماعي و سیاسي جوامع مقسور مي

اسـت  یر پذيرفتـه  حـأث  اي همزمان با رشـي فنـاوري بـوده و جوامـع انسـاني از آن      جامعه
داني. حاريخ از طريـق   هاي ارحباطي را عصاره حمين مي (. وي رسانه0977حرجمه آذري، )

افتـاده   ها آنچه را که در يک دوره حاريخي احفاق  شود. رسانه هاي غال  هيايت مي رسانه
(. رسـانه  079: 0939کننـي )خـياياري و همکـاران،     اي دارد را حعیین مـي  و اهمیت ويژه

حواني سـبک روابـط انسـاني را شـکل داده و معیـار       ان پیام است؛ زيرا يک رسانه ميهم
آنکه مقتوا يا نقوه استفاده از آن  عملکردهاي موجود در اين روابط را مشخ  کني؛ بي

بتواني حأثیري بر طبیعت روابط انساني بگذارد. وي ذات رسانه را دربردارنـيه فرهنـگ و   
هـاي زيسـتي    حغییر در معیارها، آهنـگ حرکـات و مـيل   داني که موج   پیام خاصي مي

لوهـان افرچـه    زعم مـک  (. به7: 0911حانکارد و سورين، حرجمه دهيان، شود ) انسان مي
فناوري زمان خود اسـت و    فناوري منبعث از ذهن و عمل است، انسان هر دوره، زايیيه

فضـاي حـازه عـاملي     دهـي و هـر   اي قرار مي حيريج در فضاي حازه هر فناوري، بشر را به
نرريـه   (.3: 0913دادفـران،  رود ) کننيه در سرنوشت و زنيفي بشر به شـمار مـي   حعیین

هاي ارحباطي قادر نیستني حغییراحي بنیـادي   بر اين حأکیي دارد که پیام 2استقکام الزارسفلي
صـورت مقـيود،    حواننـي آنهـا را بـه    بلکـه مـي   ،در عيايي و رفتار افراد به وجود آورنـي 

 قکام بخشني و براي حأثیرفذاري بايي زمینه قبلي وجود داشته باشي. اين نرريه ضمناست
حوجه به متغیرهاي غیر ارحباطي نریر سن، شغل، حقصیالت و خانواده، مخاطـ  را پويـا   

هـاي   (. همچنین، بر اساس نرريه فلوله جادويي، پیام11: 0913رازقي، ) یردف در نرر مي
فیرنـي، اثرهـاي قـوي و     ني کـه در معـرض آنهـا قـرار مـي     جمعي بر همه مخاطبا ارحباط

                                                      

1. McLuhan        2. Lazarsfeld 
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دهي به افکار و عيايي عمـومي   وبیش يکسان دارني. اين دييفاه، براي رسانه در شکل کم
بـار در   حواني براي اولـین  جمعي مي قيرت زيادي قائل بوده و معتيي است، وسايل ارحباط

جـان،   و لتیل 0911جمه دهيان، حانکارد و سورين، حرآورد )حاريخ انسان نسلي حازه پييي 
هـاي مجـازي از    (. با حوجه مباحـث فـوق، شـبکه   0914حرجمه نوربخش و میرحسیني، 

شـوني کـه قـيرت     هاي ويژه و مورد حوجه کـاربران دنیـاي مـيرن مقسـور مـي      شبکه
جا مثبت نیسـت و فـاهي    حأثیرفذاري بااليي دارني، اما اين حأثیرفذاري همیشه و در همه

منرـور کـاهش و کنتـرل     بر زنيفي اجتمـاعي دارد. بـر ايـن اسـاس بـه      پیاميهاي منفي
هاي مختلفي نیاز است حا از اثرات مخرر چنـین   هاي مجازي، به راهبرد پیاميهاي شبکه

فضايي کاسته شود و يکي از اين راهبردها، سواد اخالقي است کـه امـري مهـم و قابـل     
شود. با حوجـه بـه مباحـث و     هاي اجتماعي مقسور مي بررسي در کاربران عضو شبکه

 حرسیم شيه است. 0هاي فوق ميل نرري پژوهش به شر  شکل نرريه

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 




 

 







پژوهششناسيروش
هـا، پیمايشـي    ماهیت فردآوري داده نرر ازهيف کاربردي و  نرر ازپژوهش حاضر، 

هـاي آزاد   دانشـگاه  دانشـجويان حقصـیالت حکمیلـي    نفـر  0311جامعه آماري است. از 
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یین حع برحس  فرمول مورفان و کرجسينفر  911، 0931اسالمي سمنان در ارديبهشت 
حعیـین  ي در بین آنها حوزيع شي. بـراي  ا خوشهاحتمالي  یريف روش نمونه و پرسشنامه به

پرسشـنامه بـا    پايـايي و  شـيه   اسـتفاده يیـيي  حأروايي سازه پرسشنامه از حقلیل عـاملي  
 ، مقاسبه فردييه است.کرونباخي آلفاري  ض استفاده از

 ها. محاسبه ضريب پايايی شاخص1جدول 

 ضريب پايايی متغيرهاي پژوهش
 81/1 یاخالي پتانسیلبه  توجه

 82/1 یهای اخالي حساسیت وجود

 81/1 یورز های استدالل مهار  تیتقو

 81/1 کل پ سشنامه

 ياتی متغيرهاو عمل یمفهوم يفتعار

اسـت کـه شـخ  را بـه      اي يژفـي و ياخالقـ  یتحساسـ :ياخالقيتحساسالف(
از  يو آفـاه  پـذير  ی آس هاي یتو برداشت خود از موقع ياخالق يها شناخت کشمکش

 یلي،و خل ي)صيرالله سازد يقادر م يگرانخود در مورد د فیري یمدر حصم ياخالق يجنتا
ــ یت(. حساســ0934 ــ يدارا ياخالق ــاد مختلف ــ دشــامل وجــو يابع  ي،رداحساســات ف
بـه آن وجـود    یابيدسـت  ياست که بـرا  فیري یمحوان استيالل و حصم ي،علم هاي ييحوانا
 يـن (. ا0931 یـري، اسـت )ام  يضـرور  يآموزش هاي يو آمادف يفرد هاي يژفيو يبرخ

لـزوم   زا، یتاز انتشار مطال  حساسـ  یزشيه است: پره یيهسنج يرز هاي يهشاخ  با فو
در  يانتشار مقتوا، در نرر داشـتن مسـائل اخالقـ   در  یانب آزادي هاي يتمقيود يترعا

ازدواج، خـانواده و مـوارد مـرحبط(، لـزوم      یت،و دوسـتان )جنسـ   يفـرد  یانارحباطات م
از در حيابـل   یـز و ...، پره یلمعکس و فـ  يافراد در بازنشر مقتوا يحيوق اخالق يترعا

و  يت ففتـار در حعـامال  يريپـذ  یتمسـئول  یهروح يشافزا يگران،د ييقرار فرفتن با عيا
.یتواقع يکمرحبط با  يها درک ارزش یياري،شن

مـورد   يـن در ا (2117) اشاره دارد. حوآنـا  یامبودن پ يبه اخالق:ياخالقپتانسيلب(
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سـالمت و   یـت، حوجه به امن»ي: و قاعيه اساسد يدارا زني که يرا مثال م ياخالق يکيها

مثال حوجه و احتـرام بـه   براي  .است« همگان ياعتماد بودن برا  قابل»و « همگان يشآسا

طبيه، سن و مذهبشان. صياقت  یت،نژاد، جنس یت،ها فارغ از مل امیدر همه پ يشأن انسان

افـر مـردم صـادقانه ارحبـاط      يـرا اسـت؛ ز  يهنجار ارحباط حرين ييارحباط مبنا يدر برقرار

 شـود.  يم نیرممکغ ياجتماع يو زنيف بنيد يآنها رخت برم یانبرقرار نکنني، اعتماد از م

شيه است: اعمال دقـت نرـر و مقتـاط بـودن در      یيهسنج هاي يهفواين شاخ  با  ينا

صـياقت در انتشـار مطالـ      يـت لـزوم رعا  ي،شخصـ  يها بر ارزش یيانتشار مقتوا، حأک

 يـف حعر هـا،  يـيفاه د يدر انتشـار مطالـ  حـاو    یتشفاف يتلزوم رعا ها، ييفاهد يحاو

داشـتن اصـول    نرراحترام و در  يترعا ي،انسان در ففتمان ياخالق هاي یتدرست موقع

ي.ا رسانه هاي یاممناس  درست و غلط بودن پ ی حشخ ي،و اجتماع يفرهنگ
آفاهانـه دربـاره    يداور ينـي فرا ياخالقـ  يورز استيالل :ياخالقيورزاستدالل (

 يورز اسـتيالل  يهـا  (. مهـارت 0934 ي،انسـان اسـت )زارعـ    هـاي  کـنش  يبي ياخور 

 يـابي را بفهمـي و ارز  یـت موقع يکمرحبط با  يها حا ارزش سازد يد را قادر مفر ي،اخالق

دارنـي و سـرانجام    يارحباط کمتر يک اني و کيام مرحبط یهاز بي یشها ب کني که کيام ارزش

ـ       کني يبه فرد کمک م شـناخت   ینحا حعصـبات خـود را شـناخته و کنـار بگـذارد. همچن

 هـاي  یتکردن آنها در موقع ینسنگـ   سبکا و ه یمحصم يبرخ يو نادرست يها، درست ارزش

 يـن افزون سـازد. ا  افرادچنيفانه و دشوار را در  هاي یتموقع يريتحوان مي حواني يم يواقع

نـاق  کـاربران،    هاي يشيه است: پاسخ مناس  به حخط یيهسنج هاي يهفواين شاخ  با 

 ي،اجتمـاع  يمني زنيف دغيغه يرفتارها يتحيو ي،ا رسانه یامپ وحقلیل يهقيرت حجز يتحيو

و حـل آنهـا،    ييشـکوفا  ینحأم يو کوشش برا يگراناستعيادها و مشکالت د یازها،درک ن

حوسـعه مهـارت حفکـر     ي،اجتمـاع  يزنـيف  یفیـت ک يدر ارحيـا  يمشارکت اجتماع يتحيو

در بازنشر مقتوا بـه دوسـتان    ياخالق يها العمر، انتيال حجربه حوسعه آموزش مادام ي،انتياد

 یـي مخاطـ  در جهـت انتشـار مقتـوا، حول     يمتياعيسـاز  ياخالقـ  یغاتنيان، حبلم و عالقه

.شيه حفاظت وايمقت یيبر حول يمبتن ياخالق يها رسانه
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 هاي پژوهش يافته

هايتوصيفيالف(يافته

درصـي آنهـا زن    93درصـي پاسـخگويان مـرد و     13دهـي کـه    نتايج پژوهش نشان مي
درصي، دکتري بـوده اسـت.    90لیسانس و  فوق درصي پاسخگويان، 13اني. حقصیالت  بوده

درصـي در فـروه سـني     33/01سال،  23-91سني  درصي فروه 13/04به لقاا سني، 
درصـي در فـروه سـني     71/90سـال،   91-41در فروه سـني   درصي 99/99سال،  93-90
ــال و  43-40 ــني   32/9س ــروه س ــي در ف ــتني.   41-31درص ــرار داش ــال ق ــس  ینهمچن
درصـي   93/92درصي کارمني بخش خصوصـي،   33/01خش دولتي، درصي کارمني ب39/03

 ها بودني. مشغول ساير فعالیت درصي 19/03دانشجو و  درصي 79/09داراي شغل آزاد، 

هاياستنباطيب(يافته

هـاي   يابي و بازنشر اطالعات پیـام  هاي اخالقي بر رفتار اطالع حساسیتفرضيهاول:

 ارد.اي حأثیر مستيیم و معناداري د رسانه

هاي اخالقي بر رفتـار   مسیر وجود حساسیت نتايج پژوهش مؤيي آن است که ضري 
 برابر t آماره است. مييار 912/1 با اي برابر هاي رسانه يابي و بازنشر اطالعات پیام اطالع

 درصي 33اطمینان  سط  در فوق مسیر ضري  بنابرايناست؛  31/0از  بیشتر و 141/3 با

هـاي اخالقـي حـأثیر مسـتيیم و      کرد که وجود حساسیت استنباط نحوا مي و است معنادار
 اي دارد. هاي رسانه يابي و بازنشر اطالعات پیام معناداري بر رفتار اطالع

 ضريب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

 نتيجه tآماره  ضريب مسير فرضيه
یوابی و   رفتوار اطوال   بو    ی  پتانسیل اخاليیتیث

 بازنش  اطالیا 
 پذی ش 281/8 221/1

یابی  رفتار اطال ب   های اخاليی تیثی  حساسیت
 و بازنش  اطالیا 

 پذی ش 841/5 212/1

رفتووار بوو   ورزی هووای اسووتدالل ی  مهووار توویث
 یابی و بازنش  اطالیا  اطال 

 پذی ش 244/11 241/1
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يابي و  حوجه به پتانسیل اخالقي حأثیر مستيیم و معناداري بر رفتار اطالع فرضيهدوم:
 اي دارد. هاي رسانه بازنشر اطالعات پیام

يـابي و بازنشـر    ضري  حأثیر حوجه به پتانسـیل اخالقـي اطالعـات بـر رفتـار اطـالع      
 بیشتر که است 711/1 با برابر t آماره و مييار 970/1 با اي برابر هاي رسانه اطالعات پیام

 و اسـت  معنادار درصي 33اطمینان  سط  در فوق مسیر ضري  بنابراينهست؛  31/0از 
حوجه به پتانسیل اخالقي حـأثیر مسـتيیم و معنـاداري بـر رفتـار       استنباط کرد که حوان مي

 اي دارد. هاي رسانه يابي و بازنشر اطالعات پیام اطالع
ورزي حأثیر مستيیم و معنـاداري بـر رفتـار     هاي استيالل حيويت مهارت فرضيهسوم:

 اي دارد. هاي رسانه يابي و بازنشر اطالعات پیام اطالع

ورزي  هـاي اسـتيالل   حيويت مهارت مسیر ضري  حأثیر دهي مينتايج حاصل از آزمون نشان 
 بـا  برابـر t آماره  و مييار 940/1 با اي برابر هاي رسانه پیام يابي و بازنشر اطالعات بر رفتار اطالع

 33مینـان  اط سـط   در فـوق  مسـیر  ضـري   بنـابراين هست؛  31/0از  بیشتر که است 744/01
ورزي حـأثیر مسـتيیم    هاي استيالل استنباط کرد که حيويت مهارت حوان مي و است معنادار درصي

 اي دارد. هاي رسانه يابي و بازنشر اطالعات پیام و معناداري بر رفتار اطالع

 جدول  z زا زا و برون بین متغیرهای درون . ضرايب معناداری3

 یریگ اندازه. مقادير مدل 4جدول 

 عنوان مدل متغيرهاي پژوهش
آلفاي 

 کرونباخ

پايايی 

 ترکيبی

نس واريا

 شده  استخراج

 A T E P 836/1 313/1 621/1 یاخالي پتانسیلبه  توجه

 E O M S 848/1 884/1 522/1 یهای اخالي حساسیت وجود

 S R S 322/1 325/1 531/1 یورز های استدالل مهار  تیتقو

 وابسته مستقل
ضريب 

 نتيجه t مسير

 جه به پتانسیل اخاليیتو
یابی و  رفتار اطال 

 بازنش  اطالیا 

 ییدتی 281/8 221/1
 ییدتی 841/5 212/1 های اخاليی وجود حساسیت

 ییدتی 244/11 241/1 ورزی های استدالل تقویت مهار 
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هاي پژوهش، بـا در نرـر فـرفتن اينکـه ميـيار مناسـ  بـراي آلفـاي          مطابق با يافته

( و بـراي میـانگین   0334، 2و برنسـتین  0)نونـالي 7/1 یبـي حرکراي پايايي ، ب7/1کرونباخ 

( است و حمـامي ايـن معیارهـا بـراي     0310، 4و الرکر 9رنلو)ف 3/1 ياستخراجواريانس 

حـوان مناسـ  بـودن     انـي، مـي   فیري مييار مناسبي احخاذ کـرده  هاي انيازه متغیرهاي ميل

 حأيیي قرار داد.را مورد  وضعیت پايايي و روايي همگراي پژوهش

جهــت بررســي روايــي وافــرا از طريــق ميايســه میــزان همبســتگي يــک ســازه بــا  

روش فورنـل و الرکـر(   هـا )  هاي آن در ميابل همبستگي آن سازه با ساير سـازه  شاخ 

صورت فرفته است. با حوجه به اينکه مييار جذر میانگین واريـانس اسـتخراجي حمـامي    

انـي، از   وجود در قطر اصـلي مـاحريس قـرار فرفتـه    هاي م متغیرهاي پژوهش که در خانه

اني،  شيه هاي زيرين و چپ قطر اصلي حرحی  داده  مييار همبستگي میان آنها که در خانه

هـاي   ي ميل با شاخ ها حوان اذعان داشت که در پژوهش حاضر، سازه بیشتر است. مي

هـاي   وافـراي مـيل   ديگـر، روايـي   بیـان   حعامل دارنـي. بـه   يگردهاي  خود بیشتر از سازه

دهي. در خصـوص فـاکتور    فیري در حي مناسبي است و برازش خور را نشان مي انيازه

شـيه   شيه با مييار مرجع، ميادير کس  ميادير کس   افزايش نرخ واريانس نیز، با ميايسه

 شود. اين معیار مورد قبول ارزيابي مي

 . مدل ساختاری پژوهش5جدول 

 متغيرهاي پژوهش
عنوان 

 مدل

Rعيار م
2

Qمعيار  
2
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یابی و  رفتار اطال 
بازنش  اطالیا  

 ای های رسانه پیام
I D & R 886/1   * 512/1   * 

                                                      

1. Nunnaly        2. Bernsten       3. Fornell 

4. Larcker 
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Rشيه معیار  با حوجه به مييارهاي مقاسبه 
Qو  2

و ميايسه آن با ميادير مالک،  2

 شود. مناس  ارزيابي ميبیني ميل  برازش ميل ساختاري و قيرت پیش

fشـيه معیـار    با حوجه به ميـيارهاي مقاسـبه  
و ميايسـه آن بـا ميـادير مـالک،      2

هـاي   يـابي و بازنشـر اطالعـات پیـام     زاي رفتـار اطـالع   بیشترين حأثیر بر متغیر درون

هــاي  اي متعلــق بــه حوجــه بــه پتانســیل اخالقــي و ســپس حيويــت مهــارت  رســانه

ش مناس  ميل ساختاري پـژوهش در ايـن آزمـون    ورزي بوده است و براز استيالل

 شود. حأيیي مي

 ،10/1 مقاسبه شي کـه در ميايسـه بـا ميـادير مـالک      GoF ،701/1مييار معیار 

 نشان از برازش کلي قوي ميل دارد. ،91/1و  23/1

يـابي معـادالت    منرور بررسي بـرازش مـيل از طريـق مـيل     استنباطي به در آمار

یـري،  ف انـيازه ، مـيل در سـه بخـش    SMART PLS 2.0افـزار   ساختاري و نـرم 

ي مـورد نرـر مـورد بررسـي قـرار فرفـت.       هـا  آزمونساختاري و کل ميل از طريق 

یري، بررسي پايايي شاخ ، روايـي  ف انيازهدر بخش ميل  سنجش موردي ها آزمون

R يهـا  آزمـون . در بخش سـاختاري مـيل از   اني بودههمگرا و روايي وافرا 
2، Q

2، 

f
2،VIF ه شي. برازش کل ميل نیز با معیار استفادGOF     سـنجیيه شـي. در نهايـت

 نسبت به سنجش فرضیات از طريق بررسي ضراي  معناداري اقيام فرديي.

هـا و همچنـین مطـابق اطالعـات      ضراي  بارهاي عاملي حمامي فويه در بررسي

بیشـتر اسـت کـه     31/0ضري  معناداري حمامي مسیرها از  t-valueجياول آزمون 

و روابـط میـان متغیرهـا در سـط  اطمینـان       سـؤاالت مر معنادار بـودن حمـامي   اين ا

 دهي. درصي را نشان مي33
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 . ضرايب بارهای عاملی2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري يجهنتبحث و 

از ايـن   هاي اجتماعي فضايي هستني که در آن کاربران مشارکت فعالي داشته و شبکه

هـاي مجـازي    پردازنـي. شـبکه   اجتماعي و سیاسـي مـي  طريق به حبادل اطالعات مذهبي، 

يابي سـط    يابي و بازنشر اطالعات هستني. رفتار اطالع داراي ابعادي ازجمله رفتار اطالع

رسـاني   هاي اطـالع  شيه از سوي جستجوفر در حعامل با نرام  کار فرفته حر رفتار به جزئي
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خـواه در سـط  حعامـل انسـان بـا      هاي با نرام،  يابي شامل حمام حعامل است. رفتار اطالع

مثـل  اسـت ) مثل استفاده از موشواره و انتخار پیونيها(، خواه در سط  انتزاعـي  ) يانهرا

قفسـه   جـوار  هميک از دو کتار  فیري در مورد اينکه کيام حعیین معیارهايي براي حصمیم

ربط سودمنيحر است( که اعمالي ذهني نریر قضاوت در مورد  شيه  انتخاريک کتابخانه 

ثر بـر  مـؤ هيف اين پژوهش حبیین عوامل  شود. يابي شيه را نیز شامل مي ها يا اطالع داده

دهـي کـه    نتايج پژوهش نشان مياست. اجتماعي ي ها شبکهاصول سواد اخالقي کاربران 

درصــي  13انــي. حقصــیالت  درصــي آنهــا زن بــوده 93درصــي پاســخگويان مــرد و  13

درصـي   13/04دکتري بوده است. به لقاا سني،  درصي، 90لیسانس و  پاسخگويان، فوق

در  درصـي  99/99سـال،   90-93درصي در فروه سـني   33/01سال،  23-91سني  فروه

درصـي در   32/9سـال و   40-43درصي در فروه سـني   71/90سال،  91-41فروه سني 

درصـي کارمنـي بخـش دولتـي،      39/03 ینهمچنـ سال قرار داشـتني.   41-31فروه سني 

 درصـي  79/09درصي داراي شـغل آزاد،   93/92کارمني بخش خصوصي، درصي  33/01

 ها بودني. مشغول ساير فعالیت درصي 19/03دانشجو و 

 یرمسـ با ضري  ) ياخالقحوجه به پتانسیل  هاي استنباطي حاکي از آن است که يافته 

هـاي   ( و حيويت مهـارت 912/1با ضري  مسیر ) ياخالقهاي  (، وجود حساسیت970/1

هـاي   پیام يابي و بازنشر اطالعات بر رفتار اطالع( 940/1 یرمسبا ضري  ) يورز استيالل

(، 0931پنبـه ) (، 0931) يروشـ همسـو بـا مطالعـات     اي مؤثر است که اين نتیجـه  رسانه

بـر   کـه  اسـت  نـويني  مفهـوم  سواد اخالقـي،  ( است.0934( و سجاديه )0934) طوالبي

 ياجتمـاع هـاي   مري اثرفذار بر شـبکه فرفته و ا شکل حاضر عصر جييي نیازهاي اساس

 جامعـه  در بهتـر  شود. براي زنـيفي  يابي و بازنشر اطالعات( مقسور مي رفتار اطالع)

 جـيي  فذاري سیاست و ريزي نیازمني برنامه پاييار حوسعه سمت به حرکت و اطالعاحي

 همـه  در الزم هـاي  مهـارت  آمـوزش  کردن نهادينه مستلزم امر اين زمینه هستیم. اين در

 نیازهـاي  با اخالقي متناس  هاي حيوين سرفصل پیشرفته( و حا پايه از) يآموزش سطو 

واسـطه   است. رشي علمي دانشـجويان همـواره بـه    اجتماعي مختلف هاي فروه مخاطبان
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هـا و مراکـز آمـوزش     شيه اسـت. دانشـگاه    هاي مختلف فراهم سوادآموزي در زمینه

احژي جهـت ارحيـا رشـي علمـي در بـین      عنـوان اسـتر   عالي آموزش انواع سواد را به

بین رشي سواد اخالقي با حوجـه بـه فسـترش     دانشجويان حأکیي کرده است، در اين 

هاي مجازي از اهمیـت بـاالحري برخـوردار     ها و شبکه روزافزون هرچه بیشتر رسانه

فیـري، حـالش دارد حـا     است. سواد اخالقي با مقور قرار دادن اخالقي بودن حصمیم

هـاي اجتمـاعي را نهادينـه     مورد نیاز براي استفاده دانشـجويان از شـبکه  هاي  حوانش

هـا   سازد، بنابراين کس  حجربـه و افـزايش حمرينـات الزم در راسـتاي ايـن حـوانش      

 حيوين کنار در ها فعالیت روني. اين ازجمله عناصر اساسي سواد اخالقي به شمار مي

 و پژوهشـي  هـاي  حوزه هوم،مف اين براي مشخ  هاي ميل و استانياردها حرسیم و

 همراهـي  و همکـاري  بـا  منسـجم  فروهـي  کـار  نیازمني که هستني اجرايي جيييي

 مرحبط هاي حوزه ساير متخصصان کنار اطالعات و سواد اخالقي در علم متخصصان

منـي زنـيفي اجتمـاعي،     حوجـه و حيويـت رفتارهـاي دغيغـه     رسـي  مي است. به نرر

 نيفي اجتماعي، حوسعه مهارت حفکر انتياديمشارکت اجتماعي در ارحياي کیفیت ز

 همراهي شيه با هاي اخالقي مبتني بر حولیي مقتواي حفاظت حولیي رسانه همچنین و

 مفهـوم  کـردن  نهادينـه  موفيیـت  در مـؤثري  سهم بتواني اين متخصصان همکاري و

بر اين اسـاس،   باشي داشته جامعه سط  در هاي اجتماعي و جايگاه اخالق در رسانه

 اس  با نتايج پژوهش فوق، پیشنهادهايي ارائه شيه است:متن

 ريزان فرهنگي کشور براي ارحياي سط  سواد اخالقي حمايت مسئوالن و برنامه 

   هـاي   منرـور برفـزاري برنامـه و مسـتنيات و نشسـت      حمايت سازمان صياوسـیما بـه

 مجازي هاي اجتماعي هاي شبکه حمايتي در مورد سواد اخالقي و نيش آن در کاهش آسی 

 هـاي   هاي آن بـه نهـاد   ضرورت انجام پژوهش به روش کمي و کیفي و اعالم يافته

  منرور عملي کردن آنها ها و حالش به منرور استفاده بهتر و کارآميحر از يافته مربوط به

  ها و  آموزي در زمینه آموزش سواد اخالقي در دانشگاه ي مهارتها کالسبرفزاري

 طور مجزا مراکز آموزشي به
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 ويـژه سـواد    هاي جيييحر جهت معرفي انواع سـواد، بـه   انجام حقيیيات و پژوهش

 هاي اجتماعي اخالقي و بررسي حأثیر آن در ساير حوزه

          اختصـاص واحـيي درسـي بـا عنـوان سـوادآموزي اخالقـي در مراکـز آموزشــي

 خصوصي و دولتي.
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