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 چکیده
اجتماعی به بستری برای پشتیبانی از تعامالت    ی ها ویروس کرونا، رسانه   دارشدن ی با پد   ژه ی و اخیر، به   ی ها در سال 

ها وضعیت  از طریق آن  توانند ی اند و کاربران م تبدیل شده  های اجتماعی شبکه کاربران و محتوای ایجادشده در 
ها  رسانه ی این  . با وجود مزایای انکارنشدن خود را به اشتراک بگذارند شخصی، اطالعات، نظرات و پیشنهادات  
بشری را با مسائل اخالقی    ۀ کاربردی جامع   ی ها این برنامه استفاده از  در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی،  

های اخالقی  چالش ی  بند ت ی شناسایی و اولو با روش کاربردی،    اله این مق . هدف از  است متعددی مواجه کرده  
  ۀ اول، پس از مرور ادبیات در حوز   ۀ است. در مرحل   متوالی   ۀ روش تحقیق آمیخت   اساس های اجتماعی بر رسانه 

های  چالش ، های اجتماعی با استفاده از روش گروه کانونی رسانه   ۀ طور عام و اخالق در حوز اخالق فناوری به 
  سازی گیری از روش پیمایش به ارزیابی و بومی دوم، با بهره   ۀ و در مرحل   بندی شدند پاالیش و طبقه   اخالقی 
با استفاده از  آماری در هر دو مرحله،    ۀ خبرگان بیشتری پرداخته شد. جامع   از سوی شده  های شناسایی چالش 

های  العات و اخالق رسانه اخالق فناوری اط   ۀ و خبرگان حوز   استادان   ، گیری هدفمند )قضاوتی( روش نمونه 
را ارائه  های اجتماعی  اخالق رسانه   ۀ شاخص در حوز   42عد اصلی و  ب    7  مقاله، . نتایج حاصل از  بودند اجتماعی  

بررسی شده که    کند می  مقاله  این  ب یافته اند.  در  به سیاست آمده می دست ه های  در حوز تواند  فناوری    ۀ گذاران 
این  ها ارائه دهد.  های اجتماعی و اهمیت آن کارگیری شبکه ه روی ب   های پیش بصیرتی جامع درخصوص چالش 

 توجه شده است.   ه آن از لحاظ موضوعی دارای نوآوری بوده و کمتر ب   مقاله 
ی خصوص   م ی حر   ، ی اطالعات، مسائل اخالق  ی فناور   ، ی های اجتماع رسانه  :هاکلیدواژه
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 مقدمه.  1
ــر دانش، فـناوری  «  اطالـعاتی   ۀ ـجامعـ »   ای ـجدـیدی ـبه ـنام وارد دوره   جوامع را   ـهای دیجیـتال در عص

ــال اند کرده  های اطالعاتی و ارتباطی بر کیفیت زندگی،  به نقش فناوری   های اخیر، باتوجه . در س
ــدن چنین فناوری  ــیاری از محققان به فراگیرش ــده    ۀ هایی در زندگی روزان توجه بس افراد جلب ش

ت )  ن و آدام   ؛ 812،  1400  ، ، ربیعی، و فرهنگی محققی اختر  اـس انه   (. 1،  2021،  1الحـس های  رـس
به بخشی از فرهنگ در زندگی جوامع    که   اند انقالبی در فرایندهای ارتباطی ایجاد کرده   ، اجتماعی 

ت )احمد  ده اـس انه   (. 1،  2021،  2، صـدیقا، آدام، و گریفیتز تبدیل ـش های اجتماعی  برخی از رـس
هور م  ت، یوتیو   مانند لینکدین، فیس   ـش ان و پیام بوک، پینترـس بی    های راه   های اجتماعی رـس مناـس

های اجتماعی گروهی  (. رـسانه 2022،  3)ایـستاتیـستا   مردم با یکدیگر هـستند ارتباط  برقراری    برای 
  2/ 0  های ایدئولوژیک و تکنولوژیک و  که بر پایه اـست  های کاربردی مبتنی بر اینترنت  از برنامه 

پور و  کند )جامی کاربر را فراهم می   از ـسوی ـشده  ایجاد ـشده و امکان خلق و تبادل محتوای تولید 
انه 455،  2020طاهری،   تفاده از اینترنت و رـس عه (. اـس ورهای توـس یافته و  های اجتماعی در کـش

که  طوری ه ب   ، ( 2022)ایـستاتیـستا،    طور نمایی در حال گـسترش اـست ه توـسعه ب کـشورهای درحال 
ایت  مارت اینـس ایت اـس د(،    58/ 4نیمی از مردم جهان ) ( بیش از  2022)   4طبق گزارش ـس درـص

ــان   62/ 4حدود   ــر کاربر رس ــر روزانه  و به   اند اجتماعی   ۀ میلیارد نفر، در حال حاض   2طور متوس
 کنند.  ها استفاده می رسانه این  دقیقه از    27ساعت و  
  افراد،   ۀهای ایجادشده در زندگی روزانتبع آن محدودیتویروس کرونا و به  دارشدنیبا پد

،  1400  ،، چلنگر، و محبیای داشته است )برکتفزاینده  رشدها در جهان  اورینفوذ این فن
، بیش  2022در ایران نیز در اوایل سال  طبق آمار  ( که  1،  2021،  5بریلوسکیا و مارگراف   ؛ 10
اینترنت    1/84از   کاربر  کشور  جمعیت  حدود  اندبودهدرصد  آنالین  جمعیت  از    7/47  و 

 (.  2022، 6)سایت دیتا ریپورتال اندیاجتماع هایدرصد( کاربر رسانه 8/55میلیون نفر )
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فناوری رسانهاگرچه  زمین  هایهای  پلتفرم   ۀاجتماعی  بستر  در  را  جوامع  های مشارکت 
فراهم   درعین  کرده،دیجیتال  چالشاما  ظهور  برای  نیز  مساعدی  بستر  و  شرایر  های  حال 

  ، های اجتماعی گسترده از رسانه  ۀرده است. استفادهای بزهکاری به وجود آوو پدیده  اخالقی
دهد  ها به افراد اجازه میآن  پذیری و قابلیت انعطاف  ،های اجتماعی شبکه  هایسایت  ویژه به

کاربران هر ،  ن یبنابرا   . ها استفاده کنندغیراخالقی و غیرقانونی از این سایت  هایتا به روش 
رفتار در مواجه    ۀ بوده که نیاز دارند تا در مورد نحورو  ه روز با معضالت اخالقی بسیاری روب 

 (.  545، 2016، 1دوست، سیم، و هی ، سعادت)جعفرکریمی گیری کنندتصمیم هابا آن
بر   شوند، کاربر کنترل مستقیم خود را های اجتماعی میهنگامی که اطالعات وارد رسانه

شده را کپی یا توزیع  عات ارسالکسی اطالیابد    اطمینان  تواندو نمی  دهداز دست می  هاآن
مطالعه9،  2013،  2)واسیک  کندنمی طی  شد  ای(.  کاربران   74که    مشخص  از  درصد 
های تبلیغاتی ها و رفتارشان را برای فروش به شرکتمندیاز عالقه  فهرستیبوک از اینکه  فیس

،  (. نیکوالس 3،  2020،  3اطالعی نداشتند )وایت و بوترایت  ،دنکنگردآوری و نگهداری می
الرسن  و  می2020)  4اونی،  بیان  که  (  گوناگون،  کنند  مطالعات  و در  خصوصی  حریم 

مهم  از  شخصی  اطالعات  از  رسانهدغدغه  ترینسوءاستفاده  کاربران  اجتماعی  های  های 
بیانمثال  . است بخش های  تنها  رسانه  یشده  از  استفاده  اخالقی  مسائل  از  های  کوچک 

رشد فضای  های روبه. طبیعی است که به دلیل پیچیدگی و پیشرفتانددر جوامع  اجتماعی
و شبکه با طیف گستردهمجازی  ارتباطی،  از چالشهای  که  ای  باشیم  مواجه  اخالقی  های 

دیدگی  ور پیشگیری از آسیبمنظهای افراد جامعه بهمهارت   ۀها و توسعنیازمند شناسایی آن
های اجتماعی در زندگی  رسانه  ۀبه نفوذ گسترد   خواهیم بود. جای تعجب نیست که باتوجه 

برانگیز در میان محققان تبدیل شده است و  چالش  ایافراد جامعه، اخالقیات به مسئله  ۀروزان
 (.2021، 5دارد )فوربززیادی آن اهمیت چگونگی استفادۀ درست از آموزش و یادگیری 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها  های اجتماعی و افزایش کاربران آن به رشد روزافزون رسانه   باتوجه تر گفته شد،  طور که پیش همان   
ها از اهمیت باالیی برخوردار  رسانه این    در زمینۀ اخالقی    در سراسر جهان، توجه و بررسی مسائل 

، چن،  ؛ چن 24،  2019،  2، گورین، و سیستی ؛ تراسه 2-1،  2018،  1، کایسر، هیدر است )مانکمن 
ها و  های اجتماعی در بستر فرهنگی از ارزش که ارتباطات در رسانه   آنجا   (. از 164،  2021،  3و لی 
تواند فرهنگ رایج جامعه  های اجتماعی می گیرد و فرهنگ نوظهور رسانه های جوامع شکل می آیین 

اجتماعی در   های های اخالقی رسانه چالش  ۀ (، مطالع 68، 2020، 4را تغییر شکل دهد )لیپشالتز 
  ، ن ی بنابرا   است.   به بستر متفاوت فرهنگی اجتماعی و مذهبی ضرورتی انکارناپذیر   کشور، باتوجه 

های اجتماعی در کشور  های اخالقی رسانه چالش ی  بند ت ی شناسایی و اولو   حاضر به دنبال   ۀ مقال 
فضای سایبری    ۀ ضمن توسع   ، فناوری و فرهنگی   ۀ گذاران در حوز گیرندگان و سیاست تا تصمیم   است 
 های اجتماعی را کاهش دهند. پیامدهای منفی استفاده از رسانه   ، ایمن 

 

 نظری پژوهش   ۀپیشین.  2
در این بخش از پژوهش ابتدا به مبانی نظری مرتبر با تعریف رسانه اجتماعی و اهمیت آن،  

 ه اجتماعی پرداخته شده است. کلیات اخالق در فناوری و در نهایت به اخالق در رسان
 آن از دید آمار و ارقام تیاهمهای اجتماعی و . تعریف رسانه1-2

به رسانه  اجتماعی  شیوه   برخر های  فناوری   عنوان های  به و  برای  مردم  که  گذاری  اشتراک هایی 
  کنندگان ها، مصرف این رسانه   شود. کنند تعریف می ها استفاده می نظرات، بینش، تجار  و دیدگاه 

مشارکت  به  غیرفعال  مخاطبان  از  سیدشهابی،  را  )بیات  است  کرده  تبدیل  فعال  کنندگان 
اشتراک    گوناگون های  شکل یبانی از  قابلیت پشت ( و از  41،  1399،  ئیان اجه سعیدآبادی، و خو 

های اجتماعی شامل طبقات  رسانه .  برخوردارند اطالعات مانند متن، تصویر، صدا و ویدئو  
وبالگ  از  شبکه مختلفی  فیس ها؛  مانند  اجتماعی  و  های  فروم ن ی نکد ی ل بوک  و  ؛  آنالین  های 

دیلی پلتفرم  و  یوتیو   مانند  ویدئو  و  فیلم  اشتراک  میکروبالگ های  مانند  موشن؛  ؛  تر یی تو ها 
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های  پدیا؛ و پلتفرم ها مانند ویکی های اشتراک عکس مانند پینترست و اینستاگرام؛ ویکی پلتفرم 
کادم اند  اشتراک خبر و محتوا مانند ردیت و دیگ   . ( 2016  ، یی غذا   های و رژیم   ه ی تغذ   ی )آ

، 3شفافیت ،  2تجمیع ،  مشارکت  اند از:عبارت های اجتماعی  ویژگی رسانه  1مالیتا از نظر  
طبق گزارش سایت ایستاتیستا    (. 748،  2011)  6نوظهوربودنو    5ماندگاری و دوام،  4استقالل

بندی شده اجتماعی رتبه  ۀعنوان اولین رسانمیلیارد کاربر به2/ 91  بوک با حدود(، فیس2022)
با   یوتیو   واتس56/2است.  با  میلیارد،  از  ارد یلیم 2اپ  بیش  با  اینستاگرام    میلیارد47/1  و 

های اجتماعی محبو   رسانه  چهارم   دوم تا  هایترتیب در رتبهحسا  کاربری فعال ماهیانه به
بدیل شده است. طبق داغ ت   یهای اجتماعی به موضوعدر ایران نیز رسانه  اند. جهان قرار گرفته

گزارش سایت مرکز رصد فرهنگی کشور که مبتنی بر پژوهش مرکز افکارسنجی دانشجویان  
گرفته است،   های اجتماعی صورت مردم ایران از رسانه  ۀمنظور سنجش میزان استفاد، به7ایران 

روبیکا، سروش، بله،  َاپ، اینستاگرام، تلگرام،  واتس  ها در این نظرسنجیپلتفرم   ترینمحبو  
آی فیس توییتر،  ایتا،  کال بوک،  تیک گپ،  است. هاوس،  بوده  گپ  و  سیگنال  این    تاک، 

 .است انجام شدهنفر در کل کشور  1585آماری مشتمل بر  ۀبا جامع 1400پژوهش در تیر 
 اخالق در فناوری اطالعات کلیات اخالق و. 2-2

گرفته شده است.    ،به معنای رسم و خصوصیت،  8یونانی ِاتوس   ۀانگلیسی اخالق، از واژ  ۀواژ
جای تعهد به اجرای  به زکارانهیاخالق از یک تعهد درونی به زندگی خو  و پره  ،کلی طوربه

گیری شکل  زمینۀاخالق، استانداردهایی در    گیرد.ت میئاز قوانین و اصول، نش  ایمجموعه
دیگران  نادرس  یادرستی   مقابل  در  فرد  رفتار  بهاستتی  آن .  به   ، تبع  اشاره  اطالعاتی    اخالق 

درستی و نادرستی اقدامات مرتبر با توسعه و استفاده از فناوری اطالعات و نیز گردآوری،  
 (.147، 2021، 9پردازش، انتشار و استفاده از اطالعات دارد )بالتاز

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از   توسعه یافته  فناوری    ۀگسترش اخالق در حوزامروزه فناوری اطالعات، بسیار بیشتر 
و کند  رشد  اطالعات  فناوری  با  همراه  نتوانسته  اخالق  و  توسع  است  بین  فناوری   ۀهمواره 

 (.  121، 1393، ، زارع، و سامیاطالعات و رشد اخالقیات شکافی وجود دارد )فالح تفتی
شود؛  می  کار بردهه  گاهی با مفهوم مسئولیت ب  که  چندبعدی است  ۀاخالق فناوری یک واژ

کنند و دهند به پیامدهای مخر  محصوالتشان فکر میآیا افرادی که فناوری را توسعه می
 (.  228، 2020)لیپشالتز،  ها هستند؟های احتمالی آنمسئول آسیب

  از کتا  فصل سوم  در  (،  2020)   1رودریگرز، هوگتر ، و ابراهیمی ـ ، پرینس، سنچرز رینر 
اخالق،  » عنوان    با   ــ   ی ها در اقتصاد دیجیتال دگرگونی سازمان   ــ های اطالعات در مدیریت  فناوری 

های کاربردی فناوری اطالعات  مسائل اخالقی در برنامه   «، حریم خصوصی و امنیت اطالعات 
 .  دسترسی   ( 4؛ و  مالکیت   ( 3؛  دقت   ( 2؛  حریم خصوصی (  1  : اند کرده   چهار دسته تقسیم   به را  

دیجیتال، صدمات  آنهمچنین،   هرزنامه، شکاف  معنوی،  مالکیت  با  مرتبر  مسائل  ها 
جای تعامل رودررو با سایر افراد، نگرانی  به  رایانهناشی از حرکات تکراری، تنهایی، استفاده از  

شناختی و اجتماعی کودکان و  فیزیکی، روان  ۀهای ویدئویی بر توسعاز عواقب منفی بازی
برابر   در  بیان  آزادی  خصوصی،  حریم  در    ممیزینوجوانان،  اخالقی  مسائل  جزو  را  و... 

 .  دهندمیهای کاربردی فناوری اطالعات قرار برنامه
 های اجتماعی ق در رسانه. اخال 3-2

های ابری، هوش مصنوعی، محاسبات موبایلی،  فناوری   مانند آفرین  تحول   های ظهور فناوری با  
وکارها و  ها، کسب بر منافع چشمگیرشان برای دولت های اجتماعی عالوه اینترنت اشیا، رسانه 

،  2018،  2رد، و وود ، پوال هستند )توربان نیز  های تاریکی  افراد، دارای پیامدهای منفی و جنبه 
 رساند.  یاری می   زمینه   این   ها به کاربران در اقدامات مسئوالنه در ( که تشخیص آن 576

کاری  های اجتماعی مجهز به هوش مصنوعی، دسترسانه  هایچالش  ترینیکی از بزرگ 
ها حتی  آنشوند که  (. احتمااًل امروزه کاربران متوجه نمی2021،  3)کریرا   استرفتار کاربران  

های اجتماعی استفاده پدیا از رسانهویکی  ۀدر هنگام تماشای یوتیو  یا هنگام خواندن مقال
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های اجتماعی در (. در دنیای کنونی که فناوری و رسانه282-281،  2015،  1)ولر  کنندمی
کارگیری  ههای اخالقی در بمان گنجانده شده است، مسائل قانونی و مسئولیتزندگی  تاروپود

 (.  2021بسزا خواهد داشت )فوربز،  یهایی اهمیتفناوریچنین 
( واسرمن  و  وارد  از  نقل  به  رسان   ،(2010لیپشالتز  در  را    ۀاخالق  اخالق  »اجتماعی 

تر است و در  اقداماتشان گسترده ۀ چراکه حیط ، گیرد در مقیاس جهانی در نظر می 2« فرد فردبه
افراد به  های اجتماعی  رسانه  که  آنجا  از  . (275،  2020)  گیرد یک بستر اجتماعی صورت می

عنوان یک ناشر مطالب خودشان را منتشر کنند، مسائل اخالقی جدید و  به  کنندکمک میرا  
 (.  4، 2020، 3آورند )کوانلززیادی را پدید می ۀناشناخت

قبل   اجتماعی در جهان، را از منظر اخالقی در نظر بگیرید؛   ۀترین رسانبوک، بزرگ فیس
بندی دختران ساخته شده بود که اگر روزی  عنوان پلتفرمی برای رتبهبوک بشود بهاز اینکه فیس 

توان رسد. در مورد یوتیو  نیز میاین ایده در جامعه محقق گردد بسیار مضحک به نظر می
به نامناسب  محتواهای  برخی  تماشای  پیشنهاد  که  کرد  درآمد،  بیان  افزایش  منظور 

گان این پلتفرم را با حجم زیادی از انتقادات اخالقی مواجه کرد که مجبور به گیرندتصمیم 
دهندگان  ، به توسعهایهای اخالقیپیشنهاددهنده شدند. چنین فراخوان  هایتغییر الگوریتم 

می متذکر  کسبفناوری  موفقیت  معیار  تنها  درآمد  که  توسعشود  برای  و  نیست   ۀ وکارشان 
 (.  2021ها را نیز در نظر داشته باشند )فوربز، های اخالقی آنفناوری باید چالش

 
 تجربی پژوهش   ۀ. پیشین3

پیچیده بسیار  واقعی  دنیای  در  اخالقی  به  اند. مسائل  مجازی  دنیای  در  مسائل   مراتب این 
اجتماعی بر چگونگی استفاده   ۀرسان  ۀ. بیشتر مطالعات حوزشده استتر و دشوارتر  پیچیده

و کمتر به اخالقیات   ندها متمرکزها و منافع حاصل از آنهایی در سازماناز چنین فناوری
برخی  (  1)  ۀشمار(. جدول  1- 2،  2020اند )وایت و بوترایت،های اجتماعی پرداختهرسانه

 دهد.های اجتماعی را نشان میمسائل اخالقی در رسانه زمینۀاز مطالعات در  
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اجتماعی  هایرسانه . برخی از مطالعات مرتبط با مسائل اخالقی در  1  جدول
 مسائل اخالقی  نویسنده 

 ،1دراشل و جرمن 
2011 

بیش    ۀاـستفاد  ،کردن حـسا  دیگرانهک  ،ـشدهحریم خـصوـصی، قـضاوت افراد براـساس تـصاویر پـست
،  اذیت و آزار یا ـصدمه به دیگران   ،هاآن ۀ ارـسال تـصاویر نامناـسب افراد بدون اجاز  ،بوکاز حد از فیس

 های نامناسببوک در طول کالس یا در وضعیتاستفاده از فیس

، بیلر،  دربینگ
اندرز، واگنر، و  

 2014، 2گاالس 

انتشــار اطالعات  ، نشــر اکاذیبآســیب به شــهرت با ،  های شــخصــیارســال پیام، زورگیری مجازی
،  تصاویر، ویدئو، مسائل خصوصی   کردنمنتشر،  انتشار پیام به نام شخصی دیگر،  هاشخصی در شبکه

شـخصـی برای  رایانۀفرد با اسـتفاده از  رایانۀدانلود اطالعات  ،  آور جعلی از فردانتشـار تصـاویر شـرم
اـستفاده از اطالعات و ، خرید با نام فرد، انارـسال ویروس/ تروج، های فرد بدون آگاهی اودانلود داده

 بانکی برخرهای ورود برای انجام فعالیت
، یانگ، و  وانگ

 نیاز به محبوبیت )خودشیفتگی(، رضایت از زندگی، نفس عزت، اثرات روانی 2017 ،3هیانگ 

ی 2016 ،4کیزا وـص ائل حریم خـص تفاده،  مـس وءاـس یل برای ـس ائل اخالقی، پتانـس ایبری، زورگیری  ،  مـس مزاحمت ـس
 آزادی بیان ، شناختیروانتأثیرات خطر برای کودکان، ، مجازی، آزار و اذیت سایبری 

، 5جئونگ و کیم 
2017 

،  بودن برای همه( مشـاهدهدسـترسـی به اطالعات بدون آگاهی فرد )از طریق قابل،  حریم خصـوصـی
اطالعات ـشخـصی، ـسهولت دـسترـسی به اطالعات  دـسترـسی کاربران ناخواـسته )دوـست دوـستان( به 
ــتقیم اطالعات ازطریق تبلیغات حتی پس از حذف،عدم کنترل بر جریان فعالیت ــای غیرمس ها، افش

ایعات بیصـدمه،  هدفمند هرت فرد به دلیل ـش اسزدن به ـش تهتماس،  اـس آزار و اذیت یا  ،  های ناخواـس
بوک اشــخاص ثالب برای فیسۀ  نهزی نگرانی درخصــوص کمک، ســرقت هویت،  کردنهک، تعقیب

 اسپییابی افراد از طریق جیموقعیت، 6رفتنترس ازدست، دسترسی به اطالعات شخصی
 ،7ردن یجردن و ه

2017 
غیرمجاز از اطالعات    ۀهای ناخواـسته )ـشامل: آزار و اذیت و تعقیب(،اـستفادحریم خـصوـصی، تماس

 کارکنان  برخرنظارت بر رفتار ، دزدی هویت ،اشخاص ثالب از سویشخصی 

، 8کومار و ناندا 
2019 

های جعلی، فروش  ها، ـسرقت هویت، اخبار جعلی، حـسا حریم خـصوـصی، آزادی بیان، نـشت داده
ایی مجدد هویت مالک دادهها، توییتداده ناـس ت، ـش ناس،  های پرداختنی، اطالعات نادرـس های ناـش

 اطالعات ناشناس

ــت  ی گرعلی، اوباشهای جپیام 2020کوانلز،  ــیاس ــتی و تمامیت، آزار و اذیت، س های  اینترنتی، تبعیض، عدم درس
 مخر 

،  ال دواک
ابوموسی، و  

   2020، 9ابومراد

ـهای مرتبر ـبا ارتـباـطات مضــر و فـقدان محرـمانگی و حریم خصــوصــی، مســـاـئل کیفی، ریســـک
ویزیت حضــوری بیمار توســر  پیشــنهادات نادرســت، پیامدهای منفی ســالمت، عامل بازدارنده از  

 پزشک

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها  های اجتماعی که برخی از آنمسائل اخالقی در رسانه  ۀبا مرور ادبیات محدود در حوز
به این حوزه از مطالعات مطرح    یتوان انتقاداتنشان داده شده است می  (2شمارۀ )در جدول  

یکی   هریک  این    اینکه،کرد:  ت  یهایچالشبر  مطالعات  محدود  و  و   اندکردهید  کأپراکنده 
همراه با مصادیق آن در برداشته باشد و  را  ها  نگر که هر یک از چالشجامع و کل  ایهمطالع
  ،خورد. دیگر اینکهها ارائه دهد، در این حوزه کمتر به چشم میبندی مناسبی از چالشطبقه

تدوین    برای  هاچالش  بندیگیری در این حوزه به اولویتگذاری و تصمیمسیاست  منظور  به
این   نیاز استاقدامات مناسب در    .اند مطالعات چنین مهمی را نادیده گرفتهاین  که    زمینه 

، از آنجایی که مسائل اخالقی در یک کشور با کشوری دیگر اینکهتر از همه  و مهم   ،درنهایت 
چالش است،  رسانهمتفاوت  فراگیر  م های  نیز  اجتماعی  ال  باتوجه  ستیبا یهای  زامات به 

اعتقادی   و  شناسایی  آن  فرهنگی  و  ارزیابی  این  بنابراین؛  شوندجامعه  در  و  ،  ابعاد  مقاله 
اسالمی و با  ـیبه فرهنگ ایران  های اجتماعی باتوجهمسائل اخالقی در رسانه  هایشاخص

 م یآن  بر   مقالهدر این      . نظرگرفتن دین، باورها و اعتقادات افراد شناسایی و بررسی شده استدر
در حوزت مروری جامع  با  به  ۀا  اطالعات  فناوری  رسانه  طوراخالق  در  اخالق  و  های کلی 

 ها بپردازیم.آن بندیهای اخالقی و طبقهچالش  ۀبه ارائ ،طور خاص اجتماعی به
 

 یشناسروش .  4
 متوالی   ۀگردآوری اطالعات تحقیق، آمیختۀ  از نظر هدف کاربردی و از نظر شیو  این مقاله

،  های اخالقی چالش  شناساییمنظور    اول، به  ۀ. در مرحلانجام شدمرحله    دوکه در    است
 نیز استفادهادبیات از روش کیفی گروه کانونی    جامعدر کنار مرور    ، هابندی آنتلخیص و طبقه

های عمیق در بستری پاسخ به سؤاالت در مصاحبه  به منظورگروه کانونی  گفتنی است  شد.  
کنندگان، درک بهتر معانی و  به درک تجار  مشارکت  روش . این  شودتشکیل میاجتماعی  

 ی اپردازد. در این مرحله، منابع کتابخانهتحقیق می  ۀمسئل  زمینۀها در  آن  یها چرایی نگرش 
اخالق اطالعات، اخالق فناوری   چون  ییهادواژه یکلبا استفاده از  و مقاالت مرتبر با موضوع  

.  شد  گردآوری ... و جدیدهای های اجتماعی، اخالق در فناوریاطالعات، اخالق در رسانه
از   از  چالش  شناسایی بعد  متشکل  کانونی  گروه  تشکیل  با  اخالقی،  در حوز  5های   ۀخبره 
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  داد اعضای تع . شد بندیتلخیص و طبقهشده های شناساییچالش ،اخالق و اخالق فناوری
  (.27،  2001،  1، فرنکلند، توماس، و رابسون بین پنج تا هفت نفر است )بلور  کانونیگروه  
حدود    ۀجلس  کانونی  در  120گروه  گروه  توافق  با  نهایت  در  که  انجامید  طول  به    بارۀدقیقه 

 ها خاتمه یافت.  بندی آنها و طبقهچالش
 بندی دستهو    اخالقی  هایمنظور اعتبارسنجی چالش  دوم )بخش میدانی( به  ۀدر مرحل

سنجش روایی پرسشنامه از    برای .  ه شدبه نظرسنجی از حجم بیشتری از خبرگان پرداخت  هاآن
ابعاد    یافته توسعه  ۀروایی محتوایی استفاده شد و پرسشنام   چهار شده در اختیار  شناساییاز 

ها اقتباس گردید و رار گرفت و طی جلسات حضوری نظرات آنخبره در این حوزه ق  استاد
. برای سنجش قابلیت اعتماد قرار گرفتها  آن  دییاصالحات در پرسشنامه اعمال و مورد تأ

و برای هر یک از    748/0  پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کل
 نشان داده شده است.  (2شمارۀ )  گردیده است که در جدولطور جداگانه محاسبه  ابعاد نیز به

 . آلفای کرونباخ شاخص و ابعاد پرسشنامه2  جدول

از    ۀ آماری مرحل   ۀ جامع  متشکل  های  رسانه   ۀ در حوز   و خبرگان   متخصص   استاد   42دوم، 
؛  است های نوظهور  فناوری کارگیری  ه ب   به منظور اجتماعی، فناوری اطالعات و مباحب اخالقی  

مرتبر، افرادی با تحصیالت دانشگاهی    ۀ ها در زمین دانشگاه ی علم ئت ی این افراد شامل اعضای ه 
  ۀ در حوز های اجتماعی، اخالقیات یا اخالقیات  رسانه   ۀ پژوهش و افرادی در زمین   ۀ مرتبر با حوز 

 . شود ، می اند های مرتبر درسی بوده نامه یا مقاالت یا دوره دارای پایان که  فناوری اطالعات  
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 آلفای کرونباخ  سؤاالت تعداد  ابعاد  
 706/0 10 حریم خصوصی 
 719/0 6 مسائل دسترسی 

 814/0 9 محتوای اطالعات() دقت و صحت اطالعات
 884/0 6 اذیت سایبری( زورگیری مجازی، آزار و ) مزاحمت سایبری 

 729/0 3 مسائل مربوط به آزادی بیان
 889/0 8 اجتماعی  /شناختیروان تأثیرات

 785/0 4 مالکیت فکری/ مسائل دارایی 
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 پژوهش  های. یافته 5
بررسی و تحلیل    به منظوربخش توصیفی  (  1است:  شده  در دو بخش ارائه    این مقالههای  یافته

های اجتماعی مورد استفاده خبرگان شامل جنسیت، سن، رسانه  یشناخت تی اطالعات جمع
رسانه از  استفاده  زمان  مدت  روزو  در  استنباطی  (  2و    ،ها  منظوربخش  و    به  شناسایی 

 های اجتماعی.  های اخالقی رسانهچالش بندیاولویت
 کنندگان مشارکت شناختیجمعیت های. ویژگی1-5

درصد از   20دهند.  تشکیل می   آقایاندرصد را    79و    را بانواندهندگان  درصد از پاسخ  21
  ، سال   40تا    31سنی    ۀدرصد در باز  60سال قرار دارند،    30تا    20سنی    ۀدهندگان در بازپاسخ

تلگرام و واتس آپ، سال دارند.    50درصد بیش از    5سال و    50تا    41سنی    ۀدرصد در باز   15
بوک و توییتر  کنندگان و اینستاگرام، فیسرسان اجتماعی بین مشارکترنامه پیامپرکاربردترین ب

رسانه پرکاربردترین  جز  استنیز  بوده  آنها  استفاده  مورد  اجتماعی  از    15.  های  درصد 
کنند. به  های اجتماعی استفاده میروز از رسانهدهندگان کمتر از یک ساعت در شبانهپاسخ

درصد از    5ساعت و    5تا    3درصد بین    7/ 5ساعت،    3تا    1درصد بین    65  ،همین ترتیب
 .کنندیم ه های اجتماعی استفادساعت در روز از رسانه  5ها بیشتر از آن

 ها بندی آناجتماعی و اولویت ۀرسان ۀ های اخالقی در حوز. چالش2-5

اخالق    ۀتحلیل ادبیات حوزهمراه با بررسی و    ،مقالهاول    ۀطور که بیان شد، در مرحل همان
به فناوری اطالعات  و اخالق در رسانه  طوردر  بهکلی  اجتماعی   ی گروه   ،طور خاصهای 

. مقاالت مورد بررسی  تشکیل شدهای اخالقی  چالش  ترهرچه غنی  شناساییکانونی برای  
مرالد،  الزویر، ا  مانند  ایهای علمیو از پایگاه  2021تا    1990زمانی    ۀباز  از  ندیدر این فرا 

. سؤال اصلی تحلیل محتوای مقاالت و نیز انتخا  شدنداسکوالر و وایلی  جی استور، گوگل
  جدیدهای  فناوری  ۀها و مسائل اخالقی در حوزچالش»گروه کانونی چنین بوده است:    ۀجلس 

های پژوهش در که نتایج حاصل از تحلیل  «های اجتماعی چیست؟رسانه  ویژه اطالعاتی به
 آمده است.  ها آن شناساییهمراه با منابع  (3) شمارۀ جدول 
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 شده در این مقالههای شناسایی . ابعاد و شاخص3جدول  

 برخی از مطالعات   شاخص ابعاد 

گی 
رمان

مح
ی/ 

وص
خص

یم 
حر

 

اطالعات خصوصی/   غیرعمدی  افشای 
 سازمانی

؛هلم و  2013؛ واسیک،  2009،  1دباتین، الوجویز، هورن، و هاگز 
کیم،  2019کیزا،  ؛  2016،  2جونز  و  جئونگ  و  2017؛  فنی  ؛ 

 2015، 3فریمن 

 خودافشایی )خودبیانگری(
همکاران،   و  کیزا،  2016جعفرکریمی  هیردن،  2019؛  و  جردن  ؛ 

 2021، 4؛ کرول و استیکلیتز2017
 2016، 5؛ ژانگ و گوپتا 2013واسیک،  جعل هویت 

 سرقت هویت فرد 

حسینی،   و  و  1390حصاری  دباتین  ؛  2009همکاران،  ؛ 
و همکاران،   دیپا2016جعفرکریمی  و  ؛  2016،  6؛ ساراواناکومار 

کیم،   و  هیردن،  2017جئونگ  و  جردن  ناندا،  2017؛  و  کومار  ؛ 
2019 

   2018، 7؛ رامالینگام و چینیاه 2013واسیک،  های چندگانه هویت 

از اطالعات شخصی   استفادۀ غیرمجاز 
 از سوی اشخاص ثالب 

بردبار،  خنیفر،   و  همکاران،  1391جندقی،  و  دباتین  ؛  2009؛ 
؛ جئونگ و  2017؛ جردن و هیردن،  2019؛ کیزا،  2011،  8رینولد 
 2017کیم، 

لینک  اطالعات  ارسال  حاوی  های 
 های اجتماعی محرمانۀ افراد در رسانه

 2019کیزا، 

داده  از  برای استفاده  کاربران  های 
 هاتبلیغات بدون اجازۀ آن 

 2016؛ جعفرکریمی و همکاران، 2016جونز،  هلم و 

برخر   رفتار  بر  بدون نظارت  کاربران 
 هاموافقت آن 

همکاران،   و  رینولد،  2009دباتین  و  2011؛  جعفرکریمی  ؛ 
کیزا،  2016همکاران،   هیردن،  2019؛  و  و  2017؛ جردن  رینر  ؛ 
 2020همکاران، 

های  نظارت، نفوذ و سوءاستفاده از رایانه 
 های اجتماعی طریق رسانهشخصی از 

؛ دربینگ و همکاران، 2013؛ واسیک،  1390حصاری و حسینی،  
 2017، 9؛ چن، بیودین، و هانگ2014

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 برخی از مطالعات   شاخص ابعاد 

سی 
ستر

ل د
سائ

م
 

زندگی   امور  در  تجسس  روحیۀ  ترویج 
 خصوصی افراد 

 1381ضمیری، 

همکاران،   های غیرمجاز به حسا  کاربری دسترسی و  و  1391خنیفر  دربینگ  فون  2014همکاران،  ؛  و  صفا  ؛ 
 2016، 1سولمز

صفحات   در  کاربران  غیراخالقی  اقدامات 
های خارج از کنترل  اجتماعی به دلیل دسترسی 

 ها آن 

 2017؛ جئونگ و کیم، 2019کیزا، 

؛ حیدر  2014، 3؛ استاهل، ادن، جیروتکا، و کوکلبرگ2002، 2فلوریدی شکاف دیجیتال 
 2021، 4و همکاران 

رسانه دسترسی  فیلترکردن  محدودکردن  و  ها 
 های اجتماعی کاربران به رسانه

 2019؛کیزا، 2011؛ رینولد، 1393بصیریان جهرمی و خانیکی، 

کیزا،  2011رینولد،   دسترسی کودکان به اطالعات نادرست ویلکینز2019؛  و  وانگ،  پتی،  وانگ،  مارتین،  ، 5؛ 
2018 

ت  
العا

 اط
حت

 ص
ت و

دق
ی( 

عات
طال

ی ا
حتوا

)م
 

در   نادرست  اطالعات  ویروسی  انتشار 
 های اجتماعی رسانه

 2021،  6؛ نعیم، بهاتی، و خان2013؛ واسیک،  1391خنیفر و همکاران،  

 2011رینولد،  انتشار اطالعات نادرست با هویتی مبهم 
رسانه  طریق  از  فریبنده  های  بازاریابی 

 اجتماعی 
 2017همکاران، ؛ چن و 2016هلم و جونز، 

ترویج فساد از طریق محتوای نامناسب )ارسال  
بازی  عکس،  تصاویر  تصاویر،  نامناسب،  های 
 پروفایل نامناسب و...( 

؛  2011؛ رینولد،  1391؛ خنیفر و همکاران،  1390حصاری و حسینی،  
؛  2016،  8؛ رامزی و هورن 2013؛ واسیک،  2013،  7گرزیگ و فرومکین

 2016همکاران، جعفرکریمی و 
غیردقیق  و  نادرست  اطالعات  ارائۀ 

 پراکنی، تهمت، افترا و...()شایعه 
؛ گرزیگ  2013؛ واسیک، 9،2012؛ لو و جیان 2009دباتین و همکاران، 

 2019؛ کومار و ناندا، 2017؛ جئونگ و کیم، 2013و فرومکین، 
اطالعات   طریق  از  افراد  نگرش  در  تغییر 

 نادرست
 2008، 10برنسید 

عدم وجود ناظر کیفی بر انتشار اطالعات در  
 های اجتماعی رسانه

 2019کیزا، 

مسئولیت خطاهای  عدم  مورد  در  پذیری 
 های اجتماعی موجود در اطالعات رسانه

 2020؛ لیپشالتز، 2019کیزا، 

رسانه در  اطالعات  تحریف  و  های  ممیزی 
 اجتماعی 

 2014استاهل و همکاران، ؛ 2013؛ واسیک، 1391مقدم، گوهری

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 برخی از مطالعات   شاخص ابعاد 
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مت
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م
 

 2011رینولد،   جعلی نظرسنجی 
های جعلی انبوه برای  ارسال درخواست 

 افزایش شبکۀ ارتباطی
 2016ژانگ و گوپتا، 

 2016؛ ژانگ و گوپتا، 1385نمکدوست تهرانی،   ها و روابر فریبکارانهدوستی 

کرم  ویروس تولید  و  رسانه ها  در  های  ها 
 اجتماعی 

همکاران،   و  همکاران،  1395خنیفر  و  دباتین  رینولد،  2009؛  ؛ 
؛ چن و  2016؛ساراواناکومار و دیپا،  2016؛ ژانگ و گوپتا،  2011

 2022، 1؛ اسمر و آریباس2017همکاران، 
پیام  مخاطب  ارسال  به  ناخواسته  های 

 )حجم انبوه پیام( 
 2016؛ ژانگ و گوپتا، 2011؛ رینولد، 2009همکاران، لوآ و 

برای  فراهم پتانسیلی  کردن 
های  های جنسی )ارسال پیام سوءاستفاده 

محرمانۀ  اطالعات  افشای  تهدیدآمیز، 
 قربانیان و...( 

همکاران،   و  رینولد،  2009دباتین  جرمن،  2011؛  و  دراشل  ؛ 
؛  2014همکاران،  ؛ دربینگ و  2013؛ گرزیگ و فرومکین،  2011

؛ کیزا،  2016؛ جعفرکریمی و همکاران، 2016، 2تیلور و همکاران 
 2017؛ جردن و هیردن، 2017؛ جئونگ و کیم، 2019

یان
ی ب

زاد
به آ

وط 
مرب

ئل 
مسا

 

و   غیراخالقی  رفتارهای  و  افکار  انتشار 
)مانند   بشری  هنجارهای  مخالف 

 تبعیض، نژادپرستی و...(

 1391خنیفر و همکاران، ؛  1390حصاری و حسینی،  

ناشناس  امکان  از  در  سوءاستفاده  ماندن 
 ارائۀ نظرات و محتوای اطالعاتی 

قاسم 1388پورنقدی،   و  عقیلی  عراقی،  ؛  حسینی،  1394زاده  ؛ 
1393 

جهت اطالعات  دربارۀ  ارائۀ  دار 
گروه  )در اشخاص،  رقیب  احزا   ها، 

 جهت منافع شخصی و حزبی( 

 1392پور و کیانپور، قاسمی، عدلی ؛ 1393حسینی، 

وان
ت ر

اثرا
عی 

تما
 اج

ی/
اخت

شن
 

در   انسانی  تعامالت  محدودشدن 
 ارتباطات مجازی

احیایی، عدلی رسول  اقدم،  و سهرابی،  زاده  و  1393پور،  عقیلی  ؛ 
 1394زاده عراقی،  قاسم

 1388علی،  شاه ؛ 1395محمدی و شاملی، خان  رفتن حریم زندگی شخصی افراد ازبین
رسانه تسلر در  افراد  برخی  های  یافتن 

 اجتماعی و ترویج رفتارهای نادرست 
 1394؛ خلیلی طوسی،  2010، 3کاپالن و هانلین 

 های اجتماعی مجازی اعتیاد به رسانه 
امیدی،   و  هویدا،  تبریزی،  قاسم 1389محسنی  و  عقیلی  زاده ؛ 

همکاران،  1394عراقی،   و  جعفرکریمی  کیزا،  2016؛  ؛  2019؛ 
 2021بریلوسکیا و مارگراف،  

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 برخی از مطالعات   شاخص ابعاد 

 نفس کاهش عزت
؛ احمد و  2017،  1؛ اندرسون و همکاران2017وانگ و همکاران،  

 2021همکاران، 

 افزایش افسردگی 
همکاران،     و  تبریزی  قاسم 1389محسنی  و  عقیلی  عراقی،  ؛  زاده 

 2017؛ وانگ و همکاران،  1393زاده اقدم و همکاران،  ؛ رسول 1394

 نیاز به محبوبیت )خودشیفتگی( 
فرینگتون  و  برگمن،  برگمن،  و  2014،  2داونپورت،  وانگ  ؛ 

 2016؛ رامزی و هورن، 2017همکاران،
ازدست  گوشی  ترس  همراه  دادن 

 (3)نوموفوبیا 
 2021، 4سوی و سوی 

یی 
دارا

ئل 
مسا

ی/ 
کر

ت ف
لکی

ما
 

نرم غیرمجاز  و  تکثیر  محتوا  افزارها/ 
 اطالعات

وانگ،  2011رینولد،   واسیک،  2011؛  و  2013؛  دربینگ  ؛ 
جونز،  2014همکاران،   و  گوپتا،  2016؛ هلم  و  ژانگ  ؛  2016؛ 

 2020، 5رینر و همکاران 
 2011؛ رینولد،  2021، 6همکاران گوپتا و  سرقت ادبی 

اولیۀ   مالک  تشخیص  در  ابهام 
 اطالعات/دانش 

 1394خلیلی طوسی، 

زمان گشت  هدردادن  و  اینترنتی  زنی 
 کاری در محیر سازمانی 

درسون 2013واسیک،   و  دونمز،  اکبلوت،  و  2017،  7؛  باتابیال  ؛ 
 2015؛ فنی و فریمن،  2020، 8بهال

مرحل پرسشنام  ۀدر  از  استفاده  با  مبنایطراحی  ۀبعد،  بر  طبقات   ها چالش  شده   و 
از  شناسایی نظرسنجی  به  ادبیات،  از  بیشتری شده  حوز  تعداد  خبرگان  در   ۀاز  اخالق 

اعتبارسنجی  ،  های اجتماعی پرداخته شد. هدف از این مرحلههای اطالعات و رسانهفناوری
 بوده است.  فرهنگ ایرانی یمبنا بر هاآن بندیاولویت و هاچالشو  طبقات
آمده در مرحلۀ اول به منظور دستهای بهدر تحلیل داده آمده  دستههای بتحلیل داده در  

اسمیرنوف استفاده شد که نتایج  ـها، از آزمون کلموگروف بودن دادهبررسی نرمال یا غیرنرمال
نشان آزمون  این  از  غیرنرمالحاصل  داده دهندۀ  ابودن  بوده  منظور  ست. ها  همین  برای به   ،  

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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این  ای استفاده شد. نسبت  های حاصل از پیمایش از آزمون ناپارامتری دوجملهتحلیل داده 
آن    60آزمون   خطای  میزان  و  نتایج  استدرصد    5درصد  کهمی  نشان  آن.    همۀ   دهد 
بهچالش اخالقی  چالشهای  به    جز  اجتماعی  در صفحات  کاربران  غیراخالقی  »اقدامات 

دسترسی آندلیل  کنترل  از  خارج  دیجیتال«  ها«های  »شکاف  ب    و  به  »مسائل  مربوط  عد 
ناشناس  چالشدسترسی«،   امکان  از  ارائ»سوءاستفاده  در  محتوای    ۀماندن  و  نظرات 

ب   به  مربوط  عزت اطالعاتی«  »کاهش  چالش  و  بیان«  آزادی  به  مربوط  »مسائل    نفس«   عد 
عد ای برای ب  . نتایج آزمون دوجملهاند تأیید شدهاجتماعی«  ـشناختیروان  تأثیرعد »مربوط به ب  

 ارائه شده است.  (4شمارۀ )آزادی بیان در جدول 

 بعد مسائل مربوط به آزادی بیان ـای . نتایج آزمون دوجمله4جدول  
 دسته ؟؟ گروه نتایج 

  فراوانی
 شدهمشاهده

 عدد
 تست

Sig نتیجه 

  مخالف   و   غیراخالقی   رفتارهای   و   افکار   انتشار 
 و...(   نژادپرستی   تبعیض،   )مانند   بشری   هنجارهای 

 1/0 4 3=> یک گروه 
 تأیید  000/0 6/0

 9/0 36 3< دو  گروه 
 ارائۀ   در  ماندنناشناس  امکان  از  سوءاستفاده

 اطالعاتی محتوای و نظرات 
 3/0 12 3=>  یک گروه 

 رد  000/0 6/0
 7/0 28 3< دو  گروه 

  و   ها گروه   اشخاص،   دربارۀ   دار جهت   اطالعات   ارائۀ 
 حزبی(   و   شخصی   منافع   جهت   )در   رقیب   های حز  

 2/0 6 3=>  یک گروه 
 تأیید  000/0 6/0

 8/0 34 3< دو  گروه 

مرحل اولویت رتبه  منظوربه  ، بعد  ۀدر  و  آزمون چالش  بندیبندی  از  نیز  اخالقی  های 
نتایج   به  باتوجه  شد.  استفاده  خروج فریدمن  از  عدد    ،SPSS  افزارنرم   یحاصل  مقدار 

فرض نبود تفاوت  ،نی کمتر است. بنابرا  (=   %5) استاندارد  یداریداری از سطح معنمعنی
  درصد   95نان  یهای اجتماعی در سطح اطمهای اخالقی در شبکهمعنادار بین ابعاد چالش

دگاه  یهای اجتماعی از داخالقی در شبکههای  ن ابعاد چالشی توان گفت بیشود و مید نم ییتأ
ک از ابعاد را از ی هر  و اولویت  رتبه  (5)  ۀداری وجود دارد. جدول شمارخبرگان تفاوت معنی

 دهد.دگاه خبرگان نشان میید
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یدمن . نتایج آزمون رتبه 5جدول    ها شاخصو بندی فر

 رتبه  میانگین  طبقات  اولویت 
 5/ 03 محرمانگی  خصوصی/  حریم 1
 4/ 34 اجتماعی  /شناختیروان تتأثیرا  2
 4/ 23 سایبری(  اذیت و آزار مجازی، زورگیری ) سایبری  مزاحمت 3
 4/ 03 اطالعات( محتوای) اطالعات دقت و صحت 4
 3/ 73 دارایی  مسائل فکری/ مالکیت 5
 3/ 34 بیان  آزادی  به  مربوط مسائل 6
 3/ 28 دسترسی  مسائل 7

های حریم خصوصی با  نشان داده شده است، چالش  (5شمارۀ )   که در جدول  طورهمان
از دید خبرگان    03/5  ۀمیانگین رتب اولویت  بیشترین  که در مطالعات متعددی   استدارای 

و  152،  2021)بالتاز،   بارتماتلند  دیمینین1  ،2020،  1چ نیل؛  و  ؛  کرمر،  هاسمن،  فینک،   ،
های فناوری  ۀمسائل اخالقی در حوزترین  عنوان یکی از مهمبه  (347،  2021،  2کولکارنی 

افراد است تا تنها و بدون نظارت یا    ۀاطالعاتی مطرح شده است. حریم خصوصی خواست
ها باشند. هر انسانی نزد خویش اطالعاتی دارد که مایل  ها یا دولتدیگران، سازمان  ۀمداخل

شخص باشد حریم    نوعی مربوط به خودنیست دیگران از آن مطلع شوند، اگر این اطالعات به
 گردد.خصوصی آن فرد محسو  می

شناختی/ اجتماعی  روان  ( نشان داده شده است، تأثیرات5طور که در جدول شمارۀ ) همان
در    4/ 23  ۀدوم اهمیت و مزاحمت سایبری با میانگین رتب   جایگاهدر    34/4  ۀبا میانگین رتب

گرفته جای  اهمیت  سوم  دجایگاه  و  صحت  با  مرتبر  مسائل  )محتوای اند.  اطالعات  قت 
در اولویت چهارم اهمیت، مالکیت فکری/ مسائل دارایی    4/ 03  ۀاطالعات( با میانگین رتب

  34/3  ۀدر اولویت پنجم و مسائل مربوط به آزادی بیان با میانگین رتب  73/3  ۀبا میانگین رتب
 ۀ ین رتباند. کمترین اولویت مربوط به مسائل دسترسی با میانگدر اولویت ششم جای گرفته

سیاستمی  بندیاولویتاین    . است   28/3 به  تصمیم تواند  و  حوز گذاران  در   ۀ گیرندگان 
بندی تخصیص منابع یاری  ها و اولویتهای اجتماعی و فرهنگی در تدوین سیاسترسانه

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رفع و  جلوگیری  برای  تا  رسانه  رساند  در  اخالقی  برنامهمسائل  اجتماعی  های ریزیهای 
 مناسبی صورت دهند. در ادامه به بحب و تفسیر هریک از مسائل اخالقی پرداخته شده است.  

 
 گیری . نتیجه 7

اجتماعی    ۀرسان  ۀهای اخالقی در حوزچالش  بندیشناسایی و اولویت   این مقالههدف اصلی  
 یترمناسب  هایمشیگذاران به تدوین خرگیران و سیاستبوده است تا از این طریق تصمیم

های توان بیان کرد که چالش، میمقالههای اجتماعی بپردازند. براساس نتایج  رسانه  ۀدر حوز
که در ادامه هریک از این طبقات   هستند بندیبعد قابل طبقه  هفت شده در اخالقی شناسایی

 اند:  اصلی توضیح داده شده
حق عدم  »   و   « حق تنهابودن » ی  خصوص   م ی حر   از   گسترده   ف یتعر   ک ی   : ی خصوص   م ی حر (  1

  می حر   ، نترنت ی (. با ظهور ا 292،  2017)چن و همکاران،    است  « ی اطالعات خصوص  ی افشا 
. سوءاستفاده از  ه است از ارزش اطالعات به دست آورد   ی حت   شتر ی ب   ار ی بس   ی ارزش   ی خصوص 

اطالعات خود را  ی  راحت به   چرا که ما   شده است آسان    ار ی بس   های اجتماعی شبکه اطالعات در  
 .  ( 2019،  1کیزا )   م ی ده ی قرار م   ی اطالعات شخص   ی آور جمع ی  افراد برا   ار ی در اخت 

دانک و  مقال2015)  2یهندرسون  در  »استفاد  باخود    ۀ(  رسانه  یاخالق  ۀعنوان   ی هااز 
توأم    ییرفتارها  برای  ماریرا انتظار و حق ب  یخصوص  می حر،  « یدر عملکرد پرستار  یاجتماع

خطر در استفاده    نی تربزرگ   ی خصوص  می که حر  دنکنیم  انیو ب  دندانیم  یعزت با و  با احترام و
در    یاخالق  یها طبقه از چالش  نی . ااست  یبهداشت   یهادر مراقبت  یاجتماع  یهااز رسانه

  ، ی سازمان  / یاطالعات خصوص   یرعمدیغ  ی چون افشا  ییشامل کدها  یاجتماع  یهارسانه
  ۀ چندگانه، استفاد   یهاتی فرد، هو  تی سرقت هو  ت،ی (، جعل هوی انگری)خودب   ییخودافشا

اطالعات    یحاو  یهانکیاشخاص ثالب، ارسال ل  از سوی  ی از اطالعات شخص   رمجازیغ
  ۀ بدون اجاز   غاتیتبل  یکاربران برا   یهااستفاده از داده   ،ی اجتماع  یهاافراد در رسانه  ۀمحرمان

رفتار  آن بر  نظارت  آن  کاربرانبرخر  ها،  موافقت  از بدون  و سوءاستفاده  نفوذ  نظارت،  ها، 
 .است  یاجتماع یهارسانه قی از طر یشخص یهاانهیرا 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 



 

 

 

  ی ها واکاوی چالش 
   … کارگیری ه اخالقی ب 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

91 

منبع است که    ک ی استفاده از    ۀ اجاز   ا ی حق    ، ی عام، دسترس   ی مفهوم به  :  1ی مسائل دسترس (  2
هم  را به   شه ی لزومًا  نگران   . ست ی ن   ر ی پذ امکان   گان ی صورت  م   ی ها ی ازجمله  در    ن ی والد   ان ی مهم 

فضا   ی دسترس  در  نامناسب  و  نادرست  اطالعات  به  رسانه   ژه ی و به ی  مجاز   ی کودکان    ی ها در 
تجسس    یۀ روح   ج ی طبقه شامل ترو   ن ی ا   ی مربوط به مسائل اخالق   ی از جمله کدها   . ی است اجتماع 

ها و  رسانه   لترکردن ی ف   ، ی به حسا  کاربر   رمجاز ی غ ی  ها ی افراد، دسترس   ی خصوص   ی در امور زندگ 
کودکان به اطالعات نادرست    ی و دسترس   ی اجتماع   ی ها کاربران به رسانه   ی محدودکردن دسترس 

  ی ضداخالق   ی ها ده ی از پد   ی ک ی   بار و خشونت   ی مبتذل جنس   ر ی . در دسترس قراردادن تصاو است 
  ر ی که تأث   دهد ی نشان م   قات ی . تحق دهد ی قرار م   د ی کودکان را در معرض تهد   ژه ی و است که کاربران به 

  مغز آنان هنوز درحال   را ی ز   ؛ است از جوانان    شتر ی ب   ار ی کودکان بس   ی بر رو   ی تال ی ج ی د   ی ها فناوری 
 . اند با چالش مواجه   شان ی ها زه ی انگ   ت ی و تثب   ها ت ی اولو   م ی تنظ   ی ها برا رشد و توسعه است و آن 

در    ی اجتماع   ی ها و ناهنجار از رسانه   ی افراط   ۀ استفاد   : ی اجتماع   / 2ی شناخت رات روان ی ث ( تأ 3
  مانند   ی روان   ی منف   ی امدها ی پ   جه ی و درنت   ها ی فناور   ن ی به ا   اد ی نوجوانان، باعب اعت   ژه یو افراد، به   ان ی م 

کان، و استاندگ  کان ی است )آر   ی بدل گردیده عموم   ی نگران   ک ی   که به   شده   ق یو تشو   ی افسردگ  ، آ
از رسانه   ر، ی اخ   ی ها در سال براین،  عالوه (.  1،  2022،  3بوداک    مانند)   ی اجتماع   ی ها استفاده 

 است.  به وجود آورده    ی فرد ن ی در روابر ب   ی ق ی عم   رات یی َاپ( تغ واتس   و   چت یو   ن، ی ال 
 یهادر عکس  یجنس  ی انگارءیش »  عنوان  باخود    ۀمقالدر    ،(2016)  4نا و هور  یرامز

بررس  «ی اجتماع  یهارسانه عکس  زانیم  یبه  زن  یجنس   یهاارسال  کاربران  سوی  در    از 
 تواند یم  مورد توجه قرارگرفتن  ی برا   لیکه تما  دنکنیم   انیو ب  دنپرداز یم  بوکسیو ف  نستاگرامیا

بنابرا  یجنس   یانگارءیش  ۀ زیانگ  یبرا   یقو  یازه یانگ  شتریب  تأیید )الیک(  افتی در  نیباشد، 
نوع   این  رسانهادامۀ  در  ااست  یاجتماع  یها رفتار  از چالش  نی.  شامل    یاخالق  یهاطبقه 

  ی زندگ   می حر  رفتننیازب   ،یدر ارتباطات مجاز   یچون محدودشدن تعامالت انسان  ییکدها
نادرست،   یرفتارها   جی و ترو  یاجتماع  یهاافراد در رسانه  یبرخ  افتنی افراد، تسلر  یشخص

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و   (یفتگی)خودش  تیبه محبوب  ازین  ،ی افسردگ  شیافزا  ،یمجاز  یاجتماع   یهابه رسانه  ادیاعت
 .است( ای)موبوفوب گوشی همراهدادن ترس ازدست

گذشته در    ۀ محققان در ده برخی    : 1ی بر ی سا   ت ی اذ   و   آزار   ، ی مجاز ی  ر ی زورگ   ، ی بر ی مزاحمت سا (  4
تعر  سا آن .  اند ده ی رس   اجماع   به ی  بر ی سا   مزاحمت   ف ی مورد  مزاحمت  معتقدند  شامل    ی بر ی ها 

آزار    ا ی   د ی تهد   ی از افراد برا   ی گروه   ا ی   ک ی   از سوی ارتباطات    ی فناور   و مکرر از   ی عمد   ۀ سوءاستفاد 
ده است   گران ی د  دو  در  موج   ، گذشته   ۀ .  تحق   ی شاهد  مزاحمت   قات ی از  مورد    ی بر ی سا   ی ها در 

فناور   ق ی ازطر  از  الکترونیک مانند    ی ک ی الکترون   ی ارتباط   ی ها ی استفاده    ، ی فور   ی ها ام ی پ   ، پست 
به تلفن    ی ارسال   ر ی تصاو   ا ی   تال ی ج ی د   ی ها ام ی پ   ق ی طر   از   ا ی   ن ی آنال   ی ها ی باز   ، ی اجتماع   ی ها رسانه 

  ی ها ارسال درخواست   ، ی جعل ی  (. نظرسنج 12،  2015  ، 2ی سک ل و کوا   تاکر ی )و   م ی ا بوده   گر ی همراه د 
  ها روس ی ها و و کرم   د ی تول   بکارانه، ی و روابر فر   ها ی دوست   ، ی ارتباط   ۀ شبک   ش ی افزا   ی انبوه برا   ی جعل 

رسانه  پ   ، ی اجتماع   ی ها در  پ   ی ها ام ی ارسال  انبوه  به مخاطب )حجم  فراهم ام ی ناخواسته  کردن  (، 
پ   ی جنس   ی ها سوءاستفاده ی  برا   ی ل ی پتانس    ۀ اطالعات محرمان ی  افشا   ز، ی دآم ی تهد   ی ها ام ی )ارسال 
کدها   ان ی قربان  جمله  از  ا یی شناسا   ی و...(  در  چالش   ن ی شده  از    ی ها رسانه ی  اخالق   ی ها طبقه 

 .  ی هستند اجتماع 
اطالعات(  5 صحت  و  اخالق  یکی  (:ی اطالعات   ی)محتوا  3دقت  مسائل  با   یاز  مرتبر 
محتوا  ،ی اجتماع  یهارسانه رسانه  یارسال  یهاام یپ  یموضوع    است.  ی اجتماع  یهادر 

نامناسب و   یهاامیو گسترش پ  جی به ترو  یاجتماع  یهاانواع رسانه  قی طر  از افراد از  یاریبس
پ  پردازندیم  یراخالق یغ موجب  ناهنجار  یاری بس  شیدا یو   یبرا   ژه ی وبه  ی اخالق  یهایاز 

شامل  یاجتماع یهادر رسانه یاخالق یهاطبقه از چالش ن ی. اشوند میکودکان و نوجوانان 
انتشار اطالعات    ،یاجتماع   یهااطالعات نادرست در رسانه  یروس ی انتشار و  مانند  یموارد 

هو با  بازار  یتی نادرست  طر  بندهی فر  یابی مبهم،  از    جی ترو  ،ی اجتماع  یهارسانه  قی از  فساد 
تصاو  یمحتوا  قی طر )ارسال  باز  ر،ی نامناسب  تصاو   یهایعکس،    ل یپروفا  ری نامناسب، 

ارائ افترا و...(، تغیپراکنعهی)شا  نامعتبراطالعات    ۀنامناسب و...(،  در نگرش    ریی، تهمت، 
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طر از  نادرست،    قی افراد  ک  نبوداطالعات  رسانه  یفیناظر  در  اطالعات  انتشار    ی هابر 
  ، ی اجتماع  یهارسانه  موجود در اطالعات  یخطاهابارۀ  در  یریپذتیعدم مسئول  ،ی اجتماع
 . شودمی یاجتماع ی هااطالعات در رسانه فی و تحر کردنممیزی 

از   یتسلر و حق برخوردار  یبه معنا  ی فکر   تیمالک  :ییمسائل دارا  /1ی فکر   تیمالک(  6
و    یتجار  ،یعلم   ،ی هنر  ،یادب   یهانهیانسان در زم  ی و تراوشات فکر  هاتیاز فعال  یآثار ناش

  یی شناسا  یبه معن  گرید  ۀحقوق مالکان  یمانند تمام  ی فکر  تیاست و حقوق مالک  یصنعت
مالک و  اثر خالقان  یقانون  تی تسلر  به  اثر نسبت  تمام  ی و  ۀصاحب  و    ازاتیامت  یاست که 

 (.  63، 1385 ،یخی)ش شودیتناسب به آن اضافه م  بنا به زی موجود ن یقانون  فیمنافع و تکال
  اس ی گسترش اطالعات در مق   ی برا  ی اد ی ز   ی ها فرصت ی  اجتماع   ی ها رسانه   که ی درحال 

ب   ی ها ت ی فعال   ت ی مسئول ی  ست ی ، افراد با د ن کن ی م   جاد ی ا   ی جهان    ار ی . بس رند ی عهده بگ ر خود را 
سازمان  کنند.  رفتار  صداقت  با  افراد  که  است  ارائه ها اجالس دهندگان  مهم  و  ،  دهندگان 

  ی و اخالق   ی اصول  ی ها ها و روش فرهنگ   ۀ ر توسع مشترک د   ی ت ی مسئول در آن  کنندگان  شرکت 
ا  آن  و  که    ن ی دارند  احترام  افراد    ی معنو   ت ی مالک به  است  بدون رضا   برخورد شود با    ت ی و 

  مانند   یی طبقه شامل کدها   ن ی (. ا 2014  ، 2منتشر نشود )فرگوسن و جکسون   ی اثر   ان ی مشتر 
  یۀ مالک اول  ص ی ابهام در تشخ   ، ی محتوا و اطالعات، سرقت ادب   افزارها/ نرم   رمجاز ی غ   ر ی تکث 

 .  شود ی می سازمان   ر ی در مح   ی و هدردادن زمان کار   ی نترنت ی ا   ی زن دانش و گشت   اطالعات/ 
و   دهیعق  یحق آزاد  یکس  هر»:  بشر   حقوقۀ  یاز اعالم  19  ۀبراساس ماد  :3انیب  یآزاد(  7

  ۀ و اشاع  افتی در  ،ی ریگیبدون مالحظه و پ  هادگاهید  انیدر ب  ی حق شامل آزاد  نی ؛ ا«دارد  انیب
   (. 418، 4،2004)کالسن ستهر رسانه و بدون توجه به مرزها  قی اطالعات و افکار از طر

ا  نترنتیا اخبار،  شاهادهی تبادل  نظرات،  ممکن   عات ی،  در سراسر جهان  را  اطالعات  و 
 ی آن را به ابزار ارتباط  نترنتی در ا  یآزاد و گمنام  یهاگسترده، بحب  ی. دسترس ساخته است 

 یهاامیسخنرانان است تا پ  یآسان و ارزان برا   یراه  نترنتی کرده است. ا  لی تبد  یتوجهقابل
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است   نیمهم ا  ۀخود را به مخاطبان خود )هزاران نفر در سراسر جهان( ارسال کنند. اما نکت
 ی ریگمیتصمآن    یدن و قدرت باورنکر  یآزاد  نیدرست از ا  ۀاستفاد  ۀ در مورد نحو  دیکه افراد با

)ر رفتارها133،  2011  نولد،ی کنند  و  افکار  انتشار  هنجارها  یراخالقیغ  ی(.  مخالف   ی و 
ارائینژادپرستو    ضیتبع  مانند)  ی بشر جهت  ۀ (،  دراطالعات  گروه   بارۀدار   و   ها اشخاص، 

طبقه   نیشده در اییشناسا  ی( از جمله کدها یحزب   و  ی)در جهت منافع شخص  بیاحزا  رق 
 .اندیاجتماع یهادر رسانه یاخالق  یهااز چالش

  
 . بحث و پیشنهادات  8

  ی های اجتماعی از جمله ابزارهانوظهور همچون رسانه  هایفناوری به اینکه امروزه    باتوجه
برای   مختلفمورداستفاده  روزبه  استجامعه    اقشار  آن  بر  روز  و  شود، میافزوده  اهمیت 

های افزایش چشمگیر نفوذ رسانه  رغمبهبایستی تحقیقات در این زمینه در کشور افزایش یابد.  
بستر فرهنگی  به  های اخالقی در این حوزه با توجه  شناسایی چالشاز  اجتماعی در کشور،  

،  این مقاله ترین هدف  مهمبنابراین،  ؛  انداجتماعی کشور غفلت شده و کمتر به آن پرداخته
رسانهاکاوی چالشو اخالقی  اولویتهای  و  در کشور  اجتماعی  آنهای  دیدگاه بندی  از  ها 

حریم خصوصی/  »عد ب  یعنی اولویت اول   ۀدهندبندی ابعاد نشانخبرگان بوده است. اولویت
کید  أمنابع فارسی و التین ت  بیشترها در  اهمیت این طبقه از چالشبر  که    است  «محرمانگی
است همکاران،    شده  و  رینولد2009)دباتین  واسیک،  2011  ،؛  کیزا،  2013؛  ؛  2019؛ 

های  های اجتماعی در سالشناختی/ اجتماعی رسانهروان  تأثیرات(.  2017جئونگ و کیم،  
  ؛1394زاده عراقی،  )عقیلی و قاسم  است  بودهن در این حوزه  ا اخیر بیشتر موردتوجه محقق

عد اولویت دوم را به نیز این ب    این مقاله(، در  2016؛ جعفرکریمی و همکاران،  2019کیزا،  
 خود اختصاص داده است. 

از جمله مشکالت    گوشی همراه، اینترنت و    از طریق   آزار و اذیت سایبری اولویت سوم،  
موجب    است و   ویژه در میان زنان جوان و کودکان های اجتماعی به اخالقی استفاده از رسانه 

های اجتماعی  های اخالقی رسانه عنوان یکی از چالش لمی از آن به شده تا در بسیاری از منابع ع 
شود  جرمن،    ؛ 2011  ، )رینولد   یاد  و  اطالعات   (. 2011دراشل  دقت  و  )محتوای    صحت 
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بیان،  به آزادی    مسائل دسترسی و    اطالعات(، مالکیت فکری/ مسائل دارایی، مسائل مربوط 
با    مقاله نتایج این    ۀ . با مقایس قرار دارند هفتم    چهارم، پنجم، ششم و   ی ها ت یاولو در  ترتیب  به 

هیچ یک از   باً ی توان به این نتیجه رسید که تقر محتوا و هدف پژوهش می   مرتبر با   مقاالت سایر  
بررسی  به منابع  چالش شده  بررسی  به  جامع  شناسایی طور  اخالقی  در  های  مقاله شده    این 

هریک  نپرداخته  و  داشته ب تنها  اند  اشاره  مسائل  این  از  برخی  این  ه  دیگر    مقاله اند.  مانند  نیز 
مطالعات    ی ها راهی را برا هایی همراه بوده است و رفع این محدودیت تحقیقات با محدودیت 

  کرد توان به موارد ذیل اشاره  ها می این محدودیت   ۀ کند. از جمل ی و کیفی پس از خود باز می کم  
 اند:  ها پیشنهاداتی نیز داده شده که براساس آن 

اجتماعی به شناسایی    ۀ کلی و بدون درنظرگرفتن نوع رسان   طور این مطالعه به   ، نخست اینکه 
های مرتبر با  شود که در تحقیقات آتی چالش های اخالقی پرداخته است. پیشنهاد می چالش 

 بندی گردد. و اولویت   طور جداگانه شناسایی های اجتماعی به هریک از رسانه 
این   محدودیت  آندومین  که    مقاله  چالش  تأثیراتاست  شناساییمتقابل  بر  های  شده 

مورد  بنابرا   یکدیگر  است؛  نگرفته  قرار  پیشنهاد مینی مطالعه  پژوهش،  در  به    یهاشود  آتی 
تأثیراتبررسی   با روش   این  تحلیل شبکمتقابل  این   ۀهایی چون  تا  پرداخته شود  اجتماعی 

 مدنظر قرار گیرند.   ثیرات نیزتأ
های چالش بندیاز دیدگاه خبرگان ایرانی برای اعتبارسنجی و اولویت این مقالهسوم، در 

 ، که مباحب اخالقی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است  آنجا اخالقی بهره گرفته شد. از
های اخالقی در  بررسی چالشمنظور شناسایی و  فرهنگی بهای بینبنابراین بهتر است مطالعه

  ، . درنهایت شودتحلیلی بررسی  ـیاسهیطور مقاکشورهای مختلف صورت گیرد و نتایج به
 ی ها تیشدن قابلهای کاربردی و افزودهمستمر این برنامه  یروزرسان باید بیان کرد ارتقا و به

ایجاد کند    اعیهای اجتمرسانه  دربارۀتواند با خود مسائل اخالقی جدیدی  جدید دیگر می
 آتی باشد.   یهاتواند موضوعی برای پژوهش که خود می
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در    یاجتماع  ی هاکاربرد شبکه   ی(. ارائه الگو1400)اکبری عل  ،یفرهنگ  و   ؛یعل  ،یعیرب  ؛یمهد   ، یاختر محقق
تحق.  یاجتماع  هی سرما  یارتقا  یراستا .127-145(،  1)14،  ران یا ی  فرهنگ  قات ی فصلنامه 

  بر یسای  اجتماعی  هاشبکه  دری  خصوص   می حرِی  اسالم  اخالق(.  1395)  اکبری عل  ،یشامل  م؛ی کر  ،یمحمدخان 
ک با   . 80-103(، 14)4 ،ی اسالم و مطالعات اجتماع . واتسآپ بر  دیتأ

)بصیریان  هادی  خانیکی،  حسین؛  سیاست 1393جهرمی،  سیاست (.  و  ایرانی  رسانه گذاران  های  گذاری 
-70،  (21)6،  ی اجتماع  توسعه  و  رفاه ی  زی ربرنامه ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی.  اجتماعی:چالش 

25.

ارزش   ینی آفرهم   یبرا   ی (. ارائٔه مدل1399)  س یدات  ان،یئاجه خو  ،محمدرضا  ،ی دآبادیسع  ،یعل   ،یشهاب  دیاتسیب
 در ی  ا رشتهان یفصلنامه مطالعات مفارس.    یمن خبرگزارمورد مطالعه، سامانه فارس   ؛یخبر   یهادر رسانه 

 .  39-61 ،(1)13 ،ی انسان علوم

 .101-119 ،18، زنان  یمطالعات راهبرد . (. رسانه و انحرافات اجتماعی1381ضمیری، محمدرضا )

ای سالمندان در دوران  رسانه (. بررسی پدیدارشناسانه زیست1400برکت، محیا؛ چلنگر، زهرا؛ و محبی، نجیبه )
رسانه  نسل  مطالعه،  مورد  هوشمند.  کرونا؛  موبایل  دارای  آنالوگ  تحقهای  ، رانیا ی  فرهنگ   قاتیفصلنامه 

14(2،)151-125. 

بهزاد ) فناوری اطالعات و آسیب1388پورنقدی،  فصلنامه اخالق در شناسی اخالق اطالعات.  (. اخالق در 
 .21-28، 1- 2، یعلوم و فناور

های اجتماعی مجازی و نقش رسانه در هدایت و (. تحلیل رفتار جوانان در شبکه 1393حسینی، سیدعباس )
.87-112، (13)4، مطالعات جوان و رسانهها. حمایت از آن 

  (. هنجارهای اجتماعی، فرهنگ و اخالق در فضای مجازی.1390حصاری، محمدجواد؛ حسینی، ابوطالب )
 .61-74 ،(1)2، سمنان  یفصلنامه دانش انتظام

( ایمان  طوسی،  رتبه(.  1394خلیلی  و  ریسک شناسایی  رسانه بندی  از  استفاده  بین  های  در  اجتماعی  های 
نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری . پایان لتی دانشگاه تهراندانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دو

 اطالعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 

.  اتکارگیری فناوری اطالعه (. نقش فضای اخالقی در ب1391خنیفر، حسین؛ جندقی، غالمرضا؛ بردبار، حامد )
.18-10 (،4) 7، اخالق در علوم و فناوری
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(. تحلیل رابطه حضور در شبکه  1393پور، صمد؛ سهرابی، مریم )زاده اقدم، رسول؛ احیایی، پویان؛ عدلی رسول 
ی  انسان  توسعه)ی  فصلنامه توسعه اجتماعبوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز.  اجتماعی فیس 

 .133-154، (4)8، (سابق

.61-82(، 20)5، رفاه اجتماعیهای حقوق مالکیت فکری در حوزه سالمت. (. چالش 1385شیخی، مریم )
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