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آزاد است.

واکاوی چالشهای اخالقی بهکارگیری رسانههای اجتماعی در
ایران :رویکردی اکتشافی
مونا جامیپور* ،1علینقی امیری ،2سحر کمرهای3

چکیده

دریافت1400/11/22 :؛ پذیرش1401/02/18 :

در سالهای اخیر ،بهو یژه با پدیدارشدن ویروس کرونا ،رسانههای اجتماعی به بستری برای پشتیبانی از تعامالت
کاربران و محتوای ایجادشده در شبکههای اجتماعی تبدیل شدهاند و کاربران میتوانند از طریق آنها وضعیت
شخصی ،اطالعات ،نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک بگذارند .با وجود مزایای انکارنشدنی این رسانهها
در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ،استفاده از این برنامههای کاربردی جامعۀ بشری را با مسائل اخالقی
متعددی مواجه کرده است .هدف از این مقاله با روش کاربردی ،شناسایی و اولو یتبندی چالشهای اخالقی
رسانههای اجتماعی براساس روش تحقیق آمیختۀ متوالی است .در مرحلۀ اول ،پس از مرور ادبیات در حوزۀ
اخالق فناوری بهطور عام و اخالق در حوزۀ رسانههای اجتماعی با استفاده از روش گروه کانونی ،چالشهای
اخالقی پاالیش و طبقهبندی شدند و در مرحلۀ دوم ،با بهرهگیری از روش پیمایش به ارزیابی و بومیسازی
چالشهای شناساییشده از سوی خبرگان بیشتری پرداخته شد .جامعۀ آماری در هر دو مرحله ،با استفاده از
روش نمونهگیری هدفمند (قضاوتی) ،استادان و خبرگان حوزۀ اخالق فناوری اطالعات و اخالق رسانههای
اجتماعی بودند .نتایج حاصل از مقاله 7 ،بعد اصلی و  42شاخص در حوزۀ اخالق رسانههای اجتماعی را ارائه
میکند که در این مقاله بررسی شدهاند .یافتههای بهدستآمده میتواند به سیاستگذاران در حوزۀ فناوری
بصیرتی جامع درخصوص چالشهای پیش روی بهکارگیری شبکههای اجتماعی و اهمیت آنها ارائه دهد .این
مقاله از لحاظ موضوعی دارای نوآوری بوده و کمتر به آن توجه شده است.
کلیدواژهها :رسانههای اجتماعی ،فناوری اطالعات ،مسائل اخالقی ،حریم خصوصی
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 .1دانشیار مدیریت سیستم ،گروه مدیریت ،دانشکدۀ علوم انسانی و هنر ،دانشگاه حضرت معصومه(س) ،قم ،ایران (نویسندۀ مسئول)

 .2استاد مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،دانشکدۀ حسابداری و مدیریت پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران

 .3کارشناس ارشد مدیریت سیستم ،گروه مدیریت ،دانشکدۀ حسابداری و مدیریت پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران


 .1مقدمه

در عصــر دانش ،فنـاوریهـای دیجیتـال جوامع را وارد دورهای جـدیـدی بـه نـام «جـامعـۀ اطالعـاتی»
کردهاند .در ســالهای اخیر ،باتوجه به نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر کیفیت زندگی،
توجه بســیاری از محققان به فراگیرشــدن چنین فناوریهایی در زندگی روزانۀ افراد جلب شــده
اسـت (اختر محققی ،ربیعی ،و فرهنگی128 ،1400 ،؛ الحسـن و آدام .)1 ،2021 ،1رسـانههای
اجتماعی ،انقالبی در فرایندهای ارتباطی ایجاد کردهاند که به بخشی از فرهنگ در زندگی جوامع
تبدیل شـده اسـت (احمد ،صـدیقا ،آدام ،و گریفیتز .)1 ،2021 ،2برخی از رسـانههای اجتماعی
مشـهور مانند لینکدین ،فیسبوک ،پینترسـت ،یوتیو و پیامرسـانهای اجتماعی راههای مناسـبی

برای برقراری ارتباط مردم با یکدیگر هسـتند (ایسـتاتیسـتا .)2022 ،3رسـانههای اجتماعی گروهی
از برنامههای کاربردی مبتنی بر اینترنت اسـت که بر پایههای ایدئولوژیک و تکنولوژیک و 2/0
ایجاد شـده و امکان خلق و تبادل محتوای تولیدشـده از سـوی کاربر را فراهم میکند (جامیپور و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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طاهری .)455 ،2020 ،اسـتفاده از اینترنت و رسـانههای اجتماعی در کشـورهای توسـعهیافته و
کشـورهای درحالتوسـعه بهطور نمایی در حال گسـترش اسـت (ایسـتاتیسـتا ،)2022 ،بهطوریکه
طبق گزارش سـایت اسـمارت اینسـایت )2022( 4بیش از نیمی از مردم جهان ( 58/4درصـد)،
حدود  62/4میلیارد نفر ،در حال حاضــر کاربر رســانۀ اجتماعیاند و بهطور متوســر روزانه 2
ساعت و  27دقیقه از این رسانهها استفاده میکنند.
با پدیدارشدن ویروس کرونا و بهتبع آن محدودیتهای ایجادشده در زندگی روزانۀ افراد،
نفوذ این فناوریها در جهان رشد فزایندهای داشته است (برکت ،چلنگر ،و محبی،1400 ،
10؛ بریلوسکیا و مارگراف )1 ،2021 ،5که طبق آمار در ایران نیز در اوایل سال  ،2022بیش
از  84/1درصد جمعیت کشور کاربر اینترنت بودهاند و از جمعیت آنالین حدود 47/7
میلیون نفر ( 55/8درصد) کاربر رسانههای اجتماعیاند (سایت دیتا ریپورتال.)2022 ،6
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.

اگرچه فناوریهای رسانههای اجتماعی زمینۀ مشارکت جوامع را در بستر پلتفرمهای
دیجیتال فراهم کرده ،اما درعینحال شرایر و بستر مساعدی نیز برای ظهور چالشهای
اخالقی و پدیدههای بزهکاری به وجود آورده است .استفادۀ گسترده از رسانههای اجتماعی،
بهویژه سایتهای شبکههای اجتماعی ،و قابلیت انعطافپذیری آنها به افراد اجازه میدهد
تا به روشهای غیراخالقی و غیرقانونی از این سایتها استفاده کنند .بنابراین ،کاربران هر
روز با معضالت اخالقی بسیاری روبهرو بوده که نیاز دارند تا در مورد نحوۀ رفتار در مواجه
با آنها تصمیمگیری کنند (جعفرکریمی ،سعادتدوست ،سیم ،و هی.)545 ،2016 ،1
هنگامی که اطالعات وارد رسانههای اجتماعی میشوند ،کاربر کنترل مستقیم خود را بر
آنها از دست میدهد و نمیتواند اطمینان یابد کسی اطالعات ارسالشده را کپی یا توزیع
نمیکند (واسیک .)9 ،2013 ،2طی مطالعهای مشخص شد که  74درصد از کاربران
فیسبوک از اینکه فهرستی از عالقهمندیها و رفتارشان را برای فروش به شرکتهای تبلیغاتی
گردآوری و نگهداری میکنند ،اطالعی نداشتند (وایت و بوترایت .)3 ،2020 ،3نیکوالس،
اونی ،و الرسن )2020( 4بیان میکنند که در مطالعات گوناگون ،حریم خصوصی و
سوءاستفاده از اطالعات شخصی از مهمترین دغدغههای کاربران رسانههای اجتماعی
است .مثالهای بیانشده تنها بخشی کوچک از مسائل اخالقی استفاده از رسانههای
اجتماعی در جوامعاند .طبیعی است که به دلیل پیچیدگی و پیشرفتهای روبهرشد فضای
مجازی و شبکههای ارتباطی ،با طیف گستردهای از چالشهای اخالقی مواجه باشیم که
نیازمند شناسایی آنها و توسعۀ مهارتهای افراد جامعه بهمنظور پیشگیری از آسیبدیدگی
خواهیم بود .جای تعجب نیست که باتوجه به نفوذ گستردۀ رسانههای اجتماعی در زندگی
روزانۀ افراد جامعه ،اخالقیات به مسئلهای چالشبرانگیز در میان محققان تبدیل شده است و
آموزش و یادگیری چگونگی استفادۀ درست از آن اهمیت زیادی دارد (فوربز.)2021 ،5
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همانطور که پیشتر گفته شد ،باتوجه به رشد روزافزون رسانههای اجتماعی و افزایش کاربران آنها
در سراسر جهان ،توجه و بررسی مسائل اخالقی در زمینۀ این رسانهها از اهمیت باالیی برخوردار

است (مانکمن ،کایسر ،هیدر2-1 ،2018 ،1؛ تراسه ،گورین ،و سیستی24 ،2019 ،2؛ چن ،چن،
و لی .)164 ،2021 ،3از آنجا که ارتباطات در رسانههای اجتماعی در بستر فرهنگی از ارزشها و
آیینهای جوامع شکل میگیرد و فرهنگ نوظهور رسانههای اجتماعی میتواند فرهنگ رایج جامعه

را تغییر شکل دهد (لیپشالتز ،)68 ،2020 ،4مطالعۀ چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی در
کشور ،باتوجه به بستر متفاوت فرهنگی اجتماعی و مذهبی ضرورتی انکارناپذیر است .بنابراین،
مقالۀ حاضر به دنبال شناسایی و اولو یتبندی چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی در کشور

است تا تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران در حوزۀ فناوری و فرهنگی ،ضمن توسعۀ فضای سایبری
ایمن ،پیامدهای منفی استفاده از رسانههای اجتماعی را کاهش دهند.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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 .2پیشینۀ نظری پژوهش

در این بخش از پژوهش ابتدا به مبانی نظری مرتبر با تعریف رسانه اجتماعی و اهمیت آن،
کلیات اخالق در فناوری و در نهایت به اخالق در رسانه اجتماعی پرداخته شده است.
 .1-2تعریف رسانههای اجتماعی و اهمیت آن از دید آمار و ارقام

رسانههای اجتماعی بهعنوان فناوریهای برخر و شیوههایی که مردم برای بهاشتراکگذاری
نظرات ،بینش ،تجار و دیدگاهها استفاده میکنند تعریف میشود .این رسانهها ،مصرفکنندگان
را از مخاطبان غیرفعال به مشارکتکنندگان فعال تبدیل کرده است (بیات سیدشهابی،
سعیدآبادی ،و خواجهئیان )41 ،1399 ،و از قابلیت پشتیبانی از شکلهای گوناگون اشتراک
اطالعات مانند متن ،تصویر ،صدا و ویدئو برخوردارند .رسانههای اجتماعی شامل طبقات
مختلفی از وبالگها؛ شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و لینکدین؛ فرومهای آنالین و
پلتفرمهای اشتراک فیلم و ویدئو مانند یوتیو و دیلیموشن؛ میکروبالگها مانند تو ییتر؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.
.

پلتفرمهای اشتراک عکس مانند پینترست و اینستاگرام؛ ویکیها مانند ویکیپدیا؛ و پلتفرمهای
اشتراک خبر و محتوا مانند ردیت و دیگاند (آکادمی تغذیه و رژیمهای غذایی.)2016 ،

از نظر مالیتا 1ویژگی رسانههای اجتماعی عبارتاند از :مشارکت ،تجمیع ،2شفافیت،3

استقالل ،4ماندگاری و دوام 5و نوظهوربودن .)748 ،2011( 6طبق گزارش سایت ایستاتیستا
( ،)2022فیسبوک با حدود 2/91میلیارد کاربر بهعنوان اولین رسانۀ اجتماعی رتبهبندی شده
است .یوتیو با 2/56میلیارد ،واتساپ با 2میلیارد و اینستاگرام با بیش از 1/47میلیارد
حسا کاربری فعال ماهیانه بهترتیب در رتبههای دوم تا چهارم رسانههای اجتماعی محبو
جهان قرار گرفتهاند .در ایران نیز رسانههای اجتماعی به موضوعی داغ تبدیل شده است .طبق
گزارش سایت مرکز رصد فرهنگی کشور که مبتنی بر پژوهش مرکز افکارسنجی دانشجویان

ایران ،7بهمنظور سنجش میزان استفادۀ مردم ایران از رسانههای اجتماعی صورت گرفته است،
َ
محبو ترین پلتفرمها در این نظرسنجی واتساپ ،اینستاگرام ،تلگرام ،روبیکا ،سروش ،بله،
فیسبوک ،ایتا ،توییتر ،آیگپ ،کال هاوس ،تیکتاک ،سیگنال و گپ بوده است .این
پژوهش در تیر  1400با جامعۀ آماری مشتمل بر  1585نفر در کل کشور انجام شده است.
 .2-2کلیات اخالق و اخالق در فناوری اطالعات

واژۀ انگلیسی اخالق ،از واژۀ یونانی ِاتوس ،8به معنای رسم و خصوصیت ،گرفته شده است.

بهطور کلی ،اخالق از یک تعهد درونی به زندگی خو و پرهیزکارانه بهجای تعهد به اجرای

مجموعهای از قوانین و اصول ،نشئت میگیرد .اخالق ،استانداردهایی در زمینۀ شکلگیری
درستی یا نادرستی رفتار فرد در مقابل دیگران است .بهتبع آن ،اخالق اطالعاتی اشاره به
درستی و نادرستی اقدامات مرتبر با توسعه و استفاده از فناوری اطالعات و نیز گردآوری،
پردازش ،انتشار و استفاده از اطالعات دارد (بالتاز.)147 ،2021 ،9
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امروزه فناوری اطالعات ،بسیار بیشتر از گسترش اخالق در حوزۀ فناوری توسعه یافته
است و اخالق نتوانسته همراه با فناوری اطالعات رشد کند و همواره بین توسعۀ فناوری
اطالعات و رشد اخالقیات شکافی وجود دارد (فالح تفتی ،زارع ،و سامی.)121 ،1393 ،
اخالق فناوری یک واژۀ چندبعدی است که گاهی با مفهوم مسئولیت به کار برده میشود؛
آیا افرادی که فناوری را توسعه میدهند به پیامدهای مخر محصوالتشان فکر میکنند و
مسئول آسیبهای احتمالی آنها هستند؟ (لیپشالتز.)228 ،2020 ،

رینر ،پرینس ،سنچرزـرودریگرز ،هوگتر  ،و ابراهیمی ،)2020( 1در فصل سوم از کتا

فناوریهای اطالعات در مدیریت ــ دگرگونی سازمانها در اقتصاد دیجیتالی ــ با عنوان «اخالق،
حریم خصوصی و امنیت اطالعات» ،مسائل اخالقی در برنامههای کاربردی فناوری اطالعات
را به چهار دسته تقسیم کردهاند )1 :حریم خصوصی؛  )2دقت؛  )3مالکیت؛ و  )4دسترسی.
همچنین ،آنها مسائل مرتبر با مالکیت معنوی ،هرزنامه ،شکاف دیجیتال ،صدمات
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

78

دوره  ،15شماره 2
تابستان 1401
پیاپی 58

ناشی از حرکات تکراری ،تنهایی ،استفاده از رایانه بهجای تعامل رودررو با سایر افراد ،نگرانی
از عواقب منفی بازیهای ویدئویی بر توسعۀ فیزیکی ،روانشناختی و اجتماعی کودکان و
نوجوانان ،حریم خصوصی ،آزادی بیان در برابر ممیزی و ...را جزو مسائل اخالقی در
برنامههای کاربردی فناوری اطالعات قرار میدهند.
 .2-3اخالق در رسانههای اجتماعی

با ظهور فناوریهای تحولآفرین مانند فناوریهای ابری ،هوش مصنوعی ،محاسبات موبایلی،
اینترنت اشیا ،رسانههای اجتماعی عالوهبر منافع چشمگیرشان برای دولتها ،کسبوکارها و
افراد ،دارای پیامدهای منفی و جنبههای تاریکی نیز هستند (توربان ،پوالرد ،و وود،2018 ،2

 )576که تشخیص آنها به کاربران در اقدامات مسئوالنه در این زمینه یاری میرساند.
یکی از بزرگترین چالشهای رسانههای اجتماعی مجهز به هوش مصنوعی ،دستکاری
ً
رفتار کاربران است (کریرا .)2021 ،3احتماال امروزه کاربران متوجه نمیشوند که آنها حتی
در هنگام تماشای یوتیو یا هنگام خواندن مقالۀ ویکیپدیا از رسانههای اجتماعی استفاده
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میکنند (ولر .)282-281 ،2015 ،1در دنیای کنونی که فناوری و رسانههای اجتماعی در
تاروپود زندگیمان گنجانده شده است ،مسائل قانونی و مسئولیتهای اخالقی در بهکارگیری
چنین فناوریهایی اهمیتی بسزا خواهد داشت (فوربز.)2021 ،
لیپشالتز به نقل از وارد و واسرمن ( ،)2010اخالق در رسانۀ اجتماعی را «اخالق
فردبهفرد» 2در مقیاس جهانی در نظر میگیرد ،چراکه حیطۀ اقداماتشان گستردهتر است و در
یک بستر اجتماعی صورت میگیرد ( .)275 ،2020از آنجا که رسانههای اجتماعی به افراد
را کمک میکنند بهعنوان یک ناشر مطالب خودشان را منتشر کنند ،مسائل اخالقی جدید و
ناشناختۀ زیادی را پدید میآورند (کوانلز.)4 ،2020 ،3
فیسبوک ،بزرگترین رسانۀ اجتماعی در جهان ،را از منظر اخالقی در نظر بگیرید؛ قبل
از اینکه فیسبوک بشود بهعنوان پلتفرمی برای رتبهبندی دختران ساخته شده بود که اگر روزی
این ایده در جامعه محقق گردد بسیار مضحک به نظر میرسد .در مورد یوتیو نیز میتوان
بیان کرد که پیشنهاد تماشای برخی محتواهای نامناسب بهمنظور افزایش درآمد،
تصمیمگیرندگان این پلتفرم را با حجم زیادی از انتقادات اخالقی مواجه کرد که مجبور به
تغییر الگوریتمهای پیشنهاددهنده شدند .چنین فراخوانهای اخالقیای ،به توسعهدهندگان
فناوری متذکر میشود که درآمد تنها معیار موفقیت کسبوکارشان نیست و برای توسعۀ
فناوری باید چالشهای اخالقی آنها را نیز در نظر داشته باشند (فوربز.)2021 ،
 .3پیشینۀ تجربی پژوهش

مسائل اخالقی در دنیای واقعی بسیار پیچیدهاند .این مسائل در دنیای مجازی بهمراتب
پیچیدهتر و دشوارتر شده است .بیشتر مطالعات حوزۀ رسانۀ اجتماعی بر چگونگی استفاده
از چنین فناوریهایی در سازمانها و منافع حاصل از آنها متمرکزند و کمتر به اخالقیات
رسانههای اجتماعی پرداختهاند (وایت و بوترایت .)1-2 ،2020،جدول شمارۀ ( )1برخی
از مطالعات در زمینۀ مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی را نشان میدهد.
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جدول  .1برخی از مطالعات مرتبط با مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی
مسائل اخالقی
حریم خصـوصـی ،قضـاوت افراد براسـاس تصـاویر پسـتشـده ،هککردن حسـا دیگران ،اسـتفادۀ بیش
از حد از فیسبوک ،ارسـال تصـاویر نامناسـب افراد بدون اجازۀ آنها ،اذیت و آزار یا صـدمه به دیگران،
استفاده از فیسبوک در طول کالس یا در وضعیتهای نامناسب
زورگیری مجازی ،ارســال پیامهای شــخصــی ،آســیب به شــهرت با نشــر اکاذیب ،انتشــار اطالعات
شخصی در شبکهها ،انتشار پیام به نام شخصی دیگر ،منتشرکردن تصاویر ،ویدئو ،مسائل خصوصی،
انتشـار تصـاویر شـرمآور جعلی از فرد ،دانلود اطالعات رایانۀ فرد با اسـتفاده از رایانۀ شـخصـی برای
دانلود دادههای فرد بدون آگاهی او ،ارسـال ویروس /تروجان ،خرید با نام فرد ،اسـتفاده از اطالعات و
ورود برای انجام فعالیتهای برخر بانکی
اثرات روانی ،عزت نفس ،رضایت از زندگی ،نیاز به محبوبیت (خودشیفتگی)
مسـائل حریم خصـوصـی ،مسـائل اخالقی ،پتانسـیل برای سـوءاسـتفاده ،مزاحمت سـایبری ،زورگیری
مجازی ،آزار و اذیت سایبری ،خطر برای کودکان ،تأثیرات روانشناختی ،آزادی بیان
حریم خصـوصـی ،دسـترسـی به اطالعات بدون آگاهی فرد (از طریق قابلمشـاهدهبودن برای همه)،
دسـترسـی کاربران ناخواسـته (دوسـت دوسـتان) به اطالعات شـخصـی ،سـهولت دسـترسـی به اطالعات
حتی پس از حذف،عدم کنترل بر جریان فعالیتها ،افشــای غیرمســتقیم اطالعات ازطریق تبلیغات
هدفمند ،صـدمهزدن به شـهرت فرد به دلیل شـایعات بیاسـاس ،تماسهای ناخواسـته ،آزار و اذیت یا
تعقیب ،هککردن ،ســرقت هویت ،نگرانی درخصــوص کمکهزینۀ فیسبوک اشــخاص ثالب برای
دسترسی به اطالعات شخصی ،ترس ازدسترفتن ،6موقعیتیابی افراد از طریق جیپیاس
حریم خصـوصـی ،تماسهای ناخواسـته (شـامل :آزار و اذیت و تعقیب)،اسـتفادۀ غیرمجاز از اطالعات
شخصی از سوی اشخاص ثالب ،دزدی هویت ،نظارت بر رفتار برخر کارکنان
حریم خصـوصـی ،آزادی بیان ،نشـت دادهها ،سـرقت هویت ،اخبار جعلی ،حسـا های جعلی ،فروش
دادهها ،توییتهای پرداختنی ،اطالعات نادرسـت ،شـناسـایی مجدد هویت مالک دادههای ناشـناس،
اطالعات ناشناس
پیامهای جعلی ،اوباشگری اینترنتی ،تبعیض ،عدم درســتی و تمامیت ،آزار و اذیت ،ســیاســتهای
مخر
فقـدان محرمـانگی و حریم خصــوصــی ،مســـائـل کیفی ،ریســـکهـای مرتبر بـا ارتبـاطـات مضــر و
پیشــنهادات نادرســت ،پیامدهای منفی ســالمت ،عامل بازدارنده از ویزیت حضــوری بیمار توســر
پزشک
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با مرور ادبیات محدود در حوزۀ مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی که برخی از آنها
در جدول شمارۀ ( )2نشان داده شده است میتوان انتقاداتی به این حوزه از مطالعات مطرح
کرد :یکی اینکه ،این مطالعات هریک بر چالشهایی پراکنده و محدود تأ کید کردهاند و
مطالعهای جامع و کلنگر که هر یک از چالشها را همراه با مصادیق آن در برداشته باشد و
طبقهبندی مناسبی از چالشها ارائه دهد ،در این حوزه کمتر به چشم میخورد .دیگر اینکه،
به منظور سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه به اولویتبندی چالشها برای تدوین
اقدامات مناسب در این زمینه نیاز است که این مطالعات چنین مهمی را نادیده گرفتهاند.
درنهایت ،و مهمتر از همه اینکه ،از آنجایی که مسائل اخالقی در یک کشور با کشوری دیگر
متفاوت است ،چالشهای فراگیر رسانههای اجتماعی نیز میبایست باتوجه به الزامات
فرهنگی و اعتقادی آن جامعه ارزیابی و شناسایی شوند؛ بنابراین ،در این مقاله ابعاد و
شاخصهای مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی باتوجه به فرهنگ ایرانیـاسالمی و با
درنظرگرفتن دین ،باورها و اعتقادات افراد شناسایی و بررسی شده است .در این مقاله بر آنیم
تا با مروری جامع در حوزۀ اخالق فناوری اطالعات بهطور کلی و اخالق در رسانههای
اجتماعی بهطور خاص ،به ارائۀ چالشهای اخالقی و طبقهبندی آنها بپردازیم.
 .4روششناسی

این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطالعات تحقیق ،آمیختۀ متوالی
است که در دو مرحله انجام شد .در مرحلۀ اول ،به منظور شناسایی چالشهای اخالقی،
تلخیص و طبقهبندی آنها ،در کنار مرور جامع ادبیات از روش کیفی گروه کانونی نیز استفاده
شد .گفتنی است گروه کانونی به منظور پاسخ به سؤاالت در مصاحبههای عمیق در بستری
اجتماعی تشکیل میشود .این روش به درک تجار مشارکتکنندگان ،درک بهتر معانی و
چرایی نگرشهای آنها در زمینۀ مسئلۀ تحقیق میپردازد .در این مرحله ،منابع کتابخانهای
و مقاالت مرتبر با موضوع با استفاده از کلیدواژههایی چون اخالق اطالعات ،اخالق فناوری
اطالعات ،اخالق در رسانههای اجتماعی ،اخالق در فناوریهای جدید و ...گردآوری شد.
بعد از شناسایی چالشهای اخالقی ،با تشکیل گروه کانونی متشکل از  5خبره در حوزۀ
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اخالق و اخالق فناوری ،چالشهای شناساییشده تلخیص و طبقهبندی شد .تعداد اعضای
گروه کانونی بین پنج تا هفت نفر است (بلور ،فرنکلند ،توماس ،و رابسون.)27 ،2001 ،1
جلسۀ گروه کانونی حدود  120دقیقه به طول انجامید که در نهایت با توافق گروه دربارۀ
چالشها و طبقهبندی آنها خاتمه یافت.
در مرحلۀ دوم (بخش میدانی) به منظور اعتبارسنجی چالشهای اخالقی و دستهبندی
آنها به نظرسنجی از حجم بیشتری از خبرگان پرداخته شد .برای سنجش روایی پرسشنامه از
روایی محتوایی استفاده شد و پرسشنامۀ توسعهیافته از ابعاد شناساییشده در اختیار چهار
استاد خبره در این حوزه قرار گرفت و طی جلسات حضوری نظرات آنها اقتباس گردید و
اصالحات در پرسشنامه اعمال و مورد تأیید آنها قرار گرفت .برای سنجش قابلیت اعتماد
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدار آلفای کل  0/748و برای هر یک از
ابعاد نیز بهطور جداگانه محاسبه گردیده است که در جدول شمارۀ ( )2نشان داده شده است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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جدول  .2آلفای کرونباخ شاخص و ابعاد پرسشنامه
ابعاد
حریم خصوصی
مسائل دسترسی
دقت و صحت اطالعات (محتوای اطالعات)
مزاحمت سایبری (زورگیری مجازی ،آزار و اذیت سایبری)
مسائل مربوط به آزادی بیان
تأثیرات روانشناختی /اجتماعی
مالکیت فکری /مسائل دارایی

تعداد سؤاالت
10
6
9
6
3
8
4

آلفای کرونباخ
0/706
0/719
0/814
0/884
0/729
0/889
0/785

جامعۀ آماری مرحلۀ دوم ،متشکل از  42استاد متخصص و خبرگان در حوزۀ رسانههای
اجتماعی ،فناوری اطالعات و مباحب اخالقی به منظور بهکارگیری فناوریهای نوظهور است؛
این افراد شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در زمینۀ مرتبر ،افرادی با تحصیالت دانشگاهی
مرتبر با حوزۀ پژوهش و افرادی در زمینۀ رسانههای اجتماعی ،اخالقیات یا اخالقیات در حوزۀ
فناوری اطالعات که دارای پایاننامه یا مقاالت یا دورههای مرتبر درسی بودهاند ،میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5یافتههای پژوهش

یافتههای این مقاله در دو بخش ارائه شده است )1 :بخش توصیفی به منظور بررسی و تحلیل
اطالعات جمعیتشناختی خبرگان شامل جنسیت ،سن ،رسانههای اجتماعی مورد استفاده
و مدت زمان استفاده از رسانهها در روز ،و  )2بخش استنباطی به منظور شناسایی و
اولویتبندی چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی.
 .1-5ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان

 21درصد از پاسخدهندگان را بانوان و  79درصد را آقایان تشکیل میدهند 20 .درصد از
پاسخدهندگان در بازۀ سنی  20تا  30سال قرار دارند 60 ،درصد در بازۀ سنی  31تا  40سال،
 15درصد در بازۀ سنی  41تا  50سال و  5درصد بیش از  50سال دارند .تلگرام و واتس آپ،
پرکاربردترین برنامه پیامرسان اجتماعی بین مشارکتکنندگان و اینستاگرام ،فیسبوک و توییتر
نیز جز پرکاربردترین رسانههای اجتماعی مورد استفاده آنها بوده است 15 .درصد از
پاسخدهندگان کمتر از یک ساعت در شبانهروز از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند .به
همین ترتیب 65 ،درصد بین  1تا  3ساعت 7/5 ،درصد بین  3تا  5ساعت و  5درصد از
آنها بیشتر از  5ساعت در روز از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند.
 .2-5چالشهای اخالقی در حوزۀ رسانۀ اجتماعی و اولویتبندی آنها

همانطور که بیان شد ،در مرحلۀ اول مقاله ،همراه با بررسی و تحلیل ادبیات حوزۀ اخالق
در فناوری اطالعات بهطور کلی و اخالق در رسانههای اجتماعی بهطور خاص ،گروهی
کانونی برای شناسایی هرچه غنیتر چالشهای اخالقی تشکیل شد .مقاالت مورد بررسی
در این فرایند از بازۀ زمانی  1990تا  2021و از پایگاههای علمیای مانند الزویر ،امرالد،
جی استور ،گوگلاسکوالر و وایلی انتخا شدند .سؤال اصلی تحلیل محتوای مقاالت و نیز
جلسۀ گروه کانونی چنین بوده است« :چالشها و مسائل اخالقی در حوزۀ فناوریهای جدید
اطالعاتی بهویژه رسانههای اجتماعی چیست؟» که نتایج حاصل از تحلیلهای پژوهش در
جدول شمارۀ ( )3همراه با منابع شناسایی آنها آمده است.
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جدول  .3ابعاد و شاخصهای شناساییشده در این مقاله
ابعاد

شاخص
افشای غیرعمدی اطالعات خصوصی/
سازمانی
خودافشایی (خودبیانگری)
جعل هویت

برخی از مطالعات
دباتین ،الوجویز ،هورن ،و هاگز2009 ،1؛ واسیک2013 ،؛هلم و
جونز2016 ،2؛ کیزا2019 ،؛ جئونگ و کیم2017 ،؛ فنی و

فریمن2015 ،3

جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ کیزا2019 ،؛ جردن و هیردن،

2017؛ کرول و استیکلیتز2021 ،4

واسیک2013 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،5
حصاری و حسینی1390 ،؛ دباتین و همکاران2009 ،؛

سرقت هویت فرد
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حریم خصوصی /محرمانگی
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جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ ساراواناکومار و دیپا2016 ،6؛

جئونگ و کیم2017 ،؛ جردن و هیردن2017 ،؛ کومار و ناندا،
2019

هویتهای چندگانه
استفادۀ غیرمجاز از اطالعات شخصی
از سوی اشخاص ثالب
ارسال لینکهای حاوی اطالعات

7

واسیک2013 ،؛ رامالینگام و چینیاه 2018 ،
خنیفر ،جندقی ،و بردبار1391 ،؛ دباتین و همکاران2009 ،؛
رینولد2011 ،8؛ کیزا2019 ،؛ جردن و هیردن2017 ،؛ جئونگ و

کیم2017 ،
کیزا2019 ،

محرمانۀ افراد در رسانههای اجتماعی
استفاده از دادههای کاربران برای

هلم و جونز2016 ،؛ جعفرکریمی و همکاران2016 ،

تبلیغات بدون اجازۀ آنها
نظارت بر رفتار برخر کاربران بدون
موافقت آنها
نظارت ،نفوذ و سوءاستفاده از رایانههای
شخصی از طریق رسانههای اجتماعی

دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ جعفرکریمی و
همکاران2016 ،؛ کیزا2019 ،؛ جردن و هیردن2017 ،؛ رینر و
همکاران2020 ،
حصاری و حسینی1390 ،؛ واسیک2013 ،؛ دربینگ و همکاران،
2014؛ چن ،بیودین ،و هانگ2017 ،9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاخص

ابعاد

ترویج روحیۀ تجسس در امور زندگی
خصوصی افراد
دسترسیهای غیرمجاز به حسا کاربری

مسائل دسترسی

اقدامات غیراخالقی کاربران در صفحات
اجتماعی به دلیل دسترسیهای خارج از کنترل
آنها
شکاف دیجیتال
فیلترکردن رسانهها و محدودکردن دسترسی
کاربران به رسانههای اجتماعی
دسترسی کودکان به اطالعات نادرست

دقت و صحت اطالعات (محتوای اطالعاتی)

انتشار ویروسی اطالعات نادرست در
رسانههای اجتماعی
انتشار اطالعات نادرست با هویتی مبهم
بازاریابی فریبنده از طریق رسانههای
اجتماعی
ترویج فساد از طریق محتوای نامناسب (ارسال
تصاویر ،عکس ،بازیهای نامناسب ،تصاویر
پروفایل نامناسب و)...
ارائۀ اطالعات نادرست و غیردقیق
(شایعهپراکنی ،تهمت ،افترا و)...
تغییر در نگرش افراد از طریق اطالعات
نادرست
عدم وجود ناظر کیفی بر انتشار اطالعات در
رسانههای اجتماعی
عدم مسئولیتپذیری در مورد خطاهای
موجود در اطالعات رسانههای اجتماعی
ممیزی و تحریف اطالعات در رسانههای
اجتماعی

برخی از مطالعات
ضمیری1381 ،
خنیفر و همکاران1391 ،؛ دربینگ و همکاران2014 ،؛ صفا و فون
سولمز2016 ،1
کیزا2019 ،؛ جئونگ و کیم2017 ،

فلوریدی2002 ،2؛ استاهل ،ادن ،جیروتکا ،و کوکلبرگ2014 ،3؛ حیدر
و همکاران2021 ،4
بصیریان جهرمی و خانیکی1393 ،؛ رینولد2011 ،؛کیزا2019 ،
رینولد2011 ،؛ کیزا2019 ،؛ مارتین ،وانگ ،پتی ،وانگ ،و ویلکینز،5
2018
خنیفر و همکاران1391 ،؛ واسیک2013 ،؛ نعیم ،بهاتی ،و خان2021 ،6
رینولد2011 ،
هلم و جونز2016 ،؛ چن و همکاران2017 ،
حصاری و حسینی1390 ،؛ خنیفر و همکاران1391 ،؛ رینولد2011 ،؛
گرزیگ و فرومکین2013 ،7؛ واسیک2013 ،؛ رامزی و هورن2016 ،8؛
جعفرکریمی و همکاران2016 ،
دباتین و همکاران2009 ،؛ لو و جیان2012،9؛ واسیک2013 ،؛ گرزیگ
و فرومکین2013 ،؛ جئونگ و کیم2017 ،؛ کومار و ناندا2019 ،
برنسید2008 ،10
کیزا2019 ،
کیزا2019 ،؛ لیپشالتز2020 ،
گوهریمقدم1391 ،؛ واسیک2013 ،؛ استاهل و همکاران2014 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مسائل مربوط به آزادی بیان
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برخی از مطالعات

شاخص
نظرسنجی جعلی

رینولد2011 ،

ارسال درخواستهای جعلی انبوه برای

ژانگ و گوپتا2016 ،

افزایش شبکۀ ارتباطی
نمکدوست تهرانی1385 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،

دوستیها و روابر فریبکارانه
تولید کرمها و ویروسها در رسانههای
اجتماعی

خنیفر و همکاران1395 ،؛ دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد،
2011؛ ژانگ و گوپتا2016 ،؛ساراواناکومار و دیپا2016 ،؛ چن و
همکاران2017 ،؛ اسمر و آریباس2022 ،1

ارسال پیامهای ناخواسته به مخاطب

لوآ و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،

(حجم انبوه پیام)
برای

دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ دراشل و جرمن،

سوءاستفادههای جنسی (ارسال پیامهای

2011؛ گرزیگ و فرومکین2013 ،؛ دربینگ و همکاران2014 ،؛

فراهمکردن

پتانسیلی

تهدیدآمیز ،افشای اطالعات محرمانۀ

تیلور و همکاران2016 ،2؛ جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ کیزا،

قربانیان و)...

2019؛ جئونگ و کیم2017 ،؛ جردن و هیردن2017 ،

انتشار افکار و رفتارهای غیراخالقی و

حصاری و حسینی1390 ،؛ خنیفر و همکاران1391 ،

مخالف هنجارهای بشری (مانند
تبعیض ،نژادپرستی و)...
سوءاستفاده از امکان ناشناسماندن در

پورنقدی1388 ،؛ عقیلی و قاسمزاده عراقی1394 ،؛ حسینی،

ارائۀ نظرات و محتوای اطالعاتی

1393

ارائۀ اطالعات جهتدار دربارۀ

حسینی1393 ،؛ قاسمی ،عدلیپور و کیانپور1392 ،

اشخاص ،گروهها ،احزا

رقیب (در

جهت منافع شخصی و حزبی)

اثرات روانشناختی /اجتماعی

محدودشدن تعامالت انسانی در

رسولزاده اقدم ،احیایی ،عدلیپور ،و سهرابی1393 ،؛ عقیلی و

ارتباطات مجازی

قاسمزاده عراقی1394 ،

ازبینرفتن حریم زندگی شخصی افراد

خانمحمدی و شاملی1395 ،؛ شاهعلی1388 ،

تسلریافتن برخی افراد در رسانههای

3

کاپالن و هانلین 2010 ،؛ خلیلی طوسی1394 ،

اجتماعی و ترویج رفتارهای نادرست
محسنی تبریزی ،هویدا ،و امیدی1389 ،؛ عقیلی و قاسمزاده
اعتیاد به رسانههای اجتماعی مجازی

عراقی1394 ،؛ جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ کیزا2019 ،؛
بریلوسکیا و مارگراف2021 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد

شاخص
کاهش عزتنفس
افزایش افسردگی
نیاز به محبوبیت (خودشیفتگی)
ترس ازدستدادن گوشی همراه
(نوموفوبیا)3

مالکیت فکری /مسائل دارایی

تکثیر غیرمجاز نرمافزارها /محتوا و
اطالعات
سرقت ادبی
ابهام در تشخیص مالک اولیۀ
اطالعات/دانش

برخی از مطالعات
1

وانگ و همکاران2017 ،؛ اندرسون و همکاران 2017 ،؛ احمد و
همکاران2021 ،
محسنی تبریزی و همکاران1389 ،؛ عقیلی و قاسمزاده عراقی،
1394؛ رسولزاده اقدم و همکاران1393 ،؛ وانگ و همکاران2017 ،
داونپورت ،برگمن ،برگمن ،و فرینگتون2014 ،2؛ وانگ و
همکاران2017،؛ رامزی و هورن2016 ،
سوی و سوی2021 ،4
رینولد2011 ،؛ وانگ2011 ،؛ واسیک2013 ،؛ دربینگ و
همکاران2014 ،؛ هلم و جونز2016 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،؛

رینر و همکاران2020 ،5

گوپتا و همکاران2021 ،6؛ رینولد2011 ،
خلیلی طوسی1394 ،
7

گشتزنی اینترنتی و هدردادن زمان

واسیک2013 ،؛ اکبلوت ،دونمز ،و درسون 2017 ،؛ باتابیال و

کاری در محیر سازمانی

بهال 2020 ،؛ فنی و فریمن2015 ،

8

در مرحلۀ بعد ،با استفاده از پرسشنامۀ طراحیشده بر مبنای چالشها و طبقات
شناساییشده از ادبیات ،به نظرسنجی از تعداد بیشتری از خبرگان حوزۀ اخالق در
فناوریهای اطالعات و رسانههای اجتماعی پرداخته شد .هدف از این مرحله ،اعتبارسنجی
طبقات و چالشها و اولویتبندی آنها بر مبنای فرهنگ ایرانی بوده است.
در تحلیل دادههای بهدستآمده در تحلیل دادههای بهدستآمده در مرحلۀ اول به منظور
بررسی نرمال یا غیرنرمالبودن دادهها ،از آزمون کلموگروفـاسمیرنوف استفاده شد که نتایج
حاصل از این آزمون نشاندهندۀ غیرنرمالبودن دادهها بوده است .به همین منظور ،برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحلیل دادههای حاصل از پیمایش از آزمون ناپارامتری دوجملهای استفاده شد .نسبت این
آزمون  60درصد و میزان خطای آن  5درصد است .نتایج آن نشان میدهد که همۀ
چالشهای اخالقی بهجز چالش «اقدامات غیراخالقی کاربران در صفحات اجتماعی به
دلیل دسترسیهای خارج از کنترل آنها» و «شکاف دیجیتال» مربوط به بعد «مسائل
دسترسی» ،چالش «سوءاستفاده از امکان ناشناسماندن در ارائۀ نظرات و محتوای
اطالعاتی» مربوط به بعد «مسائل مربوط به آزادی بیان» و چالش «کاهش عزت نفس»
مربوط به بعد «تأثیر روانشناختیـاجتماعی» تأیید شدهاند .نتایج آزمون دوجملهای برای بعد
آزادی بیان در جدول شمارۀ ( )4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج آزمون دوجملهایـبعد مسائل مربوط به آزادی بیان
نتایج
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گروه

فراوانی

؟؟

دسته

=<3

4

0/1

>3

36

0/9

=<3

12

0/3

>3

28

0/7

ارائۀ اطالعات جهتدار دربارۀ اشخاص ،گروهها و گروه یک

=<3

6

0/2

حز های رقیب (در جهت منافع شخصی و حزبی) گروه دو

>3

34

0/8

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

گروه دو

سوءاستفاده از امکان ناشناسماندن در ارائۀ گروه یک
نظرات و محتوای اطالعاتی

گروه دو

عدد

مشاهدهشده تست
0/6

Sig

نتیجه

 0/000تأیید

0/6

 0/000رد

0/6

 0/000تأیید

در مرحلۀ بعد ،بهمنظور رتبهبندی و اولویتبندی چالشهای اخالقی نیز از آزمون
فریدمن استفاده شد .باتوجه به نتایج حاصل از خروجی نرمافزار  ،SPSSمقدار عدد

معنیداری از سطح معنیداری استاندارد ( ) = %5کمتر است .بنابراین ،فرض نبود تفاوت
معنادار بین ابعاد چالشهای اخالقی در شبکههای اجتماعی در سطح اطمینان  95درصد
تأیید نمیشود و میتوان گفت بین ابعاد چالشهای اخالقی در شبکههای اجتماعی از دیدگاه
خبرگان تفاوت معنیداری وجود دارد .جدول شمارۀ ( )5رتبه و اولویت هریک از ابعاد را از
دیدگاه خبرگان نشان میدهد.

جدول  .5نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن و شاخصها
اولویت

طبقات

میانگین رتبه

1

حریم خصوصی /محرمانگی

5/03

2

تأثیرات روانشناختی /اجتماعی

4/34

3

مزاحمت سایبری (زورگیری مجازی ،آزار و اذیت سایبری)

4/23

4

صحت و دقت اطالعات (محتوای اطالعات)

4/03

5

مالکیت فکری /مسائل دارایی

3/73

6

مسائل مربوط به آزادی بیان

3/34

7

مسائل دسترسی

3/28

همانطور که در جدول شمارۀ ( )5نشان داده شده است ،چالشهای حریم خصوصی با
میانگین رتبۀ  5/03دارای بیشترین اولویت از دید خبرگان است که در مطالعات متعددی
(بالتاز152 ،2021 ،؛ بارتماتلند و لینچ1 ،2020 ،1؛ دیمینین ،فینک ،هاسمن ،کرمر ،و

کولکارنی )347 ،2021 ،2بهعنوان یکی از مهمترین مسائل اخالقی در حوزۀ فناوریهای
اطالعاتی مطرح شده است .حریم خصوصی خواستۀ افراد است تا تنها و بدون نظارت یا

مداخلۀ دیگران ،سازمانها یا دولتها باشند .هر انسانی نزد خویش اطالعاتی دارد که مایل
نیست دیگران از آن مطلع شوند ،اگر این اطالعات بهنوعی مربوط به خود شخص باشد حریم
خصوصی آن فرد محسو میگردد.
همانطور که در جدول شمارۀ ( )5نشان داده شده است ،تأثیرات روانشناختی /اجتماعی
با میانگین رتبۀ  4/34در جایگاه دوم اهمیت و مزاحمت سایبری با میانگین رتبۀ  4/23در
جایگاه سوم اهمیت جای گرفتهاند .مسائل مرتبر با صحت و دقت اطالعات (محتوای
اطالعات) با میانگین رتبۀ  4/03در اولویت چهارم اهمیت ،مالکیت فکری /مسائل دارایی
با میانگین رتبۀ  3/73در اولویت پنجم و مسائل مربوط به آزادی بیان با میانگین رتبۀ 3/34
در اولویت ششم جای گرفتهاند .کمترین اولویت مربوط به مسائل دسترسی با میانگین رتبۀ
 3/28است .این اولویتبندی میتواند به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در حوزۀ
رسانههای اجتماعی و فرهنگی در تدوین سیاستها و اولویتبندی تخصیص منابع یاری
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رساند تا برای جلوگیری و رفع مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی برنامهریزیهای
مناسبی صورت دهند .در ادامه به بحب و تفسیر هریک از مسائل اخالقی پرداخته شده است.
 .7نتیجهگیری
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هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویتبندی چالشهای اخالقی در حوزۀ رسانۀ اجتماعی
بوده است تا از این طریق تصمیمگیران و سیاستگذاران به تدوین خرمشیهای مناسبتری
در حوزۀ رسانههای اجتماعی بپردازند .براساس نتایج مقاله ،میتوان بیان کرد که چالشهای
اخالقی شناساییشده در هفت بعد قابل طبقهبندی هستند که در ادامه هریک از این طبقات
اصلی توضیح داده شدهاند:
 )1حر یم خصوصی :یک تعریف گسترده از حریم خصوصی «حق تنهابودن» و «حق عدم
افشای اطالعات خصوصی» است (چن و همکاران .)292 ،2017 ،با ظهور اینترنت ،حریم
خصوصی ارزشی بسیار بیشتر حتی از ارزش اطالعات به دست آورده است .سوءاستفاده از
اطالعات در شبکههای اجتماعی بسیار آسان شده است چرا که ما بهراحتی اطالعات خود را
در اختیار افراد برای جمعآوری اطالعات شخصی قرار میدهیم (کیزا.)2019 ،1
هندرسون و دانکی )2015( 2در مقالۀ خود با عنوان «استفادۀ اخالقی از رسانههای
اجتماعی در عملکرد پرستاری» ،حریم خصوصی را انتظار و حق بیمار برای رفتارهایی توأم
با احترام و عزت با وی میدانند و بیان میکنند که حریم خصوصی بزرگترین خطر در استفاده
از رسانههای اجتماعی در مراقبتهای بهداشتی است .این طبقه از چالشهای اخالقی در
رسانههای اجتماعی شامل کدهایی چون افشای غیرعمدی اطالعات خصوصی /سازمانی،
خودافشایی (خودبیانگری) ،جعل هو یت ،سرقت هو یت فرد ،هو یتهای چندگانه ،استفادۀ
غیرمجاز از اطالعات شخصی از سوی اشخاص ثالب ،ارسال لینکهای حاوی اطالعات
محرمانۀ افراد در رسانههای اجتماعی ،استفاده از دادههای کاربران برای تبلیغات بدون اجازۀ
آنها ،نظارت بر رفتار برخر کاربران بدون موافقت آنها ،نظارت ،نفوذ و سوءاستفاده از
رایانههای شخصی از طریق رسانههای اجتماعی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2مسائل دسترسی :1به مفهومی عام ،دسترسی ،حق یا اجازۀ استفاده از یک منبع است که
ً
لزوما همیشه بهصورت رایگان امکانپذیر نیست .ازجمله نگرانیهای مهم در میان والدین
دسترسی کودکان به اطالعات نادرست و نامناسب در فضای مجازی بهو یژه در رسانههای
اجتماعی است .از جمله کدهای مربوط به مسائل اخالقی این طبقه شامل ترو یج روحیۀ تجسس
در امور زندگی خصوصی افراد ،دسترسیهای غیرمجاز به حسا کاربری ،فیلترکردن رسانهها و
محدودکردن دسترسی کاربران به رسانههای اجتماعی و دسترسی کودکان به اطالعات نادرست
است .در دسترس قراردادن تصاو یر مبتذل جنسی و خشونتبار یکی از پدیدههای ضداخالقی
است که کاربران بهو یژه کودکان را در معرض تهدید قرار میدهد .تحقیقات نشان میدهد که تأثیر
فناوریهای دیجیتالی بر روی کودکان بسیار بیشتر از جوانان است؛ زیرا مغز آنان هنوز درحال
رشد و توسعه است و آنها برای تنظیم اولو یتها و تثبیت انگیزههایشان با چالش مواجهاند.
 )3تأثیرات روانشناختی /2اجتماعی :استفادۀ افراطی و ناهنجار از رسانههای اجتماعی در
میان افراد ،بهو یژه نوجوانان ،باعب اعتیاد به این فناوریها و درنتیجه پیامدهای منفی روانی مانند
افسردگی و تشو یق شده که به یک نگرانی عمومی بدل گردیده است (آریکان ،آکان ،و استاندگ
بوداک .)1 ،2022 ،3عالوهبراین ،در سالهای اخیر ،استفاده از رسانههای اجتماعی (مانند
َ
الین ،و یچت و واتساپ) تغییرات عمیقی در روابر بینفردی به وجود آورده است.
رامزی و هوران ،)2016( 4در مقالۀ خود با عنوان «شیءانگاری جنسی در عکسهای
رسانههای اجتماعی» به بررسی میزان ارسال عکسهای جنسی از سوی کاربران زن در
اینستاگرام و فیسبوک میپردازند و بیان میکنند که تمایل برای مورد توجه قرارگرفتن میتواند
انگیزۀ شیءانگاری جنسی باشد ،بنابراین دریافت تأیید (الیک) بیشتر انگیزهای قوی برای
ادامۀ این نوع رفتار در رسانههای اجتماعی است .این طبقه از چالشهای اخالقی شامل
کدهایی چون محدودشدن تعامالت انسانی در ارتباطات مجازی ،ازبینرفتن حریم زندگی
شخصی افراد ،تسلریافتن برخی افراد در رسانههای اجتماعی و ترو یج رفتارهای نادرست،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتیاد به رسانههای اجتماعی مجازی ،افزایش افسردگی ،نیاز به محبوبیت (خودشیفتگی) و
ترس ازدستدادن گوشی همراه (موبوفوبیا) است.
 )4مزاحمت سایبری ،زورگیری مجازی ،آزار و اذیت سایبری :1برخی محققان در دهۀ گذشته در
مورد تعریف مزاحمت سایبری به اجماع رسیدهاند .آنها معتقدند مزاحمت سایبری شامل
سوءاستفادۀ عمدی و مکرر از فناوری ارتباطات از سوی یک یا گروهی از افراد برای تهدید یا آزار
دیگران است .در دو دهۀ گذشته ،شاهد موجی از تحقیقات در مورد مزاحمتهای سایبری
ازطریق استفاده از فناوریهای ارتباطی الکترونیکی مانند پست الکترونیک ،پیامهای فوری،
رسانههای اجتماعی ،بازیهای آنالین یا از طریق پیامهای دیجیتال یا تصاو یر ارسالی به تلفن

همراه دیگر بودهایم (و یتاکر و کوالسکی .)12 ،2015 ،2نظرسنجی جعلی ،ارسال درخواستهای

جعلی انبوه برای افزایش شبکۀ ارتباطی ،دوستیها و روابر فریبکارانه ،تولید کرمها و و یروسها
در رسانههای اجتماعی ،ارسال پیامهای ناخواسته به مخاطب (حجم انبوه پیام) ،فراهمکردن
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پتانسیلی برای سوءاستفادههای جنسی (ارسال پیامهای تهدیدآمیز ،افشای اطالعات محرمانۀ
قربانیان و )...از جمله کدهای شناساییشده در این طبقه از چالشهای اخالقی رسانههای
اجتماعی هستند.
 )5دقت و صحت اطالعات( 3محتوای اطالعاتی) :یکی از مسائل اخالقی مرتبر با
رسانههای اجتماعی ،موضوع محتوای پیامهای ارسالی در رسانههای اجتماعی است.
بسیاری از افراد از طریق انواع رسانههای اجتماعی به ترو یج و گسترش پیامهای نامناسب و
غیراخالقی میپردازند و موجب پیدایش بسیاری از ناهنجاریهای اخالقی بهو یژه برای
کودکان و نوجوانان میشوند .این طبقه از چالشهای اخالقی در رسانههای اجتماعی شامل
مواردی مانند انتشار و یروسی اطالعات نادرست در رسانههای اجتماعی ،انتشار اطالعات
نادرست با هو یتی مبهم ،بازاریابی فریبنده از طریق رسانههای اجتماعی ،ترو یج فساد از
طریق محتوای نامناسب (ارسال تصاو یر ،عکس ،بازیهای نامناسب ،تصاو یر پروفایل
نامناسب و ،)...ارائۀ اطالعات نامعتبر (شایعهپراکنی ،تهمت ،افترا و ،)...تغییر در نگرش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افراد از طریق اطالعات نادرست ،نبود ناظر کیفی بر انتشار اطالعات در رسانههای
اجتماعی ،عدم مسئولیتپذیری دربارۀ خطاهای موجود در اطالعات رسانههای اجتماعی،
ممیزیکردن و تحریف اطالعات در رسانههای اجتماعی میشود.
 )6مالکیت فکر ی /1مسائل دارایی :مالکیت فکری به معنای تسلر و حق برخورداری از
آثار ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری انسان در زمینههای ادبی ،هنری ،علمی ،تجاری و
صنعتی است و حقوق مالکیت فکری مانند تمامی حقوق مالکانۀ دیگر به معنی شناسایی
تسلر و مالکیت قانونی صاحب اثر نسبت به اثر خالقانۀ وی است که تمامی امتیازات و
منافع و تکالیف قانونی موجود نیز بنا به تناسب به آن اضافه میشود (شیخی.)63 ،1385 ،
درحالیکه رسانههای اجتماعی فرصتهای زیادی برای گسترش اطالعات در مقیاس
جهانی ایجاد میکنند ،افراد بایستی مسئولیت فعالیتهای خود را برعهده بگیرند .بسیار
مهم است که افراد با صداقت رفتار کنند .سازماندهندگان اجالسها ،ارائهدهندگان و
شرکتکنندگان در آن مسئولیتی مشترک در توسعۀ فرهنگها و روشهای اصولی و اخالقی
دارند و آن این است که به مالکیت معنوی افراد با احترام برخورد شود و بدون رضایت
مشتریان اثری منتشر نشود (فرگوسن و جکسون .)2014 ،2این طبقه شامل کدهایی مانند
تکثیر غیرمجاز نرمافزارها /محتوا و اطالعات ،سرقت ادبی ،ابهام در تشخیص مالک اولیۀ
اطالعات /دانش و گشتزنی اینترنتی و هدردادن زمان کاری در محیر سازمانی میشود.
 )7آزادی بیان :3براساس مادۀ  19از اعالمیۀ حقوق بشر« :هر کسی حق آزادی عقیده و
بیان دارد»؛ این حق شامل آزادی در بیان دیدگاهها بدون مالحظه و پیگیری ،دریافت و اشاعۀ
اطالعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون توجه به مرزهاست (کالسن.)418 ،2004،4

اینترنت تبادل اخبار ،ایدهها ،نظرات ،شایعات و اطالعات را در سراسر جهان ممکن
ساخته است .دسترسی گسترده ،بحبهای آزاد و گمنامی در اینترنت آن را به ابزار ارتباطی
قابلتوجهی تبدیل کرده است .اینترنت راهی آسان و ارزان برای سخنرانان است تا پیامهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خود را به مخاطبان خود (هزاران نفر در سراسر جهان) ارسال کنند .اما نکتۀ مهم این است
که افراد باید در مورد نحوۀ استفادۀ درست از این آزادی و قدرت باورنکردنی آن تصمیمگیری
کنند (رینولد .)133 ،2011 ،انتشار افکار و رفتارهای غیراخالقی و مخالف هنجارهای
بشری (مانند تبعیض و نژادپرستی) ،ارائۀ اطالعات جهتدار دربارۀ اشخاص ،گروهها و
احزا رقیب (در جهت منافع شخصی و حزبی) از جمله کدهای شناساییشده در این طبقه
از چالشهای اخالقی در رسانههای اجتماعیاند.
 .8بحث و پیشنهادات

باتوجه به اینکه امروزه فناوریهای نوظهور همچون رسانههای اجتماعی از جمله ابزارهای
مورداستفاده برای اقشار مختلف جامعه است و روزبهروز بر اهمیت آن افزوده میشود،
بایستی تحقیقات در این زمینه در کشور افزایش یابد .بهرغم افزایش چشمگیر نفوذ رسانههای
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اجتماعی در کشور ،از شناسایی چالشهای اخالقی در این حوزه با توجه به بستر فرهنگی
اجتماعی کشور غفلت شده و کمتر به آن پرداختهاند؛ بنابراین ،مهمترین هدف این مقاله،
واکاوی چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی در کشور و اولویتبندی آنها از دیدگاه
خبرگان بوده است .اولویتبندی ابعاد نشاندهندۀ اولویت اول یعنی بعد «حریم خصوصی/
محرمانگی» است که بر اهمیت این طبقه از چالشها در بیشتر منابع فارسی و التین تأ کید
شده است (دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ واسیک2013 ،؛ کیزا2019 ،؛
جئونگ و کیم .)2017 ،تأثیرات روانشناختی /اجتماعی رسانههای اجتماعی در سالهای
اخیر بیشتر موردتوجه محققان در این حوزه بوده است (عقیلی و قاسمزاده عراقی1394 ،؛
کیزا2019 ،؛ جعفرکریمی و همکاران ،)2016 ،در این مقاله نیز این بعد اولویت دوم را به
خود اختصاص داده است.
اولویت سوم ،آزار و اذیت سایبری از طریق اینترنت و گوشی همراه ،از جمله مشکالت
اخالقی استفاده از رسانههای اجتماعی بهویژه در میان زنان جوان و کودکان است و موجب
شده تا در بسیاری از منابع علمی از آن بهعنوان یکی از چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی
یاد شود (رینولد2011 ،؛ دراشل و جرمن .)2011 ،صحت و دقت اطالعات (محتوای

اطالعات) ،مالکیت فکری /مسائل دارایی ،مسائل مربوط به آزادی بیان ،و مسائل دسترسی
بهترتیب در اولو یتهای چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم قرار دارند .با مقایسۀ نتایج این مقاله با
ً
سایر مقاالت مرتبر با محتوا و هدف پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که تقریبا هیچ یک از
منابع بررسیشده بهطور جامع به بررسی چالشهای اخالقی شناساییشده در این مقاله
نپرداختهاند و هریک تنها به برخی از این مسائل اشاره داشتهاند .این مقاله نیز مانند دیگر
تحقیقات با محدودیتهایی همراه بوده است و رفع این محدودیتها راهی را برای مطالعات
کمی و کیفی پس از خود باز میکند .از جملۀ این محدودیتها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد
که براساس آنها پیشنهاداتی نیز داده شدهاند:
نخست اینکه ،این مطالعه بهطور کلی و بدون درنظرگرفتن نوع رسانۀ اجتماعی به شناسایی
چالشهای اخالقی پرداخته است .پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی چالشهای مرتبر با
هریک از رسانههای اجتماعی بهطور جداگانه شناسایی و اولویتبندی گردد.
دومین محدودیت این مقاله آن است که تأثیرات متقابل چالشهای شناساییشده بر
یکدیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به
بررسی این تأثیرات متقابل با روشهایی چون تحلیل شبکۀ اجتماعی پرداخته شود تا این
تأثیرات نیز مدنظر قرار گیرند.
سوم ،در این مقاله از دیدگاه خبرگان ایرانی برای اعتبارسنجی و اولویتبندی چالشهای
اخالقی بهره گرفته شد .از آنجا که مباحب اخالقی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است،
بنابراین بهتر است مطالعهای بینفرهنگی بهمنظور شناسایی و بررسی چالشهای اخالقی در
کشورهای مختلف صورت گیرد و نتایج بهطور مقایسهایـتحلیلی بررسی شود .درنهایت،
باید بیان کرد ارتقا و بهروزرسانی مستمر این برنامههای کاربردی و افزودهشدن قابلیتهای
جدید دیگر میتواند با خود مسائل اخالقی جدیدی دربارۀ رسانههای اجتماعی ایجاد کند
که خود میتواند موضوعی برای پژوهشهای آتی باشد.
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