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چکیده
این پژوهش به منظور بررسیی رابهیه بیین عوامیت میرت ط بیا مییزان اجیرای خیطمشییهیای
ش کههای اجتماعی مجازی با توجه به نقش میانجی مسئولیتپذیری اجتماعی در ایران صیور
گرفتییه اسییتا بییرای گییردآوری دادههییا از سییه پرسشیینامه محقییس سییاخته عوامییت مییرت ط،
مسئولیتپذیری اجتماعی و میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی،که روایی و
پایایی آن ها مورد تاییید ریرار گرفیت ،اسیت اده گردییدا جامایه آمیاری ایین پیژوهش دو دسیته
خ رگان و کارشناسان و محققان فضای مجازی ،ش کههای اجتماعی مجیازی و رسیانه و مسیالت
اجتماعی بودندا برای تجزیه و تحلیت دادهها از نرمافزارهیای  SPSSو  AMOSاسیت اده شیدا
نتایج تحقیس نشان داد میان مول ههای عوامت مرت ط (فنی ،ارتصادی ،سیاسیی ،اجتمیاعی ،عوامیت
ناشی از خطمشیگذاری ،عوامیت سیاختاری) بیا مسیئولیتپیذیری اجتمیاعی رابهیه مانییدار و
مستقیم وجود داشتا همچنین بین مسئولیتپیذیری اجتمیاعی و مییزان اجیرای خیطمشییهیای
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ش کههای اجتماعی و بین مول ههای عوامت مرت ط با مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای
اجتماعی مجازی رابهه مانیدار و مستقیم وجود داشتا
واژگان کلیددی :اجیرای خیطمشیی ،شی کههیای اجتمیاعی مجیازی ،مسیئولیتپیذیری
اجتماعیا
مقدمه
هر دولتی ملزم به برآورده کردن نیازهیای میردم جامایه خیود اسیت و بایید پاسیخگویی بیه
خواستههای مردم خود را در سر لوحه اهداف و برنامههای خویش ررار دهید ،در عصیر حاریر
هیچ دولتی نمیتواند این مساله را نادیده انگارد زیرا در غیر این صور محکیوم بیه فناسیتا بیا
توجه به اینکه دولتها برای رفع مسایت عمومیجاماه خود اردام به خطمشیگذاری میینماینید
و امروزه مسایت عمومی حساستر از گذشیتهانید ،بنیابراین خیطمشییگیذاری نییز از حساسییت
بیشتری برخوردار میشود (شکری)2: 1385،ا
خییطمشیییگییذاری از ویییای حییاکمیتی حکومییت و دولییت بییه شییمار میییرود و علییوم
خطمشیگذاری ما را بیه فاالییتهیای خیرد و کیالن دولیت در عرصیههیای مختلی رهنمیون
میسازندا خطمشی فرآیندی است که دولیت بیه وسییله آن ،اییدههیای خیود را بیه برنامیههیا و
فاالیتهای اجرایی برای دستیابی بیه نتیایج و ایجیاد تریییرا مهلیو در دنییای وارایی عملیی
میکندا تمرکز اصلی در خطمشی ،بررسی تاامت دولت با جاماه است که در مراحت شناخت و
فهم مسئله ،طراحی و شکتگیری ،اجرا ،ارزیابی ،اصالح و ترییر خیطمشیی صیور مییگییردا
واژه خطمشی ،م اهیم و ماانی زیادی را در بر میگیرد و طی گستردهای از اصول و بیانیههای
سهح باال و وسیای که از طریس فرآیندهای سیاسی دولیت اتخیاگ گردییده تیا تصیمیما اداری
کوچک سازمانهای دولتی را شامت میشود (میا و بارری)35: 1391،ا
اجرای مناسب خطمشیهای عمومیاز زمانهای بسیار دور تا به امروز در اداره امیور دولتیی
مورد توجه بوده استا به طوری که وود دراو ویلسیون 1دانشیمند شیهیر اداره امیور عمیومی در
سال  1887اجرا را برابر اداره ررار دادا وی بر این عقیده بود که طرحها و برنامههیای دولتیی بیه
مانی اداره نمیباشند بلکه اجرای آن به م هوم اداره است (گیوریان و ربیای )202: 1389،ا
در وارع صیاح نظران کالسییک اداره امیور عمیومی ماننید ویلسیون بیین خیطمشیی و اجیرا
ت کیک رالت بودندا در صورتی که اجرا یکی از مراحت مهم خطمشیگذاری به شمار مییآیید
که نمیتواند جدا از خطمشیگذاری دیده شود ،زیرا شرط موفقییت و اثربخشیی خیطمشیی در
اجرای درست و کامت آن است (رلی پور)137: 1387،ا
1. Wood drow wilsom
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اجرای خطمشیی دارای دو حالیت اسیت :اجیرای موفیس خیطمشیی ییا شکسیت در اجیرای
خطمشیا شکست در اجرای خطمشی میتواند در نتیجهی عدم اجرا یا عیدم موفقییت در اجیرا
باشدا عدم اجرا به مانی آن است که خطمشی اجرا نمیشود و از دالیت اصلی آن نادیده گرفتیه
شدن عدم رابلیت اجرای خطمشی در مرحلهی خطمشیگذاری استا عدم موفقیت در اجرا نیز
حالتی است که سیاست و خطمشی ،شرایط کامت برای انجام و اجرا را ندارد و عوامت خیارجی
نامساعد است و خطمشی نمیتواند به نتایج پیشبینی شده دست یابد خیطمشیی اجیرا مییشیود
ولی تحقس هدف صور نمیپذیردا شکست خطمشی میتواند حاصت اجرای بد ،سیاسیت بید
یا بدشانسی باشد (جلیلی)20: 1390،ا
آسیبشناسی فضای مجازی ،بررسی ،شناخت و درک آسیبهیا ،ناهنجیاریهیا و جرایمیی
است که در فضای مجازی زندگی روی میدهدا در طول حدود چهت سال از یهیور اینترنیت و
تقری ا سی سالگی و  ،جوامع مختل با مسالت اجتماعی و فرهنگی مت اوتی در عرصیه فضیای
مجازی مواجه شده اندا بدیهی است کیه کشیورهای مختلی بیر ای حاکمییت خیود بیر عرصیه
فضای مجازی ملی خود به صور حدارلی اردام به سیاسیتگیذاریهیایی فناورانیه ،ارتصیادی،
اجتماعی و سیاسی کردهاند و در آینده نیز در حوزههای گوناگون برای مسالت مختلی میرت ط
با فضای مجازی این سیاستگذاریها را انجیام خواهنید دادا در اییران هیر چنید جماییت رابیت
توجهی از مردم از اینترنت و و است اده میکنند،اما پیرامون مسالت مرت ط با فضای مجازی در
حوزههای مختل فناورانه ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ارتصادی ،فاالیتهای کمی در عرصه
سیاستگذاری و تصمیمگیری انجام شده است و کارهای صور گرفته به دالیت مختلی ااااا،
به سرانجام خاصی در عمت نرسییده اسیت (عیاملی)339: 1390،ا در فضیای نیوین سیای ری کیه
امپراتوری توانمند رسانه ،تقیدیر «میک دونالیدی» شیدن جهیان را بیه عنیوان «حقیقیت» تیرویج
میکند ارزشهای اصیت فرهنگی ما روز به روز کمرنگتر میشود (خیاکی )23: 1393،ا یکیی
از دغدغههای جدی ره ر ماظم انقال در شرایط فالی انقال اسالمی موروع فضای مجیازی
استا ایشان در این زمینه میفرمایند« :اهمیت فضای مجازی به اندازه انقال اسالمی اسیت»ا از
آنجایی که انقال اسالمی نقهه عه ی در تاریخ است این خود بیانگر حیوزه اثرگیذاری بسییار
جدی این فضا بر عرصه حیا بشری اسیتا مقیام ماظیم ره یری در بیانیا خیود در دییدار بیا
اعضای شورای عالی فضای مجازی در تیاریخ 94/6/16از ایین فضیا بیه عنیوان ریدر نیرم ییاد
کردند که دارای اثرگذاری بسیار باال در عرصههای مختل اعم از فرهنگ ،سیاسیت ،ارتصیاد،
س ک زندگی ،ایمان ،اعتقادا دینی و اخالریا استاا
فضای مجازی با ابزارهای متنوع و گسترده اطالعاتی و ارت اطی از یک طیرف فرصیتهیای
جدیدی را برای رشد و توساه کشورها در سراسر دنیا بوجود آورده و از سیوی دیگیر شیناخت

 /فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)44بهار 1398

تهدیدا و چالشهای آن در مدیریت و تدوین خطمشیهیای آن ریروری اسیت (محمیودی
میمند و همکارانا)617:1391ا
بیتردید پرداختن به شیوههای مواجهه با فضای مجازی و ابایاد گسیترده و متنیوع آن امیری
رروری است که خود نیازمند ساختار خطمشیگذاری یکپارچه ،هماهنگ و متمرکز اسیت تیا
از یک سو موازی کاریهای پرهزینه و زمان بر را اصالح کرده و از سویی دیگر با اراله تقسییم
کار و ماموریتها در ایین حیوزه ،سیازوکار بهینیهای در جهیت شیناخت موریوعا و مسیایت
فضای مجازی و اراله راهحتهای مناسب برای مواجهه فاال و خردمندانه کشیور بیه دسیت آیید
(الوانی و همکاران)76:1393،ا فضای مجازی امروزه همه ابااد زندگی ما را در برگرفته اسیت و
بخش زیادی از ارت اطا ما واشتراال گهنی و فکری ما با ابزارهای ایین حیوزه سیروکار داردا
این حوزه به علت گستردگی و ن وگ بینالمللی آن و تاثیرا اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ،پیای
دولتها را نیز به میان کشیده استا به بییان دیگیر ازآنجیا کیه عرصیه فضیای مجیازی ،یکیی از
عرصههای عمومی تلقی میشود و نادیده گرفتن آن از سوی دولتهیا منجیر بیه تضیییع حقیو
مشترک انسانها میشود ،دولتها موی به سیاستگذاری ،اجرا و ارزیابی در ایین خصیو
هستندا بی شیک حقیوری همچیون عیدالت در دسیتیابی بیه اطالعیا سیروی هیای اینترنتیی و
خدما و امنیت کاربران در فضای مجازی از جملیه موجهیا ورود دولیتهیا بیه ایین عرصیه
خهیر است (الوانی و همکاران)81:1393،ا باید گ ت هر ابزار و فناوری براساس نوع کارکرد و
چگونگی کاربرد آن میتواند برای هر جاماهای تهدید یا فرصت باشید و برخیورد هوشییارانه و
ماقول با این پدیده ،به بررسی رویکردهیای مت یاو و توجیه بیه جن یههیای مث یت و من یی آن
نیازمند اسیتا بیدین مانیا کیه از فرصیتهیا و تهدییدهای آن ن ایید غافیت باشییما فیلتیر کیردن
ش کههای اجتماعی ،تنها راه مقابله با تهدیدا شی کههیای اجتمیاعی مجیازی نیسیتا بیا تاییین
راه ردهای تل یقی (ایجابی و سل ی) و هوشمندانه در کنار هم میتیوان از فرصیتهیای فناورانیه
اییین شی کههییا نهایییت اسییت اده را کییرد و تهدیییدا آنهییا را بییه حییدارت رسییاند (طالییب پیور و
همکاران)67:1393،ا رسانهها یکی از عوامیت و نیروهیای مهیم در ایجیاد تریییرا اجتمیاعی در
جوامع هستندا تجربه نشیان داده اسیت  ،ایین نهادهیای تاثیرگیذار در ایجیاد و ییا از مییان بیردن
جن شهای اجتماعی و فرهنگی بسیار موثرندا ازاین رو بایسیتی بیرای ایین نهادهیای تاثیرگیذار،
سیاستهایی در سهح کالن تدوین کرد تا بتوان بیشترین بهرهبرداری را از آنها نمود (روشندل
اربهانی)1:1395،ا
در جهان مااصر به دلیت یهور فناوریهای نوین ارت اطی ،رسیانههیای جمایی بخیش اصیلی
ارت اطا انسانی را شکت میدهندا رسانههای جدید از آنجیا کیه واسیههای ردرتمنید در انتقیال
اطالعا محسو میشوند؛ ردر انتقیال و همچنیین ت سییر فرهنیگهیا را بدسیت آوردهانیدا
بنابراین دولتها به لحاظ حساسیت این موروع ،در فرآیند سیاستگذاری رسانههیا ورود پییدا
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کردهاند (روشندل اربهانی ،ل افی)112:1393،ا امروزه محیط سازمانهای رسانهای بیه انیدازهای
دارای ماهیییت پیچیییده و چنیید باییدی اسییت کییه بییدون مهالاییه علمیییآن نمیییتییوان راههییای
(سیاستهایی) مناسی ی بیرای حیت مسیالت آن تاییین کیرد (روشیندل اربهیانی)1:1395 ،ا چنید
ویژگی رسانهها را به ابزاری منحصر بیه فیرد ت یدیت کیرده اسیتا اول اینکیه تایداد گیرنیدگان
وسایت ارت اط جمای نس تا زیاد است و ترکیب بسیار متنوعی دارندا دوم اینکه توزیع پیام سیریع
است و سوم اینکه هزینه برای مصرفکننده کم استا این ابزار گرچه در طول چنید دهیه پییش
تاکنون ترییرا زیادی داشته اما هنوز این ویژگیهیا را بیرای خیود ح ی کیرده و مخاط یان را
بیرای خیود نگهداشیتهانید (روشیندل اربهیانی)107:1395 ،ا سیواد رسیانهای بیه عنیوان یکیی از
رروریترین ابزارهای تاامت هوشیمندانه و میرثر بیا رسیانههیای مختلی اسیت و هیدف سیواد
رسانهای اعهای کنترل بیشتر بر ت سیرهایمان است؛ چرا که تمامی پییامهیای رسیانهای از جین
ت سیرندا سواد رسانهای شامت چهار مول ه افزایش دسترسی ،اسیت اده ،فهیم انتقیادی (کیه شیامت
رمزگشییایی ،تحلیییت و ارزیییابی اسییت) و تولییید پیییامهییای رسییانهای اسییت (بییاهنر و چییابکی
درزابی) 7: 1392،ا سواد رسانهای از نظر سیلور بلت ( )1995دارای پنج مرل ه است:
 -1آگاهی و شناخت از تاثیر رسانهها بر فرد و جاماه
 -2فهم و درکی از فرآیند ارت اط جمای
 - 3توساه راه ردهایی که منجر به تجزیه و تحلیت پییامهیای رسیانهای و بحی و ت سییر در
با آنها میشودا
-4آگاهی از محتیوای رسیانههیا بیه مثابیه ییک میتن کیه بینشیی نسی ت بیه خیود و فرهنیگ
مااصرمان بدست میدهدا
 -5تربیت و ترویج لذ فهم ،امتنان و ارزیابی واالی محتوای رسانهای
سواد رسانهای بر اصت مسئولیت استوار است؛ بیدین مانیی کیه مسیئولیت اصیلی و آغیازین
افزایش سواد رسانهای به عهده خود فرد است ،هیچ انگیزهای برای ترییر نخواهد بود مگر اینکیه
خود شخص پاسخگوی سواد رسانهایاش باشدا نهادهیایی چیون حکومیت ،خیانواده ،مدرسیه،
دین و ااا میتوانند منابای برای کمک به افراد باشند؛ همانگونه که میتوانند مانع باشیند (پیاتر،
 89 ،1393به نقت از نصیری)263: 1396 ،ا سیاستگذاری نظامهیای اطالعیاتی و ارت یاطی بیه
دالیت متایدد بیرای دولهیا ریروری اسیتا نخسیت آن کیه نظیامهیای ارت یاطی نقشیی مهیم و
تاثیرگذار در فرآیندهای سیاسی دارند ،دوم اینکه فناوریهای جهانی اطالعیا و ارت اطیا بیر
مسالت اجتمیاعی و فرهنگیی ملیتهیا تاثیرگیذار هسیتندا سیومین دلییت در ایین میورد کیه چیرا
سیاستگذاریهای رسانهها برای دولتها مهماند ،ت کیک ناپذیری فضاهای وارایی و مجیازی
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از یکدیگر استا فریدمن)2008(1در پاسخ به این پرسش کیه چیرا بیه سیاسیتگیذاری احتییا
داریم ،میگوید« :رسانهها یک عامت ارتصادی مهم در جوامع غربی هستندا همچنین رسانه ییک
عامت مهم باز تولید اجتماعی است که میتواند در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی جاماه نقیش
مهمی ای ا کند» (روشندل اربهانی)4:1395،ا
یونسکو( )1972سیاستگذاری رسانهای را در کشورهای مختل اینگونه ت یین میکند :هیر
دولت دارای یک نوع خا سیاستگذاری برای رسانهها استاگاهی سیاستگذاریهیا بییش
از آنکه به طور صریح در رالب مجموعهای هماهنگ مناک شده باشد ،غیر صریح و پراکنیده
هستندا سیاستگذاری رسانهای میتواند بسیار کلی بوده و تنها به هدفهیا و اصیول بپیردازد ییا
آنکه مارف جزلیا نیز باشد و جن ه الزامی بیرای رسیانههیا داشیته باشیدا ایین سیاسیتگیذاری
ممکن است از لحاظ فراگیری و نیز نحوه تدوین ،دارای سهحهای متادد باشدا سیاستگیذاری
رسانهای میتواند در رانون اساسی یا روانین مصو پارلمان ،در سیاستگیذاری عمیومیکشیور
یا در مجموعه اصول اخالری حرفهای ارت اطا و همچنین اساسنامههیا و مقیررا سیازمانهیای
اطالعا و ارت اطا پیشبینی شده باشد (همان)5:ا فضای مجیازی بیه عنیوان نسیت جدییدی از
فضای روابط اجتماعی توانسته است در ابااد مختل زندگی مردم ن وگ کند و باع یک سری
از ماضال و چالشهای اجتماعی ،ارتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و امنیتیی شیده اسیتا «بییش از
 85درصد کاربران فضای مجیازی در مایرآ آسییبهیای اخالریی و ناهنجیاریهیای فنیاوری
اطالعا ررار دارند که سهم کودکان و نوجوانان در ایین مییان بییش از بقییه اسیت» (رحمتیی،
 ،62 ،1392به نقت از کریمی)72 ،1395ا
آسیب و تهدید ش کههای اجتماعی مجازی بر امنیت جمهوری اسالمی ایران را میتیوان در
چند مورد خالصه کرد:
 -1اشاعه فرهنگ غربی  -2ترییر و بحران هویت  -3اطالع رسانی غیررابت کنتیرل  -4روا
فردگرایی و انزواطل ی
 -5یهور انسانهایی با تابایت بینالمللی  -6تجهیز گروههای مخال داخلیی  -7جاسوسیی
از شهروندان (خیری اصت)18-19: 1390 ،ا
دستاوردهای بشر از صنات و فناوریهای نوین عالوه بر منافای که برای او به ارمران آورده
است ،همواره آسیبهایی را نیز به همراه داشته استا اگر چه بسیاری از ابداعا و نیوآوریهیا
با انگیزه تامین رفاه و آسایش و تحکیم ارزشهای انسانی و در جهت نیت به کمال شکت گرفتیه
استا اما در عین حال به دلیت برخی کج فکریها و است ادههیای نادرسیت از ابزارهیای جدیید،
این اختراعا ،گیاه جسیم و جیان و اخیال و روان انسیانهیا را میورد آسییب ریرار داده و گیاه
1. Freedman
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فرهنگ و اعتقادا و رفتارهای اجتمیاعی وی را دگرگیون کیرده اسیت (سیلیمانی پیور1389،
)14:ا راری مرربی( )1392تهدیدهای ش کههای اجتماعی مجازی را شکتگیری و ترویج سریع
شایاا و اخ ار کذ  ،ت لیرا رد دینی و القای ش ها  ،نقض حریم خصوصی افراد ،انیزوا و
دور ماندن از محیطهای وارای اجتماع ،تاثیرا من ی رفتاری ،سسیت شیدن پاییههیای اخالریی
افراد ،از هم گسیختگی بنیان خانواده و نقص اعتماد و صدارت و اخالریا گکر کرده استا
از مزایای ش کههای اجتماعی میتوان موارد زیر را نام برد:
 -1انتشییار سییریع و آزادانییه اخ ییار و اطالعییا  ،افییزایش رییدر تحلیییت و تقویییت روحیییه
انتقییادی -2،امکییان ع ییور از مرزهییای جررافیییایی و آشیینایی بییا افییراد ،جوامییع و فرهنییگهییای
مختل  -3،شکتگیری و تقوییت خیرد جمایی -4،امکیان بییان اییدههیا بیه صیور آزادانیه و
آشنایی با ایدهها ،افکار و سلیقههای دیگران-5 ،کارکرد ت لیری و محتوایی -6،ارت یاط مجیازی
مستمر با دوستان و آشنایان -7 ،ت لیغ و توساه ارزشهای انسیانی و اخالریی در عرصیه جهیانی،
 -8یکپارچییهسییازی بسیییاری از امکانییا اینترنتییی و وبییی -9،توسییاه مشییارکتهییای م ییید
اجتماعی -10،افیزایش سیرعت در فرآینید آمیوزش و ایجیاد ارت یاط شی انهروزی بیین اسیتاد و
شاگرد -11،افزایش اعتماد ،صمیمیت و صدارت در فضای سای ر -12،افزایش سرعت فراگیری
و جمعآوری اطالعا  -13امکان بررراری تاامت چنید طرفیه بیین کیاربران -14،امکیان انتقیال
فرهنگهای مختل بدون تاامت مستقیم -15 ،فیراهم نمیودن مکیانی مناسیب بیرای ت لیریا و
تجار  -16،به اشتراک گذاشتن اطالعا  -17،راحتیی و در دسیترس بیودن (خجییر و حسیین
نظر -1392،مرربی)1392،
ویژگیهای ش کههای اجتماعی مجازی منجر شیده اسیت کیه عیالوه بیر افیراد ،بنگیاههیای
ارتصادی و دولتها نیز به این فناوری توجه ویژهای کنند؛ به نحوی که راه ردهای حاکمیتی بیه
دن ال جهتدهی به فاالیتهای ش کههیای اجتمیاعی در فضیای مجیازی ،همیاهنگی ،نظیار و
هدایت بخشهای درگیر با ش کههای اجتماعی و ایجاد نظامی منسجم در سیهح ملیی و حضیور
موثرتر بینالمللی در فضای مجیازی هسیتندا شناسیایی و مهالایه راه یردی در ر یال شی کههیای
اجتماعی مجازی میتواند به سیاستگذاران ،برنامهریزان ،مدیران و تصمیمگیران کمک کند تا
با شناسایی فرصت و تهدیدهای این ش کهها تصمیمهیای میوثری در ر یال ایین شی کههیا اتخیاگ
کنندا راه ردهای دولتها در ر ال ش کههای اجتماعی مجازی در پنج ط قه دستهبندی مییشیود:
راه ردهای ایجاد و تنوعسازی ،راه ردهای همکیاری و تشیریک مسیاعی ،راه ردهیای اسیت اده
هدفمنیید ،راه ردهییای ترویجییی ،آمییوزش و آگییاهسییازی و راه ردهییای تییدافای (طالییب پییور و
همکاران) 44: 1393،ا بیه نظیر چیانیگ ،1فضیای مجیازی بیه عنیوان یییک فنییاوری پیچیییده و
پیشیرفته نیازمنید راه ردهای مناسب و خیا بیرای توسیاه در جامایه اسیت کیه برخیی از ایین
1. Chiang
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راه ردهیا ع ارتنید از 1 :ا هدایت منابع انسانی و میالی بیه سیوی فضیای مجیازی 2 ،ا تمرکیز بیر
حمایت و پشتی انی از شرکتها در حوزه فضای مجازی و 3ا کوشش در جهت بهییرهگیییری از
کیاربردی نمیودن فضای مجازی در زمینههای مختل (چیانگ )1: 1998،ا
موروع اخال از گذشتههای دور تا به امیروز در روابیط خیانوادگی ،اجتمیاعی ،فرهنگیی،
ارتصادی ،سیاسی و در بین ملتها و فرهنگهای مختل همواره از اهمییت و جایگیاه وییژهای
برخوردار بوده است (جا ری سرشت و همکاران)1394،ا از آنجیا که حییوزه اخیال یکییی از
حوزههای رفتیاری انسیانها اسیت و هدف رفتیار اجتمیاعی نیییز م تنییی بیر اهییداف جماییی و
اجتماعی اسیت ،علیاالصیول باید اخال مسییئولیت میدار راهنمیای انسییانهیا باشیید ،اخیال
مسیئولیتمیدار در بهن خود مسیئولیت پذییر هم هسیت ،چیرا که زندگیی اجتماعی سرشییار از
مسیئولیت اسیتا بیا جیرا میتیوان گ یت «اخیال » پایییه و اسییاس بسیییاری از موروعاتییی
اسیت که انسیانها بیا آن سیرو کار دارنیدا در د یین م یین اسیالم نییز ایین مسییئله یانیی اهمییت
اخال و از جمله داشیتن رویکرد اخالریی در همییه حیوزههیای زنیدگی میورد تاکیید اسییتا
اخال و مسیئولیت اجتماعیی اجیزای جدایییناپذییر والزم و ملیزوم یکدیگییر بییرای طراحییی
ییک «زندگیی خیو » بیرای بشیر رلمیداد میشیوند (نصیری)262: 1396،ا اخال و مسیئولیت
اجتماعی که باید آن را بایدها و ن ایدهای ارزشی – فلس ی و مالک و مایار سینجش درسیتی و
نادرستی رفتار شخص نس ت به خود ،دیگران و جاماه تاری کردا مسئولیت اجتماعی ،تاهد و
مسئولیت در ر ال افراد جاماه به هنگام تصمیمگیریها و رفتارهای ارت اطی استا به طیور مثیال،
آنگونه که دوبرین و آیرلند 1گ تهاند افراد باید در تصمیمگییریهیای خیود در تولیید ،توزییع و
انتشار پیامها نس ت به مساللی چون آلودگی محیط زیست ،ت ایض ،فقر ،بیکاری و تورم از خود
مسئولیت نشان دهندا افراد ن اید صرفا منافع شخصی خود را در نظر بگیرنیدا هیر فیرد بیه عنیوان
زیرسیستم در ر ال جاماه و آثاری که کارکردها و عملکردهای شخصییاش بیر جامایه و افیراد
آن بیاری میییگیذارد ،مسییئولیت دارد (دوبییرین و آیرلنید)6: 1989،ا بییه ع یار دیگییر ،در اییین
رویکرد ،افراد عالو ه بر آنکه باید منافع و حقو خود را تامین کننید ،بایید بیه عنیوان ییک امیر
اخالری در راه تامین رفاه ،آسایش ،نیازها و عاللس مردم جامایه نییز مشیارکت داشیته باشیندا از
جهت دیگر ،ن اید تصمیما و پیامهای آنها منجر به وارد کردن خسیار  ،زییان و آسییب بیه
جاماه و افراد شودا عادال نیه برخیورد کیردن ،پیاداش مناسیب دادن ،بیدون علیم سیخن نگ یتن،
نیرنگ نزدن و نظایر آن از ویژگیهای اخالری استا همان طور که اخیال بیه باید شخصیی و
فییردی تصییمیما و رفتارهییای ارت ییاطی توجییه داردا در مقابییت ،مسییئولیت اجتمییاعی بییه جن ییه
اجتماعی و مسالت فراشخصی مربوط می گرددا گرچیه ایین دو م هیوم از نظیر مانیی و ریشیه بیا
1. Dubrin & Irlan
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یکدیگر مت اوتند ،برای درک بهتر الزام است که به صور تجزییهای بیه آنهیا نگریسیته شیود
اما ،در وارع دو م هوم به هم مربوطند و باید در حالت کلی و مجموعهای مورد بررسی و مهالاه
ررار گیرند تا مانی کامت آنها رابت درک باشیدا دلییت مهیم ایین امیر آن اسیت کیه بسییاری از
اخالریا و رفتارهیا ،جن یه فیردی دارد و از ویژگییهیای شخصییتی و تربیتیی آنهیا سرچشیمه
میگیرد ،و بر رفتار همه افراد جاماه و در نتیجه کت جامایه اثیر مییگیذاردا در ایین بیین سیواد
رسانهای هم میتواند رو به هدف بزرگ اخالری داشته باشد و آن آماده و مهیا کردن کودکان،
نوجوانان و جوانان برای پذیرش مسئولیت اجتماعی در ارت اطیا اجتماعیشیان و در مواجهیه بیا
انواع رسانهها و پیامها ،چگونگی بررراری روابط انسانی با دیگران به گونهای که فردیت افراد و
ت او های فردی آنها مورد احترام باشد و حرمیت ،کرامیت و ارزش انسیانی هیرک در نظیر
گرفته شده و محترم شمرده شودا بررراری روابط انسانی یکی از جن ههای مهم رفتار اخالریی بیا
همه انسانهایی است که فیرد بیا آن هیا چیه در فضیای وارایی و چیه در فضیای مجیازی جهیت
دریافت و ارسال پیام سروکار دارد و رعایت شاخصهای زیر رروری است:
 درک نیازها ،استادادها و مشکال دیگران و کوشش برای تامین شکوفایی و حت آنها پذیرفتن ت او های فردیدوست داشتن دیگرانخو گوش دادن و پذیرفتن افرادبررراری بهداشت روانی در محیطهای رسانهای (میرکمالی ، 1375 ،صیص ،227-226بیهنقت از نصیری)269-1396:270،ا
1
براساس نظر گاف ،میک کالسیکی و مییت ( ،)1952فیرد مسیئول در ر یال اجتمیاع ،دارای
احساس تاهد به گروه خود و دیگران است ،رابیت اتکیا اسیت و احسیاس اعتمیاد را بیه دیگیران
هدیه میکندا نهایت اینکه موروع مسئولیتپذیری اجتماعی ،به عنوان گونهای از مسئولیت ییاد
می شیود کیه دلییت م نیایی بیه دوش کشییدن رنیج را در ر یال انجیام دادن اعمیال اجتمیاعی و
تأثیرگذاری مستقیم بر خطمشی اجتماعی توجییه مییکنید (واییز ،2005 ،2بیه نقیت از جوکیار و
همکاران)5: 1393،ا انسان ،به واسهۀ برخورداری از نامت اندیشه و ردر تاقت ،نس ت به تمام
آفریدگان خدا بر روی زمین ،از ردر های بیشتری برخوردار استا این ریدر هیا ،از پیشیرفته
بیودن هیجانیا  ،تییا در اختییار داشیتن زبییان ،ابیزار اندیشییدن ،را در برمیییگییردا در ارت یاط بییا
همنوعان و اجتماع نیز ،انسان دارای توانمندیهیای وییژهای اسیت کیه در دیگیر موجیودا در
سهوح بسیار ابتداییتر یافت میشودا انسان ،برای ح ی حییا خیود ،زنیدگی در گیروههیا را
برگزیده و با این انتخا  ،مزیتها و محیدودیتهیای آن را نییز پذیرفتیه اسیت؛ در عیین حیال،
1. Gough, McCloskey, & Meehl
2. Wise
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زندگی گروهی به شکوفایی باضی از یرفیتهای وجودی نوع بشر کمک کیرده اسیتا بیرای
انسانهای خردمند نیز میتیو ان اوصیافی متصیور شیدا ویژگییهیایی همچیون پیذیرش خیود و
دیگران ،روابط میان فردی عمیس ،احساس تاهد نس ت به آرمانهای خیود و دیگیران ،تحمیت و
پذیرش دیگران و از همه مهمتر عالرۀ اجتماعی را میتوان برخی از این اوصاف دانستا عالوه
بر این ،یکی از اساسیترین نیازهای انسان ،نیاز به بررراری رابهه بیا دیگیران و مسیئول بیودن در
برابر جاماه و مردم است (شولتز و شولتز ،2005 ،به نقت از جوکیار و همکیاران)4: 1393،ا ایین
ویژگی انسان فرهیخته را میتوان به اجمال «مسئولیتپذیری اجتماعی» دانست کیه بیر پاییۀ آن،
فرد باید عالوه بر رشد و تاالی خویش به رفاه و سالمت جاماه اهمییت دهیدا مسیئولیتپیذیری
اجتماعی ،یکی از ویژگیهایی است که انسان ،در سایۀ زندگی گروهی آن را تجربه و احساس
میکندا همین حد پایین مسئولیتپذیری در جاماه ما مشییکال متاییددی را دامیین زده اسیت
که از جمله آنها می توان به کاهش اعتماد اجتماعی ،بیت اوتی سیاسییی ،بیییت ییاوتی زیسیت
محیهی ،بیت اوتی اجتماعی ،ستیزه و جدال وااا اشیاره کیردا بیه عنییوان یییک مثییال مییتیوان
یادآور شد که هم اکنون ایران در میان کشورهای جهان از لحاظ خشیونت و نیزاعهای خیابیانی
جزو  5کشور اول محسو مییشیود کیه یکیی از دالییت آن مییتوانید اییین باشیید کیه سیهح
مسئولیتپذیری شهروندان نس ت به یکیدیگر در حید پییایینی رییرار دارد (نییایری)7 :1388 ،ا
کلی و همکیارانش )2008( 1مسیئولیتپییذیری اجتمییاعی را در ارت ییاط نزدیکیی بیا م یاهیمی
چون حقو بشر ،عدالت اجتماعی و تاامت اجتماعی میدانندا براسیاس مهالاییاتی کیه پیرامیون
اییین مسییئله (مسییئولیتپییذیری اجتمییاعی) در داخییت کشییور صییور گرفتییه اسییت ،میییزان
مسئولیتپذیری جوانیان و نوجوانان در جاماههای آماری مختل کشور ما ،در حید متوسیط و
یا پایینتر از متوسیط است (خدابخشی و عابیدی1388 ،؛ نییایری1388 ،؛ طییال ی و خوشیی ین،
1391؛ سیروش ،1391به نقت از خواجه نیوری و همکیاران)48: 1393،ا از سیوی دیگیر بیه نظیر
میرسد چگونگی است اده از رسانههای جمای به عنوان یکیی از عوامت جاماهپذیر کردن افیراد
جاماه میتواند در باال بردن مسئولیتپذیری اجتماعی جوانان نقشآفرینی کندا در همین رابهیه
گربنر ،1بر اهمیت تأثیر رسانههای جمای بویژه تلویزییون بیر اندیشیه و عملکردهیای کنشیگران
اجتماعی تأکید داردا بر م نای این نظریه گ ته مییشیود کیه رسیانههیای جمایی رابلییت ایجیاد،
کنترل و یا ترییر نگیرش و اعمیال مخاط یان را دارنید (مهیدی زاده ، 25-26: 1388 ،بیه نقیت از
طیال ی و خوش ین)226: 1392،ا

1. Kelley & et al
1. Gerbner
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مبانی و چهارچوب نظری تحقیق
چهارچو نظری ،الگویی است که محقس براساس آن دربیاره روابیط بیین عیواملی کیه در
ایجاد مسئله مهم تشیخیص داده شیدهانید نظرییهپیردازی مییکنیدا ایین چیارچو ییا از نتیایج
تحقیقا ر لی ترسیم میشود و یا زالیده منهقی گهن محقس میباشد که با مهالاه پیشیینه تحقییس
و ادبیا تحقیس به آن رسیده استا با بررسی ادبیا تحقیس و مهالاه دیدگاههیای دانشیمندان و
صاح نظران خطمشی عمومی متریرها و شاخصهای مربوط به چارچو نظری تحقیس مشیخص
گردیدا اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی در ایران متریرهایی هستند کیه در ایین
تحقیس مورد توجه ررار گرفتهاند ،متریرهایی که تالش میشود میزان اجرای آنها توسیط موانیع
و تنگناهای اجرایی ،بررسی شوندا
اجرای خط مشی یک سری از ارداما در نظر گرفته شده برای رسیدن به اهیداف مشیخص
را شامت میشود (ون متر و ون هورن)154:1975،2ا اجرا بر پیوند بین خطمشیی و عمیت داللیت
دارد(بار و فوجه )367:1981،3ا مشکال اجرایی زمیانی ات یا مییافتید کیه نتیایج مهلیو
مربوط به منافع مورد نظر حاصت نشود و چنین مشکالتی تنها اختصا بیه کشیورهای در حیال
توساه نداشته و هر جا و هر زمان که عوامت اساسی و حیاتی برای اجرای خطمشیی عمیومی از
دست برود چه در کشورهای در حال توساه و چه در کشورهای توساه یافته مشکت اجرا وجود
خواهد داشت (مکینده)63:2005 ،ا
محققان و صاح نظران متادد در ت یین مشکال خطمشیگیذاری بیه طیور کلیی و اجیرای
خطمشی به طور خا  ،عوامیت زییادی را بیر شیمردهانید و اکثرییت آنیان بیر ایین باورنید کیه
مشکال اجرای خط مشی با شرایط محلی هر جاماه مت او بیوده و راهکارهیای مت یاوتی نییز
میطل د (ع اسی و همکاران)55:1395 ،ا تاکید مقیام ماظیم ره یری بیر فضیای مجیازی ،مویید
اهمیت و نیاز کشور به بررسی و مهالاه اجرای خطمشیهای فضای مجازی استا عوامیت میوثر
در اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی در ایران به عنوان متریر پییشبیین در رالیب
شش باد عوامت اجتمیاعی ،عوامیت ارتصیادی ،عوامیت سیاسیی و عوامیت فنیی ،عوامیت ناشیی از
خطمشیگذاری و عوامت ساختاری تنظیم گردیده و هر کدام از این مول ههیا بیه شیاخصهیایی
تقسیم شدهاند:
ال  -عوامت اجتماعی :رلیی پیور و همکیاران ( )1390توجیه بیه اوریاع اجتمیاعی جامایه،
حمایت عمومی و همسویی خطمشیهیا بیا هنجارهیا و ارزشهیای اجتمیاعیا پیالم و و کالیسیتا
( )1990ترییرا سریع اجتماعی ،هاولت دگرگونی اوراع اجتماعیا

2. Vanmeter & Vanhorn
3. Barret & Fudge
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 عوامت سیاسی :رلی پور ( )1390ترییرا سیاسی ،ح ی خلید ( )2001اشترال دولت بیهرفع دغدغههای سیاسییا سیامولت اسیتالی ( )2006ن یود حماییت سیاسیی الزما توسیلی ()1378
حمایت سیاسیا پاپیم دالیوییدا ( )2008فقیدان حماییت سیاسیی ،همکیاری ریای در سیهوح
محلی ،هاولت ترییرا سیاسی و عدم حمایت عمومیا
پ -عوامییت فنییی :رلییی پییور و همکییاران ( )1390توجییه بییه ترییییرا فنییاوری ،سییازماندهی
تجهیزا اداری ،هاولت دشواریهای فنی
 عوامت ارتصادی :رلی پیور و همکیاران ( )1390منیابع گیروههیای سیاسیی و ارتصیادی،پالم و وکالیستا ()1990منابع ناکافی ،پاپیم دالیویدا ( )2008منابع مالی محدودا
 عوامت ناشی از خطمشییگیذاری :رلیی پیور ( )1390هیدفگیذاری صیریح و واریح،روایی نظریه خطمشی ،اجرای آزمایشی ،بازخورد ،توافس همگانی در مورد خیطمشیی ،کیاهش
دشواریهای فنی ،تادیت اهداف خطمشی ،تاری دریس گیروههیای هیدفا آگونیوان ()1991
تاری ناکافی اهدافا هاولت گروهای هدف وسیع و متنوعا کولینگ هدفگذاری م هما
چ -عوامت ساختاری :رلی پیور ( )1390اسیتقالل نسی ی در ارکیان اجراییی ،مشیخص بیودن
ویای و مسئولیتها ،وجود ارت اطا  ،داشتن نظام ارزیابی عملکیردا میورتن اگ یرگ ()1999
روشن ن ودن ویای و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی ،ن ود ارت اطا کافی بین دستگاههای
اجراییا
مسئولیتپذیری یکی از اساسیترین ابزار موفقیت و نقهه آغازین تمام دستاوردهای بیزرگ
و نشانه پویایی و سالمت اجتماعی استا بیت اوتی در جاماه نیوعی بیمیاری اجتمیاعی و منشیا
مشکال فراوانی استا دین اسالم برای جاماه و زندگی اجتماعی اهمییت زییادی رالیت اسیتا
مهمترین اردام در کم کیردن مخیاطرا در هیر جامایه ،بیاالرفتن مسیئولیت اجتمیاعی افیراد آن
جاماه استا در تحقیس حارر برای تایین شاخصهای متریر مسئولیتپذیری اجتماعی از آییا
و روایا و رانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است اده شده استا
در این پژوهش برای سنجش متریر میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتمیاعی مجیازی
در ایران ،میزان اجرای این خطمشیها براساس بیانیا مقیام ماظیم ره یری ،مصیوبا شیورای
عالی فضای مجازی ،برنامه پنج ساله پنجم و سند چشمانداز بیست ساله سنجیده شدا
روش تحقیق
در تحقیس حارر با توجه به ماهیت موروع و سراال آن از روش تحقیس توصی ی ،تحلیلیی
از نوع هم ستگی است اده شده است و از نظر هدف کاربردی و توسیاهای اسیتا بیرای طراحیی
ابزار جمعآوری دادهها ،تدوین مدل اولیه تحقیس ،تایین شاخصها و اعت ار سینجی میدل نهیایی
تحقی یس از نظییرا خ رگییان و صییاح نظران اسییت اده شییده اسییتا در اییین پییژوهش بییه منظییور
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جمعآوری دادههای مورد نظر از سه پرسشنامه محقس ساخته است اده گردییدا پرسیشنامیه اول
برای سنجش عوامت مرت ط شامت  32سوال ،پرسشنامه دوم سنجش مسئولیتپیذیری اجتمیاعی
 16سوال و پرسشنامه سوم برای سینجش مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای اجتمیاعی
مجازی شامت  49سوال بوده استا
روایی :به منظور اطمینان از رواییی محتیوایی پرسیشنامیههیا از نظیرا متخصصیین در ایین
حوزه بهره گرفته شدا همچنین روایی سازهای پرسشنامهها با است اده از تحلییت عیاملی تایییدی
مورد بررسی ررار گرفتا
پایایی :برای تایین پایایی پرسشنامهها از رریب آل ای کرون یا اسیت اده گردییدا ریریب
پایایی آزمون برای پرسشنامه عوامت مرت ط ،0/887مسئولیتپیذیری اجتمیاعی ،0/895اجیرای
خطمشیها0/947محاس ه شدا با توجه به مقادیر رریب آل ای کرون ا میتیوان اسیتن اط نمیود
که ابزار پژوهش از پایایی مهلو برخوردار استا در این پیژوهش بیه منظیور تجزییه و تحلییت
دادهها،آزمون فرریهها از روش آمار توصی ی و آمار استن اطی و برای تجزیه و تحلییت دادههیا
از نرم افزارهای  spssو  amosاست اده گردیدا
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مدل مفهومی تحقیق
متریر پیش بین
متریر مالک
عوامت مرت ط
میزان اجرای خطمشیهای

 -عوامت اجتماعی

ش کههای اجتماعی مجازی
 -عوامت فنی

(فضای مجازی)

 عوامت ارتصادی عوامت سیاسیعوامت ناشی از متریر میانجیخطمشی گذاری

مسئولیت پذیری اجتماعی

عوامت ساختاری فقهی -حقوری

فرریا این پژوهش ع ارتند از:
1ا بین مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجیازی و
مسئولیتپذیری اجتماعی رابهه وجود داردا
2ا بین مرل ههای مسیئولیت پیذیری اجتمیاعی بیا مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای
اجتماعی مجازی رابهه وجود داردا
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3ا بین مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتمیاعی مجیازی و
میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی رابهه وجود داردا
یافتههای تحقیق
 -1آیا بین مرل ههای عوامت مرت ط بیا مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای اجتمیاعی
مجازی با مسئولیتپذیری اجتماعی رابهه وجود دارد؟
جهت بررسی رابهه بین متریرها از رریب هم سیتگی پیرسیون اسیت اده شیده اسیت (دادههیا
کمی و نرمال)ا نتایج حاصت از آزمون هم سیتگی نشیان مییدهید کیه مییان مرل یههیای عوامیت
اجتماعی ،عوامت فنی ،عوامت سیاسی ،عوامیت ارتصیادی ،عوامیت ناشیی از خیطمشییگیذاری و
عوامت ساختاری با مسئولیتپذیری اجتماعی رابهه مانیدار وجود دارد ( -p>0/05مقدار)ا
با توجه به مث ت بودن ررایب هم ستگی محاس هشده ،این رابههها از نوع مستقیم (افزایشیی)
هستندا به ع ارتی با افزایش هر یک از مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجیرای خیطمشییهیای
ش کههای اجتماعی مجازی با افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی روبهرو خواهیم شدا با توجه بیه
ررایب هم سیتگی محاسی هشیده مییتیوان گ یت رابهیه مییان عوامیت فنیی و مسیئولیتپیذیری
اجتماعی از شد بیشتری برخوردار استا
جدول :1بررسی رابهه میان مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای
اجتماعی مجازی و مسئولیتپذیری اجتماعی
1
1
27

متریر
 .1مسئولیتپذیری اجتماعی
 .2عوامت اجتماعی

**

0/8
.3

عوامت فنی

.4

عوامت سیاسی

.5

عوامت ارتصادی

.6

عوامییت ناشییی از خییطمشییی
گذاری
عوامت ساختاری

42

**

0/7

38

**

0/8

33
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.7

30
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0/2

28

0/0
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**مانیدار در سهح * ،0/01مانیدار در سهح 0/05
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 -2آیا بین مرل ههای مسئولیتپذیری اجتماعی با میزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای
اجتماعی مجازی رابهه وجود دارد؟
جهت بررسی رابهه بین متریرها از رریب هم سیتگی پیرسیون اسیت اده شیده اسیت (دادههیا
کمی و نرمال)ا نتایج حاصت از آزمون هم ستگی نشان میدهد که میان مرل ههای ادلیه فقهیی و
ادله حقوری با میزان اجرای خطمشیهای ش کههیای اجتمیاعی مجیازی رابهیه مانییدار وجیود
دارد ( -p>0/05مقدار)ا
با توجه به مث ت بودن ررایب هم ستگی محاس هشده ،این رابههها از نوع مستقیم (افزایشیی)
هستندا به ع ارتی با افزایش هر یک از مرل ههای مسیئولیتپیذیری اجتمیاعی بیا افیزایش مییزان
اجرای خطمشیهای ش کههای اجتمیاعی مجیازی روبیهرو خیواهیم شیدا بیا توجیه بیه ریرایب
هم ستگی محاس هشده میتوان گ ت رابهه میان ادلیه حقیوری و مییزان اجیرای خیطمشییهیای
ش کههای اجتماعی مجازی از شد بیشتری برخوردار استا
جییدول :2بررسییی رابهییه میییان مرل ییههییای مسییئولیتپییذیری اجتمییاعی و میییزان اجییرای
خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی
متریر
1ا میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی
2ا ادله فقهی

**

2

1
1
732

1

0/
3ا

ادله حقوری

**

0/
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3

83

745
0/4

1

 -3آیا بین مرل ههای عوامت مرت ط بیا مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای اجتمیاعی
مجازی با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی رابهه وجود دارد؟
جهت بررسی رابهه بین متریرها از رریب هم سیتگی پیرسیون اسیت اده شیده اسیت (دادههیا
کمی و نرمال)ا نتایج حاصت از آزمون هم سیتگی نشیان مییدهید کیه مییان مرل یههیای عوامیت
اجتماعی ،عوامت فنی ،عوامت سیاسی ،عوامیت ارتصیادی ،عوامیت ناشیی از خیطمشییگیذاری و
عوامت ساختاری با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی رابهه مانیدار وجود
دارد ( -p>0/05مقدار)ا
با توجه به مث ت بودن ررایب هم ستگی محاس هشده ،این رابههها از نوع مستقیم (افزایشیی)
هستندا به ع ارتی با افزایش هر یک از مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجیرای خیطمشییهیای
ش که های اجتماعی مجازی با افزایش میزان اجرای خطمشیهای ش کههیای اجتمیاعی مجیازی
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روبهرو خواهیم شدا با توجه به ررایب هم ستگی محاس هشده میتوان گ ت رابهه میان عوامیت
فنی و میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی از شد بیشتری برخوردار استا

جدول :3بررسی رابهه میان مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای
اجتماعی مجازی و میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی
1

متریر
 .1میزان اجرای خطمشییهیای
ش کههای اجتماعی مجازی
 .2عوامت اجتماعی

2

6

1
36

**

0/9
.3

عوامت فنی

.4

عوامت سیاسی

.5

عوامت ارتصادی

.6

عوامییت ناشییی از خییطمشییی
0/4
گذاری
30
عوامت ساختاری
**
0/6

61

**

0/2

51

**

0/4

42

**

0/5

.7

3

4

5

7

31

**

1
4
0/51
7
0/04
4
0/59
2
0/14
1
0/89

1
4
0/74
4
0/07
3
0/11
3
0/44

1
4
0/94
2
0/60
1
0/36

1
2
0/61
1
0/52

1
2
0/67

1
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نتایج معادالت ساختاری
جدول  :4رریب مسیر و مانیداری آن و بررسی سرال پژوهش در مدل تحلیت مسیر اصلی
سرال
عوامت مرت ط با میزان اجیرای خیطمشیی← مسیئولیتپیذیری
اجتماعی
مسئولیتپذیری اجتماعی← میزان اجرای خطمشی
عوامیت میرت ط بییا مییزان اجییرای خیطمشییی← مییزان اجییرای
خطمشی

رییریب
t
مقدار
مسیر

**

0/588

7/698
**

0/572

14/553
**

0/426

7/123

نتیجه
تأیییید
سرال
تأیییید
سرال
تأیییید
سرال

** مقادیر بزرگتر از  1/96مانادار در سهح  * ،0/05مقیادیر بزرگتیر از  1/64مانیادار در
سهح 0/1
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نتایج اراله شده در جدول  4نشاندهنده اثر مث ت و مانادار عوامیت میرت ط بیا مییزان اجیرای
خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی بر مسئولیتپذیری اجتمیاعی ( )0/588و اثیر مث یت و
مانادار مسئولیتپذیری اجتماعی بر میزان اجرای خطمشییهیای شی کههیای اجتمیاعی مجیازی
( )0/572و همچنین اثر مث ت و مانادار عوامت مرت ط با میزان اجرای خطمشییهیای شی کههیای
اجتماعی مجازی بر میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی ( )0/426استا
جدول :5اثرا مستقیم ،غیرمستقیم و کت در مدل تحلیت مسیر اصلی
اثیییییییییر
اثیییییر
سرال
غیرمستقیم
مستقیم
5
/588
عوامت مرت ط بیا مییزان اجیرای خیطمشیی← مسیئولیتپیذیری
0/88
0
اجتماعی
5
/572
مسئولیتپذیری اجتماعی← میزان اجرای خطمشی
0/72
0
7
/426
عوامییت مییرت ط بییا میییزان اجییرای خییطمشییی← میییزان اجییرای
0/336
0/62
0
خطمشی

اثر کت

نتایج جدول  5نشان میدهد که عوامت مرت ط با مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای
اجتماعی مجازی عالوه بر تأثیر مستقیم ،به طور غیرمستقیم و از طریس مسئولیتپذیری اجتماعی
نیز بر میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی تیأثیر مییگیذارد کیه مییزان تیأثیر
مستقیم برابر با ( )0/426و میزان تأثیر غیرمستقیم از طرییس مسیئولیت پیذیری اجتمیاعی برابیر بیا
( )0/336است
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نمودار : 1نتایج ماادال سیاختاری بیرای بررسیی الگیوی پیشینهادی پیژوهش (بیار عیاملی
استانداردشده)
نتیجهگیری
ش کههای اجتماعی مجازی یکی از انواع رسانههای اجتماعی محسو میشوند که با توجیه
به اینکه عمر خیلی زیادی ندارند اما امیروزه بیه یکیی از مهمتیرین ابزارهیای ارت یاطی در سیهح
جاماه و جهان ت دیت شدهاندا زندگی انسانها شدیدا تحت تاثیر ارت اطا نوین ریرار داردا ایین
تاثیر نه تنها در زندگی اجتماعی انسانها بلکه در خصوصیترین ابااد زنیدگی انسیانهیا رسیو
کرده و ابایاد مختلی فرهنگیی ،اجتمیاعی ،ارتصیادی ،سیاسیی و دفیاعی را در عرصیه ملیی و
بینالمللی تحت تاثیر ررار داده استا یکی از دغدغههای جدی مقیام ماظیم ره یری در شیرایط
فالی انقال  ،موروع فضای مجازی و ش کههای اجتماعی مجازی استا مواجهه با ایین پدییده
اثرگذار نیازمند یک برنامه منسجم ،دریس و هدفمند و راه ردهایی است کیه ریمن بهیرهوری از
فرصتهای این فناوری تهدیدهای آن را کاهش دهدا عرصه فضای مجازی یکی از عرصههیای
عمومی است که امروزه جوامع را تحت تاثیر خود ررار داده است و نادیده گرفتن آن از سیوی
دولتها منجر به مشکالتی خواهد شد بنابراین دولتها ملزم به سیاستگذاری ،اجرا و ارزییابی
در این خصو هسیتندا در ایین پیژوهش ابایاد و مول یههیای عوامیت میرت ط بیا مییزان اجیرای
خطمشیهیای شی کههیای اجتمیاعی مجیازی بیا رویکیرد مسیئولیتپیذیری اجتمیاعی از طرییس
مهالاا اکتشیافی و نظر سینجی از خ رگیان میورد شناسیایی ریرار گرفتیه و سیپ ایین ابایاد و
مول هها در رالب الگوی طراحی شده درجاماه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شدا
با توجه به فرریه اول :بین مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجرای خطمشیهای شی کههیای
اجتمییاعی مجییازی بییا مسییئولیتپییذیری اجتمییاعی رابهییه وجییود داردا نتییایج حاصییت از آزمییون
هم ستگی نشان میدهد میان مرل ههای عوامت اجتماعی ،عوامیت فنیی ،عوامیت سیاسیی ،عوامیت
ارتصادی ،عوامت ناشی از خطمشیگذاری و عوامت ساختاری با مسئولیتپذیری اجتماعی رابهه
مانیدار وجود دارد ( -p>0/05مقدار)ا و رابهه میان عوامت فنی و مسئولیتپذیری اجتماعی از
شد بیشتری برخوردار استا
بسیاری از متخصصان ماتقدند که امروزه میتوان با مدد جویی از فناوریهیایی کیه بشیر در
این زمانه به دست آورده است بر پارهای از مشکال بشری چییره شیدا از جملیه نیوآوریهیای
تکنولوژیکی فناوری اطالعا استا دولتها امید دارند تا با کمک فناوریهیای اطالعیاتی بیر
بسیاری از این مشکال فالس آیند و بتوانند در این رهگذر ،مسیر توساه را شتا بخشیند (مهید
خلید و ع یدالکریم ،2003،بیه نقیت از ریدمی و کیوثر)71 :1392،ا شیاید بتیوان گ یت بیا به یود
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ورایت عوامت مرت ط با اجرای خطمشی ،مسئولیتپذیری افزایش مییابدا به هیر حیال در ایین
ارت اط پژوهش مستقیمی در حمایت یا عدم حمایت از این یافته پیدا نشدا
بییا توجییه بییه فرریییه دوم :بییین مرل ییههییای مسییئولیتپییذیری اجتمییاعی بییا میییزان اجییرای
خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی رابهه وجود داردا نتایج حاصت از آزمیون هم سیتگی
نشان میدهداکه میان مرل ههای فقهیی و حقیوری بیا مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای
اجتماعی مجازی رابهه مانیدار وجود دارد ( -p>0/05مقدار)ا با توجه بیه ریرایب هم سیتگی
محاس هشده میتوان گ ت رابهه میان ادله حقوری و مییزان اجیرای خیطمشییهیای شی کههیای
اجتمییاعی مجییازی از شیید بیشییتری برخییوردار اسییتا توسییاه فضییای مجییازی ماننیید همییه
پیشرفتهای دیگر در زندگی بشر با پیامدهای مث یت و من یی همیراه بیوده اسیتا امیروزه تمیام
جن ههای فاالیتهای انسان تحت تاثیر فناوری اطالعا و ارت اطا ررار گرفتیه ،رشید فنیاوری
اطالعییا و ارت اطییا بییه گونییهای بییوده کییه در میید زمییان محییدود بییه واسییهه رابلیییتهییا و
ویژگیهای بی بدیلش جای خود را در تمامی شئون زنیدگی بیاز کیرده و خیدما متنیوعی را
برای کاربران فیراهم سیاخته اسیتا بییتردیید در کنیار ایین کاربردهیای درسیت امکیان بیروز
سو است ادههایی نیز وجود داردا این خصوصییت فضیای مجیازی کیه فرصیتهیا و تهدییدهای
جدیدی را هم زمان فراهم میکند ،موجب توجه به مسیئولیت اجتمیاعی و اخیال شیده اسیتا
مسئولیتپذیری اجتماعی یکی از ویژگیهایی است که انسان در سیایه زنیدگی گروهیی آن را
تجربه و احساس میکندا همین حد پایین مسئولیتپیذیری در جامایه میا مشیکال متایددی را
دامن زده استا از جمله آنها میتوان به کاهش اعتماد اجتماعی ،بیت اوتی سیاسی ،بیت یاوتی
زیست محیهی ،بیت اوتی اجتماعی ،ستیز و جدال وااااشاره کیرد (نیایری)1388 ،ا ازآن جیایی
که خطمشیهای ش کههای اجتماعی در راستای کاهش تهدیدا و مضرا فضیای مجیازی و
است اده حداکثری از فرصتها تدوین شدهاندا و بسیاری از مسالت اجتماعی در جامایه بیا سیهح
نازل احساس مسئولیت فردی و اجتماعی رابهیه دارنیدا بنیابراین توجیه بیه مسیئولیتپیذیری در
جاماه از اهمیت زیادی برخوردار استا و هرک باید به اندازه وسع ،توان و هنر خیود در ایین
میدان حضور پیدا کندا مسیالت اجتمیاعی تنهیا بیا اریداما دولیتهیا و سیازمانهیای سیاسیی و
ارتصادی رابت حت نیستند ،بلکیه نیازمنید عیزم ملیی مییباشیندا از جملیه در آییه 11سیوره رعید
میفرمایند« :ان اهلل الیریر ما بقیوم حتیی یرییروا میا بان سیهم» خداونید بیرای ریومی تریییر ایجیاد
نمیکند تا اینکه خودشان باع ترییر شوندا به این موروع در اصت سوم رانون اساسی نیز اشاره
شده استا «مشارکت عامه مردم در تاییین سرنوشیت سیاسیی ،ارتصیادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی
خویش»ا در جاماهای که مسئولیت اجتماعی وجود نداشته باشد یا کمرنیگ باشید چیالشهیای
زیادی آن را فرا میگیردا امروزه با توجه به گسترش سریع محیطهیای مجیازی ،افیراد مختلی
جاماه به خصو کودکان و نوجوانان تحت تاثیر محیطهای تربیتی جدیدی ررار دارندا میا در
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جاماهای با هنجارهای دینی زندگی میکنیم و ش کههای اجتماعی که تولییدا نویهیور غیر
استا به فرصتی برای تهاجم فرهنگی دشمن ت دیت شده استا این شی کههیا بیه عنیوان رهیاورد
کشورهای غربی ،تنها صادرکننده یک تکنولوژی نمیباشد بلکه به همراه خیود ییک فرهنیگ،
ت کر و س ک زندگی را نیز دارد که برای آن جوامع مضموم نمیباشد اما در جاماه ایرانیی کیه
عنصر خانواده و پای ندی به ارزشهای اخالری یک ارزش محسو میشود،آسیبهای فراوانی
را به همراه داردا برای کاهش آسیبها ،بهترین راهکار تقویت عقاید و باورهای دینی و تربییت
افراد براساس اخال اسالمی و دینی استاکه افراد از درون کنترل میشوندا ورتی افیراد ماتقید
و متخلس به اخال دینی شوند ،ملکههای اخالری نهادینه شیده در وجیود فیرد او را از رفتارهیای
رد اخالری در فضای وارای و مجازی بر حذر خواهید داشیتا بیا توجیه بیه نتیایج تحقییس باید
حقوری مسئولیتپذیری رابهه بیشتری با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی
داردا با توجه به تحوال در دنیای امروز باید روانین به روزی داشته باشیما و آشنایی بیا حقیو
و روانین فضای مجازی امری بسیار رروری استا از آنجایی که کاربران در فضای مجیازی در
زمینههای متنوعی چون ،ارتصاد ،فرهنگ ،سیاست ،بازی واااا فاالیت میکنندا همان طورکیه در
فضای وارای نیازمند رانون هستیما برای این فضا هم روانینی وجود دارد که با توجیه بیه سیرعت
تحوال در دنیای امروز نیاز به بازنگری و به روز شیدن دارنیدا بسییاری از مشیکال ناشیی از
ناآگاهی و عدم اطالع از حقو خود و دیگران استا اطیالع رسیانی ریوانین و مقیررا فضیای
مجیازی بخیش رابیت تیوجهی از رفتارهیای غیرریانونی شیهروندان وکیاربران فضیای مجیازی را
کاهش می دهدا از طرف دیگر برای رویارویی با این پدیده اثرگذار نیاز بیه کسیب ییک سیری
مهار که اصهالحا به آن سواد رسانهای گ ته میشود استا سواد رسانهای بر اصت مسیئولیت
استوار است؛ بدین مانی که مسئولیت اصلی و آغازین افزایش سواد رسانهای به عهده خود فیرد
اسییت ،هیییچ انگیییزهای بییرای ترییییر نخواهیید بییود مگییر اینکییه خییود شییخص پاسییخگوی سییواد
رسانهایاش باشد (پاتر 89 ،1393 ،به نقت از نصیری)1396،ا
با توجه به فرریه سوم :بین مرل ههای عوامت مرت ط با میزان اجرای خطمشیهای ش کههیای
اجتماعی مجازی با میزان اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجیازی رابهیه وجیود داردا
نتایج حاصت از آزمون هم ستگی نشان میدهد که میان مرل ههای عوامت اجتماعی ،عوامت فنی،
عوامت سیاسی ،عوامت ارتصادی ،عوامت ناشی از خطمشیگذاری و عوامیت سیاختاری بیا مییزان
اجرای خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی رابهه مانیدار وجود دارد ( -p>0/05مقدار)ا
با توجه به ررایب هم ستگی محاس هشده میتوان گ ت رابهه میان عوامت فنیی و مییزان اجیرای
خطمشیهای ش کههای اجتماعی مجازی از شد بیشتری برخوردار استا ایین یافتیه بیا نتیایج
پژوهشهای دونهار وکتله ( ،)2014کسیتک ( ، )2014کانسیولت ( ، )2009پیاپیم دالیوییدا
( ،)2000سامولت استالی ( ،)2006برینارد ( ،)2005مکینده ( ،)2005ح ی خلید ( ،)2001پالم و
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وکالیسیییتا ( ،)1990پاپیییادوپول ( ،)1998هاولیییت و رامیییش ( ،)1995سیییاباتیر و مازمانییییان
(،)1996کالیسییتا (،)1995گییان وهییاگوود ( ،)1984هییی یونییگ سییوک ( ،)1998رجییب بیگییی
( ،)1378ع اسییی و همکییاران ( ،)1395مختاریییان پییور( ،)1393طییاهرپورکالنتری و مامییارزاده
( ،)1384اعرابی و رزری رستمی ( ،)1384رلیی پیور ( ،)1378دانیایی فیرد و همکیاران (،)1392
توسلی ()1387همسو میباشدا از آنجایی کیه شی کههیای اجتمیاعی مجیازی و فضیای مجیازی
پدیدهای نویهور میباشندا بنابراین رویاروی با این فضا نیازمند زیرسیاختهیای و فنیاوریهیا و
تجهیزا الزم و اطالعا میباشدا
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
 ررار گرفتن موروع فضای مجازی و ش کههای اجتماعی مجازی (با توجه به تاثیرگیذاریآن در تمامیجن ههای زندگی فردی و اجتماعی) در اولوییت اول و نیازمنید توجیه خیا و در
دستور کار جدی دولتها
 حمایت از ش کههیای اجتمیاعی مجیازی بیومیو فرصیت دادن بیه آنهیا بیرای ررابیت بیانمونههای بیگانه
 حمایییت از نخ گییان فضییای مجییازی و تربیییت نیییروی انسییانی جهییت اجرایییی کییردنسیاستهای فضای مجازی
 تدوین علمی و تااملی سیاستهای فضای مجازی با آگاهی بخشی و ش افسازی ،سیاستهای فضای مجازی بیه گ تمیان غالیب در جامایهت دیت شود تا در اجرا موفستر باشندا
 ایجاد هم صدایی و هم جهتی در مدیریت راه ردی کشور در زمینیه سیاسیتهیای فضیایمجازی
 تقویت حضور بخش خصوصی و کارشناسان مستقت در نظام مقررا گذاری و نظار ایجاد گرایشهای جدید در زمینه فضای مجازی و ش کههای اجتمیاعی مجیازی در رشیتهحقو در مقاطع تحصیلی مختل
 ورع روانین ومقررا سختگیرانه جهت برخیورد بیا مجرمیان اینترنتیی و اجراییی نمیودنروانین
آگاه سازی افراد جاماه از روانین و مقررا ورع شده در زمینه فضای مجازیآگاه سازی و توانمندسازی مردم از طریس آموزش سواد اینترنتی اسیت اده از یرفیتهاییی همچیون رسیانههیای دیییداری و شیینیداری ،روزنامیههیا ،و ...بیرای نهادینیه کردن فرهنیگ سیای ری در خانوادهها و جاماه
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 برگیزاری کیالسهیا و کارگیاههیای آموزشییی توسیط میدارس ،موسسیا و نهادهیایفرهنگی جهیت آگاهیی دادن بیه نوجوانیان و جوانیان در میورد مزاییا و ماایییب فنیاوریهییای
جدیید و نحیوهی اسیت ادهی صحییح از آنهیا
 برگیزاری جلسیا و کارگاههای آموزشیی از سیوی نهادهیای فرهنگیی ،بیه منظییور اطیالعرسیانی و آشینا نمودن والدیین بیا فناوریهای جدیید؛ به وییژه اینترنیت و شی کههای اجتماعیی
مجیازی ،و فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
 ایجاد رشتههای جدید دانشگاهی متناسب با موروعا جدید در جاماهآگاهی دادن در ارت اط با م یاهیم آزادی و آزادی بییان و شی افسیازی م یاهیم آزادی وآزادی بیان در جوامع مختل
 فرهنگ سازی است اده بهینه و مناسب فرهنگ خودی ازامکانا فضای مجازی تولید برنامههای سالم و مناسب با فرهنگ اسالمی و ملی توسط صدا و سیما تاکید بیشیتر بیه آمیوزش مهیار هیای مسیئولیتپیذیری اجتمیاعی در طراحیی و تیدوینکتا های درسی
 ررار گرفتن دوره افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی در دورههای آمیوزش ریمن خیدمتمالمان و جلسههای آموزشی خانواده
گنجاندن م اهیم دیگر خواهانه در برنامهریزیهای درسیی بیا اسیت اده از گخیایر فرهنگیی،دینی
 برجسته کردن وجوه و آموزههای جمعگرایانه دین توسط نهادهای فرهنگی باال بردن هزینههای بد اخالری و ناهنجاری در جاماهگسترش اخال براساس آموزههای دینی تشکیت میزگردهایی تخصصی بیا حضیور کارشناسیان اخالریی ،میذه ی ،جامایه شناسیی،روانشناسی و اااا برای بح و ت ادل نظر و بررسی ابااد مختل آن
 ایجاد کارگروههایی برای است اده درست و بهینه جهت اشیترالزاییی ،توسیاه ارتصیادی وکارآفرینی
 -ایجاد فضای مجازی کنترل شده برای کودکان
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