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چکیده
فضاى مجازى عرصه اى است که بخش گسترده اى از خدمات، تبادالت، گردش اطالعات، تعامالت، 
ارتباطات و به تعبیرى، حیات در آن یا به واسطۀ آن جریان مى یابد؛ به همین جهت، ضرورت وجود 
قاعده هاى اخالقى در این پهنه با توجه به قابلیت هاى بى بدیل و روزافزون آن انکارناشدنى است. یکى 
از ظرفیت هاى مغفول مانده در زمینۀ سامان بخشى و توسعۀ اخالق در فضاى مجازى بهره گیرى از نقش 
مسئولیت هاى اجتماعى و تدوین کدهاى مرتبط با آن است. در این مقاله، بر مبناى نظریۀ داده بنیاد و با 
استفاده از روش ترکیبى، ابتدا سعى شده است، با مصاحبه هاى نیمه ساخت یافته با متخصصان و خبرگان 
حوزۀ ارتباطات، کدهاى مسئولیت اجتماعى پیشنهادى آن ها در حوزۀ فضاى مجازى استخراج شود و 
شهروندان  منظر  از  مذکور  کدهاى  اولویت  پرسش نامه،  به کمک  پیمایشى  ترتیب دادن  با  آن،  از  پس 
تهرانى مورد سنجش قرار گیرد. تدوین نظام اولویت بندى از این جهت حائز اهمیت است که مى تواند 
در سیاست گذارى ها، قانون گذارى ها و برنامه ریزى هاى راهبردى مورد نظر و مالحظۀ تصمیم گیران و 
کارگزاران قرار گیرد. بر اساس نتایج این مقاله، کدهاى مسئولیت اجتماعى پیشنهادى متخصصان در 
و  «تبلیغات  کودکان»؛  و  «خانواده  امنیت»؛  و  حفاظت  خصوصى،  «حریم  اجتماعى»؛  «روابط  مقولۀ  ده 
رسانه اى»؛  «سواد  آسیب زا»؛  و  آزاردهنده  غیرحرفه اى،  تکنیک هاى  و  «اقدامات  الکترونیک»؛  تجارت 
دسته بندى  باند»  پهناى  و  اینترنت  «سرویس  و  دسترسى»  «حق  فکرى»؛  «مالکیت  محتوا»؛  «تولید 
مى شوند. همچنین، از منظر کاربران فضاى مجازى در شهر تهران، کدهاى مسئولیت اجتماعى مرتبط 
با مقوله هاى «روابط اجتماعى»؛ «تبلیغات و تجارت الکترونیک» و «حریم خصوصى، حفاظت و امنیت» 

داراى اولویت بیشترى نسبت به سایرین هستند.
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مقدمه
در  اطالعات  ساحِت  انفجارى  توسعۀ  و  ارتباطى  فّناورى هاى  حوزۀ  در  اخیر  دهۀ  دو  تحوالت 
پهنۀ جهانى فضاى مجازى را به عرصه اى ممزوج با زندگى  بشر و جدایى ناپذیر از آن مبدل 
تعامالت،  اطالعات،  گردش  تبادالت،  خدمات،  از  گسترده اى  بخش  که  حوزه اى  است؛  کرده 
ارتباطات و به تعبیرى، حیات در آن یا به واسطۀ آن جریان مى یابد. گستردگى رو به تزاید این 
عرصه مناسبات مختص به آن را پیچیده تر کرده و لزوم توجه به مالحظاِت مرتبط با آن را 
در حوزه هاى مختلف آشکارتر مى  کند. در این بین، توجه به مقوله هاى عامى همچون اخالق 
در  که  بسیطى  موضوعِى  دربرگیرى  نیز  و  مفهومى  فراگیرى  به جهت  اجتماعى،  مسئولیت  و 
همۀ شئون زیست و کنش هاى انسانى در فضاى فیزیکى و مجازى دارند، از اولویت و اهمیت 

مضاعفى برخوردار است.
فضاى مجازى که به هم افزایى همۀ دانش و سرمایه هاى اجتماعى و رفتارها و عملکردهاى 
سیاسى و اقتصادى و فرهنگى بشر امروز و گذشته در این فضا منجر مى شود، محیط واحد و 
بدون مرزى را خلق مى کند که فقدان قاعده هاى اخالقى مى تواند موجب هرج ومرج، بحران و 
با خصلت هاى  مجازى  محیط  عاملى (1390: 24)،  به تعبیر  تشدید تضادهاى اجتماعى شود. 
هم زمان،  تعامل  و  فاصله  با  تعامل  امکان  همیشه باز،  پنجره هاى  و  درها  دیجیتالى بودن، 
ـ مجازى بودن، غیرمرکزى بودن و حافظۀ مجازى ظرفیت هاى متفاوتى با جهان فیزیکى  واقعى 

فراهم مى کند که در پرتو آن سه پیامد کالن قابل اشاره است:
1. توَدرتو شدن فرهنگ ها، تکثر متراکم فرهنگى، حضور هم زمان فرهنگ ها در کنار یکدیگر و 
حتى از بین رفتن مرز میان زبان ها با ظرفیت هاى فراهم شده براى ترجمۀ خودکار متن ها؛

2. افزایش آزادى در ابراز ایده ها، ارزش ها و بازخوردهاى فکرى نسبت به دیگرى؛
3. همه جهانى شـدن فضـاى زندگـى و ظهـور جهـان در شـهر و شـهر در جهان و در سـطحى 
دیگـر، شـکل گیرى جهـان در خانـه و خانـه در جهـان، با سـطح جزئى تر ظهـور جهان در 

فـرد و فـرد در جهان.
ظرفیت مذکور و پیامدهایى که به آن ها اشاره شد وجود قاعده هاى فراگیر اخالقى را که هم 
به سالمت فضاى محلى و ملى و منطقه اى منجر شود و هم به واسطۀ آن ها محیط در عرصۀ 

جهانى مورد احترام قرار گیرد، ضرورت جدى مى بخشد.
مکان  با  مرتبط  اقتضائاِت  همۀ  بالموضوع شدِن  معناى  به  مجازى  فضاى  فرامکانى بودِن 
نیست، بلکه مفهومى ناظر بر فیزیِک مکان است. آنچه در این فضا زدوده مى شود بعد تجسیمى 
و تَجُسدِى مکان است نه ابعاد اجتماعى و فرهنگى آن. در این حوزه ها روندى معکوس جریان 
داشته که متعاقب آن امتدادیافتگِى مکان و گسترش آن در پهنۀ جهان اتفاق افتاده است؛ امرى 
درمى یابیم  کنیم  اضافه  نیز  را  مجازى  فضاى  فّناورانۀ  قابلیت هاى  و  ظرفیت ها  آن  به  اگر  که 
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به طور  فضا  این  در  زیست  به طورکلى  و  سیر  کنشگرى،  اخالقِى  و  اجتماعى  مالحظات  که 
چشمگیرى پیچیده تر، پردامنه تر و حساس تر از فضاى فیزیکى است.

بر همین اساس، هنگامى که از ظهور جهان در شهر و شهر در جهان صحبت به میان 
مى آید، توجه به مفاهیمى نظیر اخالق مدنى یا اخالق شهروندى در این فضا الزم مى نماید. 
مگر مى توان شهرى داشت و بدون حاکمیت اخالق با آرامش و رضایت در آن زیست؟ و به 
طریق اولى، مگر در نبود قواعد اخالقى مى توان در عرصۀ جهانى به فعالیت پرداخت، اعتماد 
کرد، کار کرد، تحصیل کرد، لذت برد، تعامل کرد و درعین حال خرسند و همچنان مشتاق بود؟

آنچه ضرورت توجه به قواعد اخالقى را در فضاى مجازى توجیه مى کند نیروى عظیمى 
«تعاملى بودن»،  باال»،  «دسترس پذیرى  «فرازمانى»  و  «فرامکانى»  مانند  فرامتغیرهایى  که  است 
بخشیده اند.  فضا  این  به  «گمنامى»  و  واقعیت»  «تشدیدشدن  «سیالیت»،  «چندرسانه اى بودن»، 
همۀ این ویژگى ها، عالوه بر کارکردهاى بى شمار مثبت و سازنده اى که دارند، منشأ آسیب ها 
و ناهنجارى هاى اخالقى نیز هستند. حال اگر به گزارۀ ظهور جهان در شهر و جهان در خانه و 
جهان در فرد و بالعکس بازگردیم، اهمیت و گسترۀ تأثیرگذارى آسیب ها در فضاى مجازى در 

مقایسه با آسیب هاى فیزیکى برایمان روشن تر خواهد شد.
آسیب در فضاى فیزیکى آسیبى آنالوگ مبتنى بر زمان فیزیکى، محلى، تک بعدى، کند، 
محدود، راکد و عادى است؛ اما در دیگر سو، آسیب مجازى آسیبى دیجیتال، مبتنى بر زمان 
است  غیرعادى  و  سیال  فراگیر،  جهانى،  سریع،  چندبعدى،  و  متکثر  ـ محلى،  جهانى  مجازى، 

(عاملى، 1390: 35).
محدود  مجازى  فضاى  در  اخالق  مقولۀ  به  اندازه اى  تا  مى رسد  نظر  به  دیگر،  طرف  از 
نظیر  مباحثى  مجازى،  فضاى  در  اخالق  مبحث  طرح  به مجرد  مى شود؛  نگریسته  محصور  و 
محتواهاى مستهجن و پورنوگرافیک، هک و دستبردهاى اینترنتى، جعل هویت، روابط جنسى 
میزان  در  اگرچه  مى شود.  متبادر  اذهان  به  ازاین دست  مسائلى  و  اینترنتى  بى وفایى  مجازى، 
اهمیت این موارد جاى هیچ گونه تشکیکى نیست، لکن حوزۀ اخالق در فضاى مجازى بسیار 

گسترده تر از مباحث مطرح شده است.
اولویت بندى در خصوص مسائل کارى عقالئى و الزم است؛ اما این اولویت بندى نباید به 
معنى سهل انگارى و بى توجهى به اولویت هاى پایین تر باشد. به فرض اینکه مسائل مطرح شده 
از اولویت بیشترى در مباحث اخالق در فضاى مجازى برخوردار باشند، نباید از سایر مسائل 

اخالقى در این فضا غافل ماند.
این غفلت، هم در زمینۀ کارهاى پژوهشى و هم به لحاظ سیاست گذارى و قانون گذارى، 
گزارۀ  بود.  خواهد  زمان بر  و  سخت  بسیار  آن ها  جبران  که  شود  خسارت هایى  منشأ  مى تواند 
باشد  پژوهش  مسئلۀ  به  ورود  مسیِر  هدایتگِر  مى تواند  که  امروز  جهان  خصوص  در  کلیدى 
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همه همسایه شدن جهان (عاملى، 1392) به واسطۀ فضاى مجازى است؛ به این معنا که فضاى 
همسایگى  به  را  جهان  همۀ  خود  فرازمانى  و  فرامکانى  ظرفیت هاى  و  قابلیت ها  با  مجازى 
و  اخالق  فیزیکى،  فضاى  به مانند  همسایگى،  فضاى  این  در  طبیعتًا  و  است  درآورده  یکدیگر 
رعایت مسائل اخالقى صرفًا محدود و محصور به مسائلى نظیر پرخاشگرى، فحاشى و خیانت 
نیست و دامنه اى بسیار وسیع تر را در بر مى گیرد. قطعًا در فضاى همسایگى مجازى نیز، اخالق 
و مباحث و مسائل اخالقى بسیار فراتر و گسترده تر از محتواهاى مستهجن، بى وفایى اینترنتى، 
سایبرسکس و هک است. کافى است کمى جزئى تر و با دقت بیشترى این فضا را رصد یا در 
آن سیر کنیم تا حجم انبوه تگ گذارى هاى نامرتبط و با اهداف تجارى یا غیر آن؛ پاپ  آپ هاى 
متعدد که موجب گمراهى، خستگى، عصبانیت و حتى انحراف کاربر مى شوند؛ اخبار دروغ و 
تکثیر سریع و لحظه اى آن با توجه به هایپرتکست بودن فضاى مجازى؛ جعل هویت و اقدامات 
پس از آن؛ فریب کاربر و آدرس دهى غلط به او براى اهداف تجارى و باالبردن گردش کلیک؛ 
استفاده از عناوین و تیترهاى جذاب و کنجکاوکننده و درعین حال بى ارتباط با مطلب؛ تبلیغات 
بیش از حد و آزاردهنده؛ سوء استفاده از سازوکار موتورهاى جست وجو براى اهداف تجارى یا غیر 
آن؛ کامنت گذارى  هاى سازمان دهى شده و با اهداف ازپیش تعیین شدۀ تجارى، سیاسى، اجتماعى، 
اقتصادى و موارد بسیار دیگرى ازاین دست توجه ما را به خود جلب مى کنند؛ مسائلى که اگر به 
مجموعۀ آن ها با نگاهى کالن بنگریم، پیوند و ارتباط آن ها با مسائل اخالقى و لزوم برخورد 
و مواجهۀ صحیح با آن ها با استفاده از کدهاى اخالقى و قوانین روشن و صریح را درمى یابیم.

واضح است که موارد ذکرشده و بسیارى موارد دیگر که شاید در نگاه اول چندان در اولویت 
مسائل اخالقى در فضاى مجازى نباشند، هنگامى که در کنار هم عمل و اثر مى کنند، مى توانند 
به میزان زیادى به رضایت و آرامش ما در فضاى مجازى و به اصطالح زندگى مجازى ما آسیب 
وارد کنند و حتى با توجه به دوفضایى بودن برخى آسیب ها (عاملى، 1390) به زندگى واقعى 
و جهان فیزیکى ما نیز صدمه بزنند. ازاین رو ، همان طور که در ابتدا اشاره شد، غفلت از این 
مباحث، هم در زمینه هاى پژوهشى و هم قانون گذارى، موجب خسران بسیار و پشیمان کننده 

خواهد بود.
به اجمال مى توان گفت حجم وسیع تجارت الکترونیک و توابع در جوف آن نظیر تبلیغات، 
گسترۀ روابط اجتماعى در بستر وب و چالش هاى منبعث از آن ازجمله حریم خصوصى و امنیت 
اطالعات، مسائل مرتبط با حضور کودکان در فضاى مجازى و مباحث مطرح در زمینۀ مالکیت 
فکرى محتواهاى موجود در وبگاه ها و پلتفرم هاى متعدد مانند شبکه ها و رسانه هاى اجتماعى، 
همگى، تنها بخشى از مشکالت کنونِى فضاى مجازى هستند که تدوین مجموعۀ نظام مندى 
از کدهاى مسئولیت اجتماعى با پشتوانۀ حقوقى و اخالقى و همین طور همراه با پشتیبانى قانونى 
را به عنوان بخشى از راهکار مقابله و شیوۀ مواجهه امرى الزم، ضرورى و گریزناپذیر کرده اند. 
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مسئلۀ اصلى این مقاله نیز مدون سازى نظامى از کدهاى مسئولیت  اجتماعى ناظر به موضوعات 
مذکور با بهره گیرى از آراى متخصصان و صاحب نظراِن این حوزه و در مرحلۀ بعد، سنجش 

اولویت و مرتبۀ اهمیِت آن ها از نظرگاه کاربران فضاى مجازى است.

پیشینۀ پژوهش
ماه بانوئى، پورعزت، زارعى متین و یزدانى (1398) در مطالعه اى با نام «شناسایى و رتبه بندى 
سالمت  دایرۀ  اخالقى  کدهاى  شناسایى  به  الکترونیک»  سالمت  پزشکى  اخالقى  کدهاى 
الکترونیک و اولویت بندى آن ها براى کمک به درِك بهتر مدیران از ماهیت چالش هاى اخالقى 
این حوزه مبادرت ورزیده اند. بر اساس یافته هاى این پژوهش که با تکنیک مصاحبه با خبرگان 
صورت گرفت، کدهاى «حفظ حریم خصوصى» و «افزایش کیفیت خدمات الکترونیک» داراى 

بیشترین اهمیت و درنتیجه، اولویت در حیطۀ مذکور به شمار مى روند.
کریمـى علویجـه و عزیزیـان (1396) در پژوهشـى بـا عنـوان «اولویت بنـدى کدهـاى 
اخالقـى در تبلیغـات تلویزیونـى»، بـا تأکیـد بـر اینکـه تبلیغـات تولیدشـده در کشـور تطابقـى 
بـا مسـائل فرهنگـى و اجتماعـى جامعـۀ ایـران ندارد، بـه احصاى کدهـاى اخالقـى موجود در 
تبلیغـات و همین طـور تعییـن چگونگـى اولویت بنـدِى آن هـا از منظـر متخصصـان صنعـت و 
مصرف کننـدگان پرداختنـد. نتایـج پژوهـش آن هـا نشـان داد کدهـاى مرتبـط بـا «صداقـت»؛ 
«تبعیض هـاى نـژادى، جنسـیتى و دینـى» و «محیط زیسـت» سـه اولویـت نخسـت کدهـاى 

اخالقـى از منظـر صاحب نظـران هسـتند.
نصیرى، بختیارى و بدوى (1395) در پژوهشى تحت عنوان «سواد اخالقى به عنوان یکى از 
رهیافت هاى سواد رسانه اى و مسئولیت اجتماعى»، ضمن پرداختن به مفهوم اخالق مراقبت، آن 
را یکى از ابعاد سازندۀ مسئولیت اجتماعى دانسته اند. در این پژوهش، منظور از اخالق مراقبت 

نوعى کنش انسانى در برابر پیام هایى است که فرد از محیط پیرامونش کسب مى کند.
عاملى (1392: 165)، با نگاهى به اخالق روابط عمومى از منظر اندیشۀ اسالمى، شش 
اصل و شش کد اخالقى براى سازمان ها استخراج کرده  است که در اینجا به اختصار به عناوین 

آن ها اشاره مى شود:
- سالمت فکر و اندیشه نسبت به سازمان، اعضا و مشترى؛

- عمِل بدون توقع و خالصانه براى مصلحت سازمان، اعضا و مشترى؛
- رفتار با سازمان، مشترى و اعضا با انگیزۀ مثبت، خوش کردارى و خوش گفتارى؛

- استمرار در کار و تالش براى سربلندى سازمان، مشترى و اعضا؛
- وفادارى؛

- راست گویى.

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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عاملى (1392: 164) در مطالعه اى دیگر به این موضوع پرداخته است که با ظهور صنعت 
رایانه و واقعیت مجازى و خدمات مجازى و الکترونیک، وجوه جدیدى از اخالق و مسئولیت 
با  مرتبط  حقوق  رعایت  ماشین،  احترام گذاشتن  ماشین،  سالم کردن  مى شود.  مطرح  اجتماعى 
رازدارى، صداقت و درستى در رفتار، عمل کردن در چارچوب قوانین تعریف شده و تعریف شدن 
کدهاى اخالقى مرتبط با مسئولیت اجتماعى وجوهى هستند که در ارتباطات جمعى و روابط 
عمومى ماشینى به صورت جدى مطرح مى شوند. به همین علت است که برخى متفکران از نیاز 
به نگارش قوانین اخالقى و کردارى جدید در حوزۀ برخورد با مراجعه کننده و مشترى مى گویند.

«کدهـاى اخالقـى در آمـوزش آنالیـن» عنـوان مطالعـه اى اسـت کـه نیـک روان مفـرد 
(1390) در آن بـه چالش هـاى اخالقـى آمـوزش الکترونیـک و شـبکه محور پرداختـه و ایـن 
حـوزه را نیازمند طرح کدهاى اخالقى دانسـته اسـت. «قابلیت دسترسـى یکسـان بـه اینترنت»، 
«برخـوردارى از صداقـت دانشـگاهى»، «الـزام بـه حفـظ حریـم خصوصـى و محرمانه مانـدِن 
اطالعـات افـراد» و همین طـور «التـزام بـه رعایـت حـق نشـر و حـق مالکیت فکـرى» ازجمله 

کدهایـى اسـت کـه در این پژوهش پیشـنهاد شـده اسـت.
است.  دانسته  رایانه  اخالقى  تحول  نشان دهندۀ  را  سایبرنتیک  مطالعات   (2019) اسپینلو1 
فعالیت هاى  مقیاس  به سبب  خود،  اختراع  زمان  در  رایانه،  که  مى کند  اشاره  واقعیت  این  به  او 
انجام پذیر و توانایى حل برخى مسائل با کمک نرم افزارهاى پیچیده، ماشینى انقالبى شناخته 
مى شد؛ اما رفته رفته توجه ها به توانایى هاى اطالعاتِى آسیب زا و قابلیت هاى مخرب این وسیله، 
کنش هاى هکرها در فضاى سایبر، مالکیت فکرى نرم افزارها و راهکارهاى مقابله با آن ها از 
مسیرهاى گوناگون ازجمله توجه به مفاهیم و ارزش هاى اخالقى مانند مسئولیت اجتماعى و 

حریم خصوصى معطوف شد.
چو، فیورى و مور2 (2017) در پى پاسخ به این پرسش برآمدند که شرکت هاى خوش نام و 
داراى حسِن شهرت در شبکه هاى اجتماعى از چه فنون ارتباطى و مهارت هاى اجتماعى استفاده 
مى کنند. آن ها با ارزیابى و تحلیل محتواى 46 صفحۀ فیس بوك متعلق به تحسین  برانگیزترین 
شرکت هاى جهان در رتبه بندى مجلۀ فورچون3 نشان دادند که این شرکت ها بیشتر از پیام هایى 
با محتواى مسئولیت هاى اجتماعى براى برقرارى ارتباط با مخاطبان خود بهره مى برند و راهبرد 

اطالع رسانى را نیز در اولویت باالترى در قیاس با تعامل قرار مى دهند.

1. Spinello
2. Cho, Furey & Mohr
3. Fortune
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باورن1 و بورمیستر2، در فصلى از کتاب حرفه اى گرایى در صنعت ارتباطات و فّناورى اطالعات3 
اثر ِوکرت4 و لوکاس5 (2013) با عنوان «منافع تجارى به روزسازى کدهاى اخالقى»6، به این 
بحث پرداخته اند که على رغم اینکه تقریبًا همۀ جوامع حرفه اى داراى اصولى اخالقى هستند که 
گاهى اوقات به آن کد هاى رفتار حرفه اى یا اصطالحاتى ازاین دست گفته مى شود، در صنعت 
فاقد چنین کدهایى هستند و سؤاالتى را نیز در خصوص  فّناورى اطالعات، برخى از جوامع 
اثربخشى آن ها مطرح مى کنند؛ ازجمله اینکه: آیا چنین کدهایى اجراشدنى هستند؛ آیا عموم 
مردم و کاربران متخصصان و دست اندرکاراِن حوزۀ فّناورى اطالعات و ارتباطات را بر اساس 
چنین کدهایى پاسخ گو مى دانند؛ آیا مى توان ادعا کرد که کدها صرفًا بیانیه هاى مهمى هستند 
که هیچ کاربرد عملى اى ندارند؛ و اساسًا چرا جامعۀ تجارى باید به چنین کدهایى توجه کند. 
باورن و بورمیستر در مطالعۀ خود، ضمن الزم دانستن توجه به مقولۀ تدوین و اجراى کدهاى 
اخالقى در حوزۀ فّناورى اطالعات و ارتباطات، تأکید مى کنند که اگرچه فّناورى هاى اطالعاتى 
در طول زمان به سرعت تحول مى یابند، لکن اصول اخالقى فّناورى اطالعات و ارتباطات باید 
حفظ شوند. در این میان، برخى اصول اخالقى لزومى به تغییر ندارند و برخى دیگر باید متناسب 

با پیشرفت ها و شرایِط جدید مداوم روزآمد شوند و مورد بازبینى قرار گیرند.
کالدرون7، فررو8 و ردین9 (2012) در صدد پاسخ گویى به این پرسش هستند که اوًال آیا 
کدهاى اخالقى شرکت هاى تقدیرشده تأکید بیشترى بر مسئولیت هاى اجتماعى و فرایندهاى 
اجرا و ایفاى آن ها دارند و دوم اینکه آیا آن ها مى توانند به مثابه کدهاى اخالق نسل سوم ـ که 
انگیزۀ سود را پشت سر مى گذارد و عالوه بر ارتقاى موقعیت سهام داران و حمایت از کارمندان، 
توجه به ذى نفعان خارجى را نیز در دستور کار خود قرار مى دهد ـ تلقى شوند. نتایج این مطالعه 
کدهاى  به  که   2009 سال  تحسین شده  شرکت هاى  این  اخالقى  کدهاى  که  مى دهد  نشان 
اخالقى یا مسئولیت اجتماعى شرکت ها مشهورند، مشابه «کدهاى رفتارى» هستند و همچنان 
و  داخلى  مدیریت  و  هنجارها  انطباق  اقتصادى،  فورى  موفقیت  با  مرتبط  سنتى  ارزش هاى  با 

تأثیراِت بخشى تنظیم تعریف و اعمال مى شوند.

1. Bowern
2. Burmeis ter
3. Professionalism in the Information and Communication Technology Indus try 
4. Weckret
5. Lucas
6. Business benefits from keeping codes of ethics up to date
7. Calderon
8. Ferrero
9. Redin
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اطالعات  جامعۀ  و  جهانى  فضاى  به  اخالقى  مسائل  و  اخالق  ورود  به   (2003) گوناترو1 
اشاره کرده و از این حیث، تأثیرات اجتماعى فّناورى اطالعات را مورد توجه قرار داده است. 
مهار  براى  ضرورى  امرى  نه تنها  را  اطالعاتى  جامعۀ  و  مجازى  فضاى  در  اخالق  به  توجه  او 
قدرت خود فّناورى اطالعات، بلکه عنصرى الزم براى زنده ماندن در انقالِب انفجارى اطالعات 
تلقى مى کند و معتقد است اگرچه برخى از رویکردهاى فنى مانند رمزگذارى اطالعات، شناسۀ 
دیجیتال و روش هاى فایروال براى غلبه بر برخى از مشکالت ایجاد و ابداع شده است، اما 

اقدامات قانونى نیز باید در سراسر جهان مورد توجه قرار گیرد و اجرا شود.
مجازى»2،  فضاى  در  اخالقى  ارزش هاى  و  «کدها  عنوان  با  دیگرى  پژوهش  در  اسپینلو، 
به نقد آراى لسیگ3 دربارۀ چهار روش تنظیم مقررات در فضاى مجازى ـ یعنى کدها، قوانین، 
بازارها و هنجارها ـ مى پردازد. او اگرچه مقابله با برخى از ناهنجارى ها و عوامل منفى خارجى 
را که باعث اخالل در شبکه مى شوند ضرورى مى داند؛ در نهایت، فلسفۀ خودتنظیمى اخالقى 

را، به جاى اتکاى بیش از حد به سیاست هاى دولت، پیشنهاد مى  کند.

مبانى نظرى پژوهش
مفهوم مسئولیت اجتماعى و اخالق

تعاریف متعددى از مسئولیت اجتماعى وجود دارد که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره مى کنیم:
 گریفین4 و بارنى5 (1992) مسئولیت اجتماعى را مجموعه وظایف و تعهداتى مى دانند که 

سازمان باید در حفظ و مراقبت و کمک به جامعه اى که در آن فعالیت مى کند انجام دهد.
«مسئولیت  مى دهد:  ارائه  اجتماعى  مسئولیت  از  را  تعریفى  چنین   (24  :1371) ایران نژاد 
اجتماعى تعهد تصمیم گیران براى اقداماتى است که به طورکلى، عالوه بر تأمین منافع خودشان، 

موجبات بهبود رفاه جامعه را فراهم مى آورد.»
سال 1953، در کتاب تأثیرگذار مسئولیت هاى اجتماعى تاجر6 در ادبیات دانشگاهى مدیریت 
و سازمان مفهوم مسئولیت اجتماعى براى اولین بار مطرح شد. بوون7 در این کتاب عنوان کرد 
و  تصمیم گیرى ها  سیاست ها،   پیگیرى  به  تعهد  از  است  عبارت  تاجر  اجتماعى  مسئولیت  که 
اقداماتى که در جهت اهداف و ارزش هاى اجتماعى قرار دارند (تقى زاده و سلطانى فسقندیس، 

1. Gunatro 
2. ‘Code and moral values in cyberspace’ 
3. Lessig
4. Griffin
5. Barney
6. Responsibilities of the Businessman
7. Bowen
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به  سازمان ها  نیاز  به سبب  دهۀ 1960  طول  در  بنگاه  اجتماعى  مسئولیت  مفهوم   .(97 :1389
بین  میثاق»  «تغییر  نام  با  تغییر  این  از  یافت؛  توسعه  اجتماعى  محیط  تغییرات  به  پاسخ گویى 
اجتماعى  عملکرد  خصوص  در  انتظارات  تغییر  منعکس کنندۀ  و  مى شود  یاد  جامعه  و  سازمان 
سازمان است. میثاق بین سازمان و جامعه بر این استوار بود که رشد اقتصادى سرچشمه همۀ 
پیشرفت هاست. موتور این رشد اقتصادى به وسیلۀ کسب سود بر پایۀ رقابت میان سازمان ها 
قابل حرکت بود. در میثاق جدید میان سازمان و جامعه این موضوع مطرح است که دنبال کردن 
ِصرف رشد اقتصادى نگرشى تک بعدى است و نمى تواند نیازهاى اجتماعى را کاهش دهد. در 
میثاق جدید بیان مى شود که پرداختن به امور اقتصادى به طور خودکار نمى تواند پیشرفت و رفاه 
اجتماعى را تأمین کند و در بسیارى موارد ممکن است زیان هایى نیز داشته باشد. بنابراین، با 
گذاشتن الزامات و تعهداتى به دوش سازمان ها باید هزینه هاى اجتماعى را کاهش داد (تقى زاده 

و سلطانى فسقندیس، 1389).
آنچه در بند اخیر به آن اشاره شد ناظر به نوع دیگرى از مسئولیت اجتماعى است که به آن 

مسئولیت اجتماعى شرکتى (شرکت ها) مى گویند.
همان طور که اشاره شد، مسئولیت اجتماعى مفهومى بسیار متغیر است. ازآنجاکه ارزش هاى 
موجود در هر جامعه اى متفاوت با جوامع دیگر است، مفهوم مسئولیت اجتماعى از کشورى به 
کشور دیگر متغیر و حتى گاه ممکن است متضاد باشد. فرهنگ و جهان بینى مردم هر جامعه 
نیز به این تغییر و تضاد دامن مى زند؛ چراکه مسئولیت اجتماعى مفهومى است که در قالب 
نظام ارزشى قابل تعریف است؛ اما در این بین، ارزش هاى مشترك و جهان شمول نیز وجود 
دارند؛ ارزش هایى مانند صداقت، درست کارى، امانت دارى، رعایت احترام و شأن انسانى و موارد 
این چنینى دیگر که مطلوب و موردپذیرش همۀ انسان ها در سراسر دنیا فارغ از ملیت، دین، نژاد 

و فرهنگ آن هاست.
از کدهاى مسئولیت اجتماعى  آن دسته  آن است نیز تدوین  به دنبال  این پژوهش  آنچه 
محسوب  فرافرهنگى  و  فرادینى  و  دارند  فراگیر  و  عمومى  جنبۀ  که  است  مجازى  فضاى  در 
مى شوند؛ لذا، بى تردید تحقق چنین هدفى جز در سایۀ درك و تعریف مسئولیت اجتماعى بر 
اساس ارزش هاى مشترك جهانى، مکاتب یادشده و همچنین مؤلفه هاى توسعۀ پایدار میسر 

نخواهد بود.
واژۀ اخالق دو کاربرد متمایز دارد: گاهى اخالق به معناى خلق وخوى، رفتار عادت شده و 
مزاج به کار مى رود و گاه در معناى عادت و سجیه است. معناى دیگر این واژه ها دانشى است 
که به نحو روشمند از ُحسن و قبح و خوبى و بدى رفتار بحث مى کند (قراملکى، 1387: 120).

مـا انسـان ها رفتـار و حـرکات گوناگونـى انجـام مى دهیـم: از تنفـس تـا نوشـتن کتـاب و 
اداره کـردن کارخانـه. برخـى از ایـن رفتارهـا را چنـان بـه خود نسـبت مى دهیم که مسـئولیت 

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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آن هـا را مى پذیریـم و آثـار مفیدشـان مـا را خشـنود مى  کنـد و از آثـار زیان بارشـان ناخرسـند، 
شـرمنده و پشـیمان مى شـویم. خرسـندى و ناخرسـندى، پشـیمانى و ندامـت و شـرمندگى، 
تحسـین و تقبیـح، سـتایش و سـرزنش، عتـاب و عقاب، همه، نشـان مى دهند که مـا به اختیار 
خویـش تصمیـم گرفته ایـم و بـا پذیرفتـن مسـئولیت آن، اقـدام کرده ایـم. یکـى از مهم تریـن 
تفاوت هـاى میـان انسـان و سـایر موجـودات بـه همیـن مسـئولیت پذیرى و رفتـار اخالقـى 
برمى گـردد. انسـان موجـودى خـودآگاه، مختـار و مسـئول اسـت. فضیلت و رذیلت، سـعادت و 

شـقاوت، همـه، بـه مسـئولیت پذیرى آدمـى برمى گـردد (قراملکـى، 1387: 121).

مبانى فلسفى اخالق در دنیاى مجازى
در فلسفۀ اخالق، نظام هاى مختلفى وجود دارند که پاسخ هاى گوناگونى به مسئلۀ مالك نهایى 
اخالق مى دهند. هر نظام اخالقى، چه اینکه نظام سکوالریستى و الئیک باشد یا نظام الهى و 
دینى، داراى مالك نهایى است. براى مثال، در نظام اخالقى کانتى، تعهد و وظیفۀ اجتماعى و 
عقالنى برترین ترازوى اخالق است؛ درحالى که در نظام اخالقى کیرکگور1 وظیفۀ اجتماعى و 
عقالنى در پرتو وظیفۀ الهى و تکلیف دینى معنادار مى شود. در نظام اخالقى دینى، این مالك 

کارایى خود را در تقرب به خدا به دست مى  آورد (قراملکى، 1387: 192).
به  توجه  جسمانى،  و  ماّدى  دنیاى  مانند  نیز  معنایى  و  مجازى  دنیاى  در  مى رسد  نظر  به 
«وظیفه گرایى»  از  عبارت اند  گرایش  دو  آن  که  باشد  اجتناب ناپذیر  اخالق  فلسفى  گرایش  دو 
اخالق  فلسفۀ  صانع پور، 1395: 91)  از  نقل  (به  برى2  فیلیپ  زمینه،  این  در  و «نتیجه گرایى». 
وظیفه گرا و فلسفۀ اخالق نتیجه گرا را در فضاى سایبرى تحلیل و بررسى مى کند که در ادامه 

به آن مى پردازیم.

1. وظیفه گرایى اخالقى
اخالق فریضه گرایانۀ کانت از مبنایى حمایت مى کند که طبق آن همۀ انسان ها وظیفه دارند 
رفتارى محترمانه با انسان هاى دیگر داشته باشند، هریک از آنان را غایات فعل اخالقى بدانند 
و از نگاه ابزارگونه به انسان هاى دیگر احتراز کنند؛ همان گونه که انتظار دارند دیگران به آن ها 
ازآنجاکه در فضاى مجازى هر شخصى فردى مجازى است؛  احترام بگذارند. برخى معتقدند 

مى توان با او رفتارى ابزارانگارانه داشت؛ اما در اینجا دو استدالل وجود دارد:

1. Kierkegaard
2. Brey



17

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم

پاییز  1401

الف) استدالل بر اساس توسعۀ اخالقى
بر اساس این استدالل، وظیفه گرایى اخالقى مستلزم افعالى است که به توسعۀ اخالقى منجر 
مى شود. طبق این استدالل، کانت مانند اگوستین1 و دکارت2 معتقد است حیوانات ارزش ذاتى 
اجتناب  آن ها  با  بى رحمانه  رفتار  از  باید  دارد  عقیده  اما  نیستند،  انسان  احترام  سزاوار  و  ندارند 
کرد؛ زیرا این امر به افزایش رفتارهاى بى رحمانه با وجودهاى انسانى منجر خواهد شد. به این 
ترتیب، بر مبناى «استدالل توسعۀ اخالقى» کانت که عمل غیراخالقى را حتى دربارۀ حیوانات 
مجاز نمى دانست، الزامًا رفتار غیراخالقى با انسان هاى مجازى در فضاى سایبرى نیز منافى 
دنیاى  در  غیراخالقى  امور  نهادینه کردن  بر  عالوه  امر،  این  زیرا  است؛  اخالقى  فریضه گرایى 
مجازى، موجب تسرى رفتارهاى غیراخالقى به دنیاى واقعى نیز مى شود (صانع پور، 1395: 91).

ب) استدالل بر اساس آسیب روان شناسانه
بر اساس این استدالل، مردم براى خود هویت متعینى قائل اند و عالقه مندند تا خود را در طبقات 
اجتماعى متناسبى بازنمایى و تعیین هویت کنند که اگر افراد دیگر جامعه هویت آن ها را به 
رسمیت نشناسند و به آن احترام نگذارند، احساس حقارت خواهند کرد. در بیشتر جوامع غربى 
پایان قرن نوزدهم این اصل اخالقى حاکم بود که کسى حق ندارد با عملکردهاى فردى خود 
موجب آزار دیگران شود؛ آزارى که به تمامیت فیزیکى، مالکیت شخصى و هویت اجتماعى آن ها 
صدمه وارد مى کند. بر اساس استدالل آسیب روان شناسانه، آزارهایى که انگیزه ها، ارزش ها و 
اعتقادات شهروندان دنیاى مجازى را هدف قرار مى دهد و به هویت ایشان توهین مى کند با 
وظیفه گرایى مبنایى در حوزۀ فلسفۀ اخالق دنیاى مجازى منافات دارد (صانع پور، 1395: 92).

2. نتیجه گرایى اخالقى
که  مى دانند  پسندیده  اخالقى  لحاظ  به  را  عملکردهایى  اخالقى  نتیجه گراى  نظریه هاى 
خود  استدالل  در  برى3  آورند.  فراهم  اعمال  آن  از  تأثیرپذیرفتگان  براى  را  «خیر»  بیشترین 
قالبى از نتیجه گرایى اخالقى براى فریضه گرایى کانت تدارك مى بیند و مى نویسد استدالل آزار 
روان شناسانۀ کانت را که برآمده از وظیفه گرایى اخالقى اوست، مى توان در قالبى نتیجه گرایانه 
این  به  آورد؛  دست  به  نتیجه گرایانه  و  وظیفه گرایانه  نظریۀ  دو  از  ترکیبى  و  کرد  بازسازى  نیز 
ترتیب که رفتار غیراخالقى در فضاى مجازى به گسترش عملکردهاى غیراخالقى در جهان 
فیزیکى منجر مى شود که نتایج مضرى براى دیگران دارد و موجب بى احترامى به آنان خواهد 
که  مى کند  محکوم  را  اعمالى  نیز  نتیجه گرایانه  رویکردى  در  روان شناسانه  آزار  استدالل  شد. 
1. Augus tine
2. Descartes
3. Brey 

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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موجب ضرر روان شناسانه مى شوند؛ زیرا ضرر اجتماعى ناشى از این اعمال بیش از لذت و شادى 
عمل کنندگان است. این استدالل بر اخالقى نتیجه گرا مبتنى است؛ بنابراین، بر مبناى فلسفۀ 
اخالق وظیفه گرا و نیز فلسفۀ اخالق نتیجه گرا هیچ یک از اعمال غیراخالقى در فضاى مجازى 

دربارۀ افراد مجازى توجیه پذیر نیست (به نقل از صانع پور، 1395: 92).
روش پژوهش

پــس از روشن شــدن لــزوم و ضــرورت تدویــن کدهــاى اخالقــى و مســئولیت اجتماعــى در 
فضــاى مجــازى، اینــک کیفیــت، چگونگــى و روش تحلیــل و تدویــن آن هــا مــورد توجــه 

ــرد. ــرار مى گی ق
و  متخصصان  قلم  و  دست  به  جز  اجراشدنى  و  کارآمد  جامع،  کد هاى  تدوین  بى شک،   
گروه هاى  و  افراد  سوى  از  اقدامى  و  تالش  گونه  هر  و  بود  نخواهد  میسر  حوزه  این  نخبگان 
غیرمرتبط و فاقد دانش الزم در این زمینه نه تنها کم ارزش و بى اهمیت است؛ بلکه به نوعى 
قانون گذارى  دستگاه هاى  کارگزاران،  دیگر،  طرف  از  مى رود.  شمار  به  هزینه  و  وقت  اتالف 
نیستند  قادر  اول  وهلۀ  در  دست کم  مختلف  شوراهاى  و  نهادها  در  تصمیم سازى  و  اجرایى  و 
تمامى مفاد و مواد پیشنهادى متخصصان و نخبگان را به مرحلۀ اجرایى و عملیاتى برسانند؛ 
چراکه وضع و صدور دفعى و یک بارۀ حجم زیادى از قوانین، سیاست هاى ابالغى، پیوست هاى 
زیادى  مدت  از  پس  آن هم  منشورها،  و  بخش نامه ها  آیین نامه ها،  دستورالعمل ها،  فرهنگى، 
حاکمیت هرج ومرج و بى انضباطى و بى مسئولیتى و بى اخالقى، نه تنها از قدرت اجرایى شدن و 
نظارت بر حسن اجراى آن ها مى کاهد؛ بلکه خصوصًا در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى چندان 
و  تمرکز  که  است  خردمندانه  اقدامى  اولویت سنجى  شرایط  این  در  نمى رسد.  نظر  به  کارآمد 
توجه ها را در وهلۀ نخست به سوى مهم ترین و فراگیرترین آسیب ها و ارائۀ راهکار براى مقابله 
این  که  است  این  مى گیرد  قرار  توجه  مورد  اینجا  در  که  نکته اى  مى دهد.  سوق  آن ها  حل  و 

اولویت بندى از منظر چه کسانى باید صورت پذیرد.
 در این پژوهش این امر به کاربران فضاى مجازى محول شده است؛ چراکه به نظر مى رسد 
کاربران فضاى مجازى بیشتر از هر گروه دیگرى با چالش ها و آسیب هاى اخالقى این فضا 
درگیر و مواجه اند. از طرف دیگر، عالیق، سالیق و اهداف گوناگون کاربران فضاى مجازى 
موجب مى شود از منظرهاى متفاوتى به آسیب هاى این فضا نگریسته شود و نهایتًا مواردى در 
اولویت قرار گیرند که برایند نظر همۀ اقشار و گروه ها باشند و نه صرفًا عده اى محدود و معدود 

که کاربرى ها، انتظارات و اهداف و نظرهاى خاص خودشان را دارند.
 ازآنجاکه این پژوهش قصد دارد مرحلۀ اول را با تدارك مصاحبه با صاحب نظران که از 
شیوه هاى متعارف روش تحقیق کیفى به شمار مى رود و مرحلۀ دوم را با ترتیب دادن پیمایش 
که از شیوه هاى شاخص روش تحقیق کّمى است، به انجام برساند، پژوهشى با روش ترکیبى 
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محسوب مى شود.
 Johnson,) پژوهش ترکیبى با عناوین مختلفى ازجمله مسیر سوم، سومین پارادایم پژوهشى
Onwuegbuzie & Turner, 2007) و سومین جنبش روش شناختى خوانده شده  است (تدلى 
و تشکرى، 1395) و به مثابه بدیلى براى سنت هاى دوگانۀ کیفى و کّمى در طى بیست سال 
گذشته ظهور یافته است. عاملى (1392) نیز به دو رویکرد کلى روش هاى ترکیبى با عناوین 
پى آیندى و هم زمان اشاره کرده است. از نظر کرسول و دیگران1 (به نقل از عاملى، 1392)، در 
طرح هاى پى آیندى یا متوالى، یک روش اجرا مى شود و در مرحلۀ بعد و بر اساس یافته هاى 

روش اول، روش دوم پیگیرى یا طراحى مى شود.
ــن پژوهــش مســتلزم  ــب گفته شــده، اجــراى ای ــه مطال ــا توجــه ب ــن اســاس و ب ــر ای ب
ــان  ــب غیرهم زم ــر ترکی ــر ب ــه ناظ ــدى اســت ک ــوع پى آین ــى از ن ــرى روش ترکیب به کارگی
ــت از  ــارت اس ــۀ اول عب ــت. مرحل ــه اس ــى دو مرحل ــى ط ــى و کّم ــى دو روش کیف و متوال
ــات  ــون موضوع ــازى پیرام ــاى مج ــوزۀ فض ــگان ح ــان و نخب ــاى متخصص ــذ دیدگاه ه اخ
ــوى  ــنهادى از س ــى پیش ــئولیت اجتماع ــاى مس ــن کده ــه تدوی ــه ب ــن مرحل ــر. ای موردنظ

ــد. ــد انجامی ــگان و متخصصــان خواه نخب
به  پرسش نامه  قالِب  در  متخصصان  پیشنهادى  کدهاى  لیست  ارائۀ  شامل  دوم  مرحلۀ   
کاربران فضاى مجازى و درخواست از آن ها براى ابراز نظر در خصوص درجۀ اهمیت هریک 
از آن هاست. این مرحله به تعیین اولویت هاى کد هاى مسئولیت اجتماعى پیشنهادى از منظر 

کاربران فضاى مجازى منجر خواهد شد.
دربرگیرى  به منظور  تا  شد  تالش  بود.  مصاحبه شوندگان  انتخاب  بخش  این  در  اول  گام 
دیدگاه هاى متفاوت، انتخاب مصاحبه شوندگان از مراکز و مؤسسات متفاوتى نظیر پژوهشگاه 
تهران،  دانشگاه  فرهنگى،  مطالعات  و  انسانى  علوم  پژوهشگاه  ارتباطات،  و  هنر  فرهنگ، 
دانشگاه عالمه طباطبائى، دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه صداوسیما صورت پذیرد و تمامى 
تعداد  به همراه  مؤسسات  نام   1 جدول  در  شود.  ضبط  بصرى  و  سمعى  به صورت  مصاحبه ها 

اعضاى مصاحبه شونده از هر مؤسسه به تفکیک آورده شده است.
جدول 1. نام مؤسسات مراجعه شده جهت اخذ مصاحبه از صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان

پایگاه علمى 
مصاحبه شوندگان

تعداد اعضاى 
مصاحبه شونده نام مؤسسه به ترتیب حروف الفبا ردیف

عضو هیأت علمى 1 پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى 1
اعضاى هیأت علمى 2 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 2
عضو هیأت علمى 1 دانشگاه امام صادق (ع) 3

1. Creswell et al. 
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اعضاى هیأت علمى 2 دانشگاه تهران 4
عضو هیأت علمى 1 دانشگاه صداوسیماى جمهورى اسالمى ایران 5
عضو هیأت علمى 1 دانشگاه عالمه طباطبائى 6

کارشناسان پژوهشى 2 مرکز پژوهش هاى فضاى مجازى 7
________ 10 7 جمع

پس از مصاحبۀ هشتم، رفته رفته مطالب مطرح شده در مصاحبه هاى قبلى به نوعى تکرار 
مى  شد و مطالب و مباحث جدید و گفته نشده به ندرت از دل مصاحبه ها استخراج مى شد تا اینکه 

نهایتًا پس از انجام ده مصاحبه، اشباع نظرى حاصل شد و مصاحبه متوقف شد.
ــاره و  ــۀ چندب ــده، مطالع ــاى ضبط ش ــا از فایل ه ــه پیاده ســازى مصاحبه ه ــد ب ــۀ بع مرحل
دقیــق آن هــا و نهایتــًا اســتخراج کدهــاى مســئولیت اجتماعــى در فضــاى مجــازى از درون 
ــدا  ــا، ابت ــن آن ه ــۀ مت ــا و مطالع ــازى مصاحبه ه ــس از پیاده س ــت. پ ــا اختصــاص داش آن ه
ــود شناســایى  ــا صحبــت و اظهارنظــر شــده ب ــارۀ آن ه ــه درب ــى ک ــِى مباحث مقوله هــاى کل
و اســتخراج شــد و مشــخص شــد کــه متخصصــان مصاحبه شــونده در ده مقولــۀ کلــى بــه 
ــدى،  ــد. در گام بع ــش پرداخته ان ــوزۀ موردپژوه ــون ح ــان پیرام ــۀ دیدگاه هایش ــث و ارائ بح
کدهــاى مســئولیت اجتماعــى پیشــنهادى مرتبــط بــا هــر مقولــه از دِل مباحــث، دیدگاه هــا و 
ــًا پــس  گفتارهــاى مطرح شــده در مصاحبه هــا بیــرون کشــیده شــد و بازنویســى شــد. نهایت
ــى  ــئولیت اجتماع ــد پیشــنهادى مس ــاه ک ــابه، پنج ــوارد مش ــرور، بازنگــرى و حــذف م از م
ــه  ــش نامه اى ک ــد و در پرس ــن ش ــور تدوی ــتۀ مذک ــب ده دس ــازى در قال ــاى مج در فض
ــد.  ــود وارد ش ــده ب ــى ش ــران طراح ــر کارب ــا از منظ ــاى آن ه ــن اولویت ه ــور تعیی به منظ
ــِر اینترنــت هســتند کــه طبــق گــزارش  ــِى کارب جامعــۀ آمــارى پژوهــش شــهرونداِن تهران
ــاورى اطالعــات1 81/21 درصــد از  ــگاه پایــش جامعــۀ اطالعاتــى وزارت ارتباطــات و فّن وب
جمعیــت کالن شــهر تهــران را شــامل مى شــوند. بــا توجــه بــه وســعِت جامعــۀ آمــارى، حجـم 
نمونـه بـا روش تعیـین حجم نمونه براى جوامع کالن (عبداللهیان و زنده دل نوبرى، 1387: 
ــورت  ــه اى ص ــه اى چندمرحل ــورت خوش ــز به ص ــرى نی ــد نمونه گی ــد. فراین ــن ش 38) تعیی
ــران  ــى کارب ـ اجتماع ــاى اقتصادى  ــوع پایگاه ه ــمول تن ــان از ش ــور اطمین ــت و به منظ پذیرف
فضــاى مجــازى نواحــى شــمال، جنــوب، غــرب، شــرق و مرکــز شــهر معیــار تقســیم بندى 
ــران در خصــوص  ــهردارى ته ــود در ش ــات موج ــور، از اطالع ــن منظ ــه ای ــت. ب ــرار گرف ق
ــق  ــش مناط ــا گزین ــر، ب ــۀ موردنظ ــم نمون ــد و حج ــتفاده ش ــق اس ــاى مناط بلوك بندى ه
ــه و یــک  ــه دو منطقــه از هرکــدام از نواحــى چهارگان ــى، ب ــه لحــاظ جمعیتــى و جغرافیای ب
منطقــه از مرکــز تعلــق گرفــت. در نهایــت، پرســش نامۀ موردنظــر در 9 منطقــۀ منتخــب از 
فهرســت مناطــِق بیســت ودوگانۀ شــهر تهــران و در میــاِن 450 تــن از شــهرونداِن تهرانــى 

1. https://mis.ito.gov.ir/ictindex/viewprovinceindex/7?pid=3
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ــه  ــراى پرســش نامه، ب ــش از اج ــد. پی ــرا ش ــع و اج ــد، توزی ــز بودن ــت نی ــر اینترن ــه کارب ک
ــود و  ــد ب ــه خواه ــناس و محرمان ــات ناش ــه اطالع ــد ک ــان داده ش ــرکت کنندگان اطمین ش
ــه در نواحــى  ــدارد. در جــدول 2 توزیــع گــروه نمون ــردى غیــر از پژوهــش ن ــه کارب هیچ گون

ــاهده اســت. ــل مش ــران قاب ــهر ته ــۀ ش ــق نه گان ــه و مناط پنج گان
جدول 2. توزیع گروه نمونه در نواحى پنج گانه و مناطق نه گانۀ شهر تهران

تعدادمنطقهناحیه

یکشمال
سه

50
50

شانزدهجنوب
نوزده

50
50

پنجغرب
بیست ویک

50
50

هشتشرق
سیزده

50
50

50ششمرکز

450کل

(منبع: نگارنده)

پس از توزیع و جمع آورى پرسش نامه ها، داده هاى به دست آمده در نرم  افزار تحلیل داده هاى 
آمارى وارد شد و پس از پردازش آن ها، نتایج پاسخ به درجۀ اهمیت هریک از کدهاى مسئولیت 
اجتماعى در فضاى مجازى، ترتیب اولویت هاى کدها و همین طور مقوله هاى حاوى کدها از 

نگاه کاربران و همچنین تحلیل هاى مرتبط با هرکدام مشخص شد.

یافته هاى پژوهش
«روابـط اجتماعـى»؛ «تبلیغـات و تجـارت الکترونیـک»؛ «حریـم خصوصى، حفاظـت و امنیت»؛ 
«خانـواده و کـودکان»؛ «اقدامـات و تکنیک هـاى غیرحرفـه اى، آزار دهنـده و آسـیب زا»؛ «سـواد 
رسـانه اى»؛ «تولیـد محتـوا»؛ «مالکیـت فکـرى»؛ «حـق دسترسـى» و «سـرویس اینترنـت و 
پهنـاى بانـد» ده مقولـه اى بـود کـه از بیـان مباحـث و دیدگاه هـاى مصاحبه شـوندگان حـول 
محـور پژوهـش بـه دسـت آمـد. پـس از آن، نوبت بـه اسـتخراج و تدویـن کدهاى مسـئولیت 
اجتماعـى مرتبـط بـه هـر مقوله رسـید کـه در نهایت، بـه تنظیم 50 کـد اخالقى و مسـئولیت 

اجتماعـى در فضـاى مجـازى به شـرح جـدول 3 انجامید.

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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جدول 3. کدهاى اخالقى و مسئولیت اجتماعى استخراج شده از مقوله هاى ده گانه

کد مسئولیت اجتماعىموضوع

عى
تما

 اج
بط
روا

1. عدم درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتواى خالف واقع، مصداق کذب و دروغ در فضاى مجازى

بازنشر  و  بارگذارى  درج،  عدم  و  مجازى  فضاى  در  شایعه پردازى  و  شایعه سازى  گونه  هر  از  پرهیز   .2
محتواهاى شایعه آمیز

3. پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتواى تمسخرآمیز در فضاى مجازى

4. عدم درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتواى آلوده به ظن و گمان، تهمت یا افترا در فضاى مجازى

5. پرهیز از هر گونه اقدام در فضاى مجازى که موجب و مصداق تجسس در افراد و زندگى شخصى و 
خصوصى آن ها مى شود.

6. رعایت ادب و احترام در فضاى مجازى و پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتوایى که در آن 
رعایت ادب و نزاکت نشده است و یا در آن بى احترامى صورت گرفته است.

جانمایى  گوناگون،  محتواهاى  دسته بندى  شامل  مجازى،  فضاى  در  آراستگى  و  انضباط  نظم،  رعایت   .7
و  بصرى  عناصر  از  استفاده  آن ها،  کاربرپسندبودن  و  وبگاه  ها  ناوبرى  و  طراحى  تبلیغات،  براى  مناسب 

فونت هاى متناسب، ساخت بایگانى مطالب و...

8. احساس مسئولیت و کنش اجتماعى در حد توان در هنگام بروز حوادث، رویدادها و مسائل اجتماعى 
به جاى پخش و بازنشِر صرِف اخبار و تصاویر آن ها

9. برقرارى توازن و تعادل بین حضور و فعالیت در فضاى مجازى و واقعى و احساس مسئولیت نسبت به 
خانواده و اطرافیان (وقت گذارى و اختصاص دادن زمان براى ارتباط با آن ها)

10. پرهیز از خودخواهى و خودبینى و توجه به منفعت کل جامعه در هنگام بارگذارى و یا بازنشر هر گونه 
محتوا در فضاى مجازى

11. پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتواى داراى کلیشه سازى هاى جنسیتى، قومى، مذهبى 
و... در فضاى مجازى

ک
ونی
کتر

ت ال
جار

و ت
ت 

یغا
تبل

12. ایجاد شفافیت در ابعاد مختلف در خصوص کاالهاى موردعرضه در فضاى مجازى (شفافیت در ذکر 
مشخصات واقعى کاال، تصاویر کاال، قیمت، مهلت تعویض و برگرداندن، شرایط و هزینه هاى حمل و پست 

کاال و...)

13. پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه تبلیغاتى که ممکن است براى کودکان نامناسب باشد.

14. اخذ تأییدیه از کاربر براى ارسال هر گونه تبلیغات، پاپ آپ، رایانامه و مواردى ازاین دست

تبلیغات  ارسال  و  (داده محور)  الکترونیکى  بازاریابى  اهداف  براى  کاربر  از  تأییدیه  و  اجازه  اخذ   .15
درست  اجراى  به منظور  دقیق  و  پیشرفته  الگوریتم هاى  طراحى  همچنین  و  وى  براى  شخصى سازى شده 

و بدوِن خطاى آن

16. پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه تبلیغات فریبنده یا اغراق آمیز در فضاى مجازى
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یت
 امن

ت و
فاظ

، ح
صى

صو
م خ

حری

17. پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که قطعًا یا حتى احتماًال موجب تعرض به حریم خصوصى 
افراد، گروه ها، شرکت ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها و... مى شود.

18. رعایت امانت دارى در فضاى مجازى و پرهیز از دراختیارگذارى یا فروش هر گونه اطالعات کاربران 
شامل رایانامه، شماره تلفن، عالقه مندى ها، جست وجوها و... به مراکز و مؤسسات تجارى و غیرتجارى

19. پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که مصداق سرقت اطالعات یا هویت، هک، دستبرد و 
کالهبردارى اینترنتى تلقى شود.

20. پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که مصداق طراحى، بارگذارى و ارسال ویروس ها، کرم ها، 
بدافزارها، باج افزارها، جاسوس افزارها و... تلقى شود.

ان
ودک

و ک
ده 

انوا
خ

مدرسه محور،  خانواده محور،  اجتماعِى  شبکه هاى  گسترش  و  تأسیس  خصوص  در  مطالبه گرى   .21
شجره نامه محور و...

22. توجه به نقش و جایگاه خانواده و پرهیز از هر گونه اقدام و بارگذارى و بازنشر هر گونه محتوایى در 
فضاى مجازى که موجب تضعیف جایگاه خانواده و آسیب به آن مى شود.

23. اعالم هشدار و یا استعالم سن کاربر در هنگام ورود به وبگاه  ها و صفحات، یا کانال ها و گروه هایى که 
به هر علتى محتواهاى نامناسب براى کودکان در آن ها وجود دارد.

24. پرهیز از بارگذارى و بازنشر هر گونه هرزه نگارى در فضاى مجازى

25. امکان اعمال محدودیت هاى والدین بر فرزندان در فضاى مجازى

ب زا
آسی

 و 
نده

ده
زار
ى، آ

فه ا
حر
غیر

ى 
ه ها

شیو
 و 
ات

دام
اق

26. عدم درج تگ هاى نامرتبط و ناهمخوان با محتواها و مطالب در فضاى مجازى

27. مسئولیت پذیرى در قبال وقت، انرژى و هزینۀ کاربران و پرهیز از هر گونه اقدام در فضاى مجازى که 
موجب ضایع و تلف شدن آن ها مى  شود.

پیوند هاى  شامل  مى شود؛  کاربران  گمراهى  موجب  که  مجازى  فضاى  در  اقدامى  گونه  هر  از  پرهیز   .28
نادرست، تبلیغات نابه جا، پاپ آپ ها و...

29. پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که موجب خستگى و بى حوصلگى کاربران مى شود، شامل: 
و  گروه ها  کانال ها،  اجتماعى،  شبکه هاى  به  خودکار  هدایت  متعدد؛  آپ هاى  پاپ  اندازه؛  از  بیش  تبلیغات 

وبگاه  ها، پیوندهاى نامرتبط یا نادرست و...

30. پرهیــز از از تیترهــاى نامرتبــط و ناهمخــوان بــا محتواهــا و همچنیــن تیترهــاى مبهــم یــا اغواکننــده 
ــاى مجازى در فض

31. پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که موجب وسوسۀ کاربران و مخاطبان شود.

32. عدم نمایش هر گونه محتوا در فضاى مجازى بدون خواست، اراده و انتخاب کاربر (مانند پنجره هاى 
تبلیغاتى، پاپ آپ ها، کانال ها و...)

33. پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که کاربر را از هدفش دور یا منحرف کند.

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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34. پرهیز از بارگذارى و بازنشر هر گونه محتوا یا به کارگیرى هر گونه تکنیکى در فضاى مجازى که موجب 
فریب یا اغواى کاربران شود.

35. عدم سوءِ استفاده از اطالعات کالن و گستردۀ حاصل از فعالیت کاربران از سوى مالکان و گردانندگان 
شبکه هاى اجتماعى و وبگاه  ها و همچنین مسئوالن فضاى مجازى

36. پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که موجب سلب یا مخدوش شدن اعتماد کاربران شود.

37. پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتوا و اطالعات مخدوش و نادرست در فضاى مجازى

38. سهل الوصول کردن مسیر کاربر براى رسیدن به هدفش در فضاى مجازى و پرهیز از درج پیوند ها، 
پنجره هاى متعدد و غیرضرورى، صرفًا براى کلیک بیشتر و باالبردن گردش کلیک وبگاه

اى
انه 
رس

واد 
س

39. پرهیز از سطحى نگرى، زودباورى و ساده اندیشى در فضاى مجازى و عدم پذیرش یا بازنشر هر گونه 
محتوا بدون تأمل، ریشه یابى و صحت سنجى

40. مطالعۀ دقیق و کامل قوانین، اجازه نامه ها و توافق نامه ها در هنگام نصب نرم افزارها یا ورود به وبگاه  ها 
و شبکه هاى اجتماعى و وفادارى به قول ها و تعهدات

41. احساس مسئولیت درمورد نشر و بازنشر هر گونه محتوا در فضاى مجازى و تدقیق و توجه به صحت 
و درستى اطالعات

42. توجه به منبع محتوا (خبر و...) و همچنین اعتباِر آن، پیش از بازنشر آن در فضاى مجازى

43. توجه به عنوان و موضوِع بسترهاى بارگذارِى محتوا در فضاى مجازى و تالش براى درج، بارگذارى 
و بازنشر مطالب و محتواهاى مرتبط و متناسب با موضوع به جاى محتواهاى نامرتبط، دلبخواهى و صرفًا 

جالب توجه (مثًال در خصوص کانال ها، گروه ها، فروم هاى موضوع محور و...)
توا
مح

ید 
تول

44. توجه و اقدام به تولید محتوا و بارگذارى آن در فضاى مجازى و تالش براى تأثیرگذارى در کنار مصرف 
محتوا، بازنشر و تأثیرپذیرى

بهتر  و  افراد  هوشمند ترشدن  باعث  که  مجازى  فضاى  در  محتواهایى  تولید  براى  مسئولیت  احساس   .45
زندگى کردِن آن ها و افزایش سطح دانش و آگاهى آن ها مى شود.

یت
الک
 م

رى
46. امانت دارى کاربران و درج پیوند یا منبع هر گونه محتوا در فضاى مجازى به هنگام بارگذارى، توزیع فک

یا بازنشر آن و پرهیز از مصادرۀ محتواها در فضاى مجازى

سى
ستر

ق د
47. حق و امکان دسترسى آزاد به اطالعات در فضاى مجازى به محض ارادۀ کاربر و بدون نیاز به زمان ح

رسیدگى به درخواست و پروسه ها و تشریفات ادارى

48. حق و امکان دسترسى آزاد فرد به اطالعات شخصى خود در پایگاه هاى داده (دولتى و خصوصى) و 
امکان بازبینى و کنترل آن ها

 و 
نت

نتر
س ای

روی
س

اند
ى ب

هنا
49. امکان ارائۀ اینترنت هاى متنوع با شرایط و امکانات متفاوت در صورت خواست و نیاز کاربران از سوى پ

اپراتورها و سرویس دهندگان، مانند اینترنت خانواده، اینترنت کودکان، اینترنت دانش آموزان و...

سرویس،  ارائه دهندگان  و  اپراتورها  سوى  از  کاربر  به  در حال فروش  اینترنِت  دقیِق  مشخصاِت  اعالم   .50
شامل: سرعت اسمى، سرعت واقعى، ضریب اشتراك، سرعت بارگذارى، سرعِت بارگیرى و...

 (منبع: نگارنده)



25

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم

پاییز  1401

در بخـش کّمـى پژوهـش، کدهـاى مدون شـده و همچنیـن دسـته ها یا همـان مقوله هاى 
به دسـت  آمده بـا پیمایـش در معـرض اولویت سـنجى گذاشـته شـد کـه نتایـج و یافته هاى آن 

در جـدول 4 آمده اسـت.
به منظـور بررسـى رتبـۀ کدهـاى پنجاه گانۀ مسـئولیت اجتماعى در فضاى مجـازى، پس از 
اخـذ نظـر کاربـران در خصوص میـزان اهمیت هریـک از کدهـا، از آزمون رتبه بنـدى فریدمن 
اسـتفاده شـد. ایـن آزمـون وجـود رابطـۀ معنـى دار بیـن اهمیـت کدهـا را نشـان مى دهـد. در 

جـدول 4 نتایـج آزمـون فریدمن1 قابل مشـاهده اسـت.
جدول 4. نتایج آزمون فریدمن براى رتبه بندى کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى

 

میانگین کد مسئولیت اجتماعىردیف
رتبه اى

1
پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که مصداق سرقت اطالعات یا هویت، هک، دستبرد 

32/58و کالهبردارى اینترنتى تلقى شود.

عــدم درج، بارگــذارى و بازنشــر هــر گونــه محتــواى آلــوده بــه ظــن و گمــان، تهمــت یــا افتــرا 2
31/26در فضــاى مجــازى

پرهیز از هر گونه شایعه سازى و شایعه پردازى در فضاى مجازى و عدم درج، بارگذارى و بازنشر 3
31/23محتواهاى شایعه آمیز

پرهیز از هر گونه اقدام در فضاى مجازى که موجب و مصداق تجسس در افراد و زندگى شخصى 4
31/15و خصوصى آن ها مى شود.

عــدم درج، بارگــذارى و بازنشــر هــر گونــه محتــواى خــالف واقــع، مصــداق کــذب و دروغ در 5
30/96فضــاى مجــازى

6
رعایـت امانـت دارى در فضـاى مجـازى و پرهیـز از دراختیارگـذارى یا فروش هـر گونه اطالعات 
کاربـران شـامل رایانامـه، شـماره تلفـن، عالقه مندى هـا، جسـت وجوها و... به مراکز و مؤسسـات 

تجـارى و غیرتجارى
30/04

30/00پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه تبلیغاتى که ممکن است براى کودکان نامناسب باشد.7

29/84رعایت ادب و احترام در فضاى مجازى8

9
حریم  به  تعرض  موجب  احتماًال  حتى  یا  قطعًا  که  مجازى  فضاى  در  اقدامى  گونه  هر  از  پرهیز 

29/07خصوصى افراد، گروه ها، شرکت ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها و... مى شود.

10
پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که مصداق طراحى، بارگذارى و ارسال ویروس ها، 

28/92کرم ها، بدافزارها، باج افزارها، جاسوس افزارها و... تلقى شود.

28/64پرهیز از بارگذارى و بازنشر هر گونه هرزه نگارى در فضاى مجازى11

1. Friedman tes t

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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توجه به نقش و جایگاه خانواده و پرهیز از بارگذارى و بازنشر هر گونه محتوایى در فضاى مجازى 12
28/34که موجب تضعیف جایگاه خانواده و آسیب به آن مى شود.

برقرارى توازن و تعادل بین حضور و فعالیت در فضاى مجازى و واقعى و احساس مسئولیت در 13
28/02قبال خانواده و اطرافیان (وقت گذارى و اختصاص دادن زمان براى ارتباط با آن ها)

27/47ایجاد شفافیت در ابعاد مختلف در خصوص کاالهاى موردعرضه در فضاى مجازى14

اعالم مشخصاِت دقیِق اینترنِت درحال فروش به کاربر از سوى اپراتورها و ارائه دهندگان سرویس، 15
27/42شامل: سرعت اسمى، سرعت واقعى، ضریب اشتراك، سرعت بارگذارى، سرعِت بارگیرى و...

27/27پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتواى تمسخرآمیز در فضاى مجازى16

27/20پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه تبلیغات فریبنده یا اغراق آمیز در فضاى مجازى17

پرهیز از بارگذارى و بازنشر هر گونه محتوا یا به کارگیرى هر گونه تکنیکى در فضاى مجازى که 18
26/92موجب فریب یا اغواى کاربران شود.

26/91پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که موجب سلب یا مخدوش شدن اعتماد کاربران شود.19

پرهیز از سطحى نگرى، زودباورى و ساده اندیشى در فضاى مجازى و عدم پذیرش یا بازنشر هر 20
26/45گونه محتوا بدون تأمل، ریشه یابى و صحت سنجى

قومى، 21 جنسیتى،  کلیشه سازى هاى  داراى  محتواى  گونه  هر  بازنشر  و  بارگذارى  درج،  از  پرهیز 
26/12مذهبى و... در فضاى مجازى

25/99امکان اعمال محدودیت هاى والدین بر فرزندان در فضاى مجازى22

پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که موجب گمراهى کاربران مى شود، شامل: پیوند هاى 23
25/65نادرست، تبلیغات نابه جا، پاپ آپ ها و...

25/53توجه به منبع محتوا (خبر و...) و همچنین اعتباِر آن، پیش از بازنشر آن در فضاى مجازى24

25/08پرهیز از درج، بارگذارى و بازنشر هر گونه محتوا و اطالعات مخدوش و نادرست در فضاى مجازى25

اعالم هشدار و یا استعالم سن کاربر در هنگام ورود به وبگاه  ها و صفحات، یا کانال ها و گروه هایى 26
24/98که به هر علتى محتواهاى نامناسب براى کودکان در آن ها وجود دارد.

سهل الوصول کردن مسیر کاربر براى رسیدن به هدفش در فضاى مجازى و پرهیز از درج پیوند ها، 27
24/87پنجره هاى متعدد و غیرضرورى، صرفًا براى کلیک بیشتر و باالبردن گردش کلیک وبگاه

احساس مسئولیت درمورد نشر و بازنشر هر گونه محتوا در فضاى مجازى و تدقیق و توجه به 28
24/76صحت و درستى اطالعات

و 29 مالکان  سوى  از  کاربران  فعالیت  از  حاصل  گستردۀ  و  کالن  اطالعات  از  سوءِ استفاده  عدم 
24/76گردانندگان شبکه هاى اجتماعى و وبگاه  ها و همچنین مسئوالن فضاى مجازى

24/44پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که کاربر را از هدفش دور یا منحرف کند.30

31
احساس مسئولیت و کنش اجتماعى در حد توان در هنگام بروز حوادث، رویدادها و مسائل اجتماعى 

24/30به جاى پخش و بازنشِر صرِف اخبار و تصاویر آن ها

32
احساس مسئولیت براى تولید محتواهایى در فضاى مجازى که باعث هوشمند ترشدن افراد و بهتر 

24/28زندگى کردِن آن ها و باالتررفتن سطح دانش و آگاهى شان مى شود.
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33
پرهیز از خودخواهى و خودبینى و توجه به منفعت کل جامعه در هنگام بارگذارى و یا بازنشر هر 

24/03گونه محتوا در فضاى مجازى

34
امــکان ارائــۀ اینترنت هــاى متنــوع بــا شــرایط و امکانــات متفــاوت در صــورت خواســت و نیــاز 
کاربــران از ســوى اپراتورهــا و ســرویس دهندگان، ماننــد اینترنــت خانــواده، اینترنــت کــودکان، 

ــوزان و... ــت دانش آم اینترن
23/70

در 35 اغواکننده  یا  مبهم  تیترهاى  همچنین  و  محتواها  با  ناهمخوان  و  نامرتبط  تیترهاى  از  پرهیز 
23/64فضاى مجازى

مسئولیت پذیرى در قبال وقت، انرژى و هزینۀ کاربران و پرهیز از هر گونه اقدام در فضاى مجازى 36
23/55که موجب ضایع و تلف شدن آن ها مى  شود.

(مانند 37 کاربر  انتخاب  و  اراده  خواست،  بدون  مجازى  فضاى  در  محتوا  گونه  هر  نمایش  عدم 
23/40پنجره هاى تبلیغاتى، پاپ آپ ها، کانال ها و...)

امانت دارى کاربران و درج پیوند یا منبع هر گونه محتوا در فضاى مجازى به هنگام بارگذارى، 38
23/34توزیع یا بازنشر آن و پرهیز از مصادرۀ محتواها در فضاى مجازى

22/82پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که موجب وسوسۀ کاربران و مخاطبان شود.39

22/68رعایت نظم، انضباط و آراستگى در فضاى مجازى40

حق و امکان دسترسى آزاد فرد به اطالعات شخصى خود در پایگاه هاى داده (دولتى و خصوصى) 41
22/31و امکان بازبینى و کنترل آن ها

22/30پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى مجازى که موجب خستگى و بى حوصلگى کاربران مى شود.42

22/12اخذ تأییدیه از کاربر براى ارسال هر گونه تبلیغات، پاپ آپ، رایانامه و مواردى ازاین دست43

44
درج،  براى  تالش  و  مجازى  فضاى  در  محتوا  بارگذارِى  بسترهاى  موضوِع  و  عنوان  به  توجه 
بارگذارى و بازنشر مطالب و محتواهاى مرتبط و متناسب با موضوع به جاى محتواهاى نامرتبط، 

دلبخواهى و صرفًا جالب توجه
20/53

حق و امکان دسترسى آزاد به اطالعات در فضاى مجازى به محض ارادۀ کاربر و بدون نیاز به زمان 45
20/49رسیدگى به درخواست و پروسه ها و تشریفات ادارى

به 46 ورود  یا  نرم افزارها  نصب  هنگام  در  توافق نامه ها  و  اجازه نامه ها  قوانین،  کامل  و  دقیق  مطالعۀ 
20/26وبگاه ها و شبکه  هاى اجتماعى و وفادارى به قول ها و تعهدات

47
 توجه و اقدام به تولید محتوا و بارگذارى آن در فضاى مجازى و تالش براى تأثیرگذارى در کنار 

20/14مصرف محتوا، بازنشر و تأثیرپذیرى

48
تبلیغات  ارسال  و  (داده محور)  الکترونیکى  بازاریابى  اهداف  براى  کاربر  از  تأییدیه  و  اجازه  اخذ 
شخصى سازى شده براى وى و همچنین طراحى الگوریتم هاى پیشرفته و دقیق به منظور اجراى 

درست و بدوِن خطاى آن
19/92

مدرسه محور، 49 خانواده محور،  اجتماعِى  شبکه هاى  گسترش  و  تأسیس  خصوص  در  مطالبه گرى 
19/67شجره نامه محور و...

19/65عدم درج تگ هاى نامرتبط و ناهمخوان با محتواها و مطالب در فضاى مجازى50

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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آمار آزمون
422حجم نمونه

1314/12کاى اسکوئر

49درجۀ آزادى

0/000سطح معنى دارى

بر پایۀ نتایج آزمون فریدمن، کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى به طور معنى دارى 
و  دستبرد  هک،  هویت،  یا  اطالعات  «سرقت  به  مربوط  کدهاى  دارند.  متفاوت  اهمیت  درجۀ 
و  «شایعه سازى  افترا»؛  یا  تهمت  گمان،  و  ظن  به  آلوده  «محتواهاى  اینترنتى»؛  کالهبردارى 
شایعه پردازى»؛ «تجسس در افراد و زندگى شخصى و خصوصى آن ها» و «محتواهاى خالف 
واقع، مصداق کذب و دروغ» داراى بیشترین اهمیت و کدهاى ناظر بر «مطالعۀ دقیق و کامل 
قوانین، اجازه نامه ها و توافق نامه ها»؛ «توجه و اقدام به تولید محتوا و تالش براى تأثیرگذارى»؛ 
خصوص  در  «مطالبه گرى  الکترونیکى»؛  بازاریابى  اهداف  براى  کاربر  از  تأییدیه  و  اجازه  «اخذ 
و...»  شجره نامه محور  مدرسه محور،  خانواده محور،  اجتماعِى  شبکه هاى  گسترش  و  تأسیس 
کدهاى  کم اهمیت ترین  مطالب»  و  محتواها  با  ناهمخوان  و  نامرتبط  تگ هاى  درج  «عدم  و 

مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى براى کاربران بودند.

تحلیل مقوله هاى حاوى کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى
ازآنجاکه کدهاى پنجاه گانۀ مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى در ده مقولۀ کلى پیش گفته 
به  شرکت کنندگان  پاسخ هاى  از  استفاده  با  صورت گرفته  تحلیل هاى  ادامه،  در  مى گیرند،  قرار 
این مقوله هاى کلى گزارش مى شود. به منظور ارزیابى رتبۀ مقوله هاى ده گانۀ کدهاى مسئولیت 
اجتماعى در فضاى مجازى، از آزمون رتبه بندى فریدمن استفاده شد. این آزمون وجود رابطۀ 

معنى دار بین اهمیت دسته ها را نشان مى دهد. در جدول 5 نتایج این آزمون آمده است.
جدول 5. نتایج آزمون فریدمن براى رتبه بندى دسته هاى حاوى کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى

میانگین رتبه اىعنوان دستهردیف

6/44روابط اجتماعى1

5/63تبلیغات و تجارت الکترونیک2

6/46حریم خصوصى، حفاظت و امنیت3

5/80خانواده و کودکان4

 (منبع: نگارنده)
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5/69اقدامات و تکنیک هاى غیرحرفه اى، آزاردهنده و آسیب زا5

5/56سواد رسانه اى6

4/45تولید محتوا7

5/51مالکیت فکرى8

4/39حق دسترسى9

5/10سرویس اینترنت و پهناى باند10

آمار آزمون
422حجم نمونه

322/287کاى اسکوئر

9درجۀ آزادى

0/000سطح معنى دارى

بر پایۀ نتایج آزمون فریدمن، همان طور که در جدول 5 قابل مشاهده است، دسته هاى شامل 
کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى از نگاه کاربران به طور معنى دارى درجۀ اهمیت 
متفاوت دارند. دسته هاى مربوط به «روابط اجتماعى»، «تبلیغات و تجارت الکترونیک»، «حریم 
خصوصى» و «خانواده و کودکان» داراى بیشترین اهمیت و دسته هاى ناظر بر کدهاى مسئولیت 
اجتماعى «مالکیت فکرى»، «حق دسترسى» و «سرویس اینترنت و پهناى باند» کم اهمیت ترین 

دسته هاى دربردارندۀ کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى براى کاربران بودند.

بحث و نتیجه گیرى
همان طور که پیش تر اشاره شد، مهم ترین و اولویت دارترین مقوله ها یا همان دسته هاى حاوى 
«تبلیغات  اجتماعى»؛  «روابط  کاربران  منظر  از  مجازى  فضاى  در  اجتماعى  مسئولیت  کدهاى 
مقوله ها  کم اهمیت ترین  و  بود  امنیت»  و  حفاظت  خصوصى،  «حریم  و  الکترونیک»  تجارت  و 
یافت.  اختصاص  فکرى»  «مالکیت  و  دسترسى»  «حق  باند»،  پهناى  و  اینترنت  «سرویس  به 
به عنوان نتیجه گیرى کلى و اولیه در خصوص اولویت هاى مذکور، مى توان گفت روابط اجتماعى 
در فضاى مجازى مهم ترین دغدغۀ کاربران این فضاست. اینکه کاربران فضاى مجازى از روابط 
اجتماعى خود در این فضا احساس رضایت مى کنند یا نه موضوع پژوهش دیگرى است؛ اما 
اینکه مهم ترین کدهاى اخالقى و مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى از منظر آنان ناظر به 
روابط اجتماعى و مسائلى نظیر دروغ، تهمت، ظن و گمان، شایعه و رعایت ادب و احترام است 
نشان دهندۀ وجود مسائل، آسیب ها و چالش هایى فراوان در این حوزه از نگاه کاربران فضاى 

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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مجازى است که یقینًا باید در خصوص آن ها چاره اندیشى شود.
تجارت  و  «تبلیغات  مقولۀ  قرارگرفتن  باالتر  اولویت ها  این  چینش  در  دیگر  مهم  نکتۀ 
الکترونیک» از «حریم خصوصى، حفاظت و امنیت» است. شاید اگر این پژوهش چند سال قبل 
صورت گرفته بود، این چینش به نحو دیگرى بود؛ اما رشد فزایندۀ تجارت در فضاى مجازى، 
به جهت ظرفیت هاى عظیم و بستر فراخ و بى بدیل آن براى کسب وکار و بالتبع ظهور و بروز 
چالش ها و آسیب هاى متناظر و مرتبط با آن در فضاى مجازى، سبب شده تا کدهاى اخالقى 
و مسئولیت اجتماعى مرتبط با آن به دومین اولویت مهم کاربران فضاى مجازى تبدیل شود. 
آن،  کاربران  نظر  از  کنونى،  مجازى  فضاى  در  تجارت  که  مى دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
به شدت تشنه و نیازمند سامان دهى و نظارت است. یکى از گواه هاى این مدعا پاسخ 84 درصد 
از شرکت کنندگان در پژوهش است که به منظور پاسخ گویى به کد «پرهیز از درج، بارگذارى و 
و  مهم»  گزینه هاى «خیلى  مجازى»  فضاى  در  اغراق آمیز  یا  فریبنده  تبلیغات  گونه  هر  بازنشر 
«مهم» را انتخاب کردند. این یافته با نتیجۀ پژوهش گوناترو (2003) که در آن با ناکافى دانستن 
رویکردهاى فنى براى غلبه بر مسائل فضاى مجازى بر لزوم طراحى و اجراى اقدامات قانونى 

متناسب براى برخورد با این دست از آسیب ها تأکید کرده بود، همسو و منطبق است.
مقولۀ حاوى کدهاى مرتبط با حریم خصوصى، حفاظت و امنیت سومین اولویت مهم از 
نگاه کاربران فضاى مجازى است. این یافته با نتایج مطالعات ماه بانوئى و همکاران (1398)، 
نیک روان مفرد (1390) و اسپینلو (2019) نیز مطابقت دارد. تراکم پاسخ ها در گزینۀ خیلى مهم 
در خصوص کدهاى اخالقى و مسئولیت اجتماعى مرتبط با این مقوله نشان از دغدغه مندى و 
نگرانى کاربران فضاى مجازى از آسیب ها و مسائل مرتبط با امنیت و حریم خصوصى در این 
فضا دارد. براى مثال، 64 درصد از شرکت کنندگان کد «پرهیز از هر گونه اقدامى در فضاى 
تلقى  اینترنتى  کالهبردارى  و  دستبرد  هک،  هویت،  یا  اطالعات  سرقت  مصداق  که  مجازى 
شود» را خیلى مهم و 27 درصد آن را مهم تلقى کردند. این آمار نشان مى دهد که کد یادشده از 
منظر 91 درصد از پاسخ گویان حائز اهمیت بوده است که درصد بسیار زیادى به حساب مى آید. 
از  پرهیز  و  امانت دارى  «رعایت  کد  به  پاسخ گویى  در  شرکت کنندگان  از  درصد   88 همچنین 
فروش و دراختیارگذارى هر گونه اطالعات کاربران شامل رایانامه، شماره تلفن، عالقه مندى ها، 
جست وجوها و... به مراکز و مؤسسات تجارى و غیرتجارى» گزینه هاى «خیلى مهم» و «مهم» 

را انتخاب کردند. یافته هاى عاملى (1392) نیز اهمیت مقولۀ امانت دارى را تأیید مى کند.
ایـن درصدهـاى زیـاد نشـان دهندۀ اهمیـت امنیـت و حریـم خصوصى در فضـاى مجازى 
بـراى کاربـران آن اسـت. شـاید به جرئـت بتـوان گفـت در شـرایط کنونـى حفـظ و برقـرارى 
امنیـت در فضـاى مجـازى به مراتـب بیشـتر از فضـاى واقعـى اهمیـت دارد. هنگامـى کـه به 
امـور روزمـرۀ خـود نگاهـى بیندازیـم، درمى یابیـم کـه حتـى جزئى ترین امـور زندگـى خود را 
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ـ از عملیـات بانکـى گرفتـه تـا ثبت نام  هـا، خریدهـا، درخواسـت ها، امـور ادارى، بیمـه و حتـى 
جابه جایـى و سـفرهاى درون شـهرى مانـ  نیـز از طریق فضـاى مجازى انجـام مى دهیم. یقینًا 
چنیـن فضایـى بـه امنیـت و حفاظت مضاعف نیـاز دارد تا بتواند بسـترى ایمـن و قابل اطمینان 
بـراى کاربـران خود باشـد. آنچه مسـلم اسـت این اسـت کـه این امنیـت خودبه خود بـه وجود 

نخواهـد آمـد و ماننـد فضـاى واقعى بـه مؤلفه هاى بسـیارى نیـاز دارد.
اما در خصوص اولویت هاى آخر از منظر پاسخ گویان نیز نکات تأمل برانگیزى وجود دارد. 
همان طور که پیش تر اشاره شد، کم اهمیت ترین مقوله ها از نگاه کاربران به «سرویس اینترنت 

و پهناى باند»، «حق دسترسى» و «مالکیت فکرى» اختصاص یافت.
ابتدا باید اشاره شود که حتى مقوله هاى مذکور میانگین بیشترى از میانگین معیار داشتند و 
به طورکلى، از منظر کاربران مهم تلقى شده اند؛ اما به نسبت سایر مقوله ها، سه دستۀ یادشده و 
کدهاى مسئولیت اجتماعى متناظر با آن ها درجۀ کمترى از اهمیت را از نگاه کاربران دریافت 
کرده اند. به نظر مى رسد که مى توان ارتباطى میان اهمیت مقوله ها و کدهاى زیرمجموعۀ آن ها 
با تبدیل به مسئله شدن چالش ها و آسیب هاى فضاى مجازى در سطح جامعه برقرار کرد. مثًال 
در بحث مالکیت فکرى، دغدغۀ چندانى در سطح جامعه مشاهده نمى شود و گویى این مقوله 
نشده  تبدیل  عمومى  مجامع  و  محافل  موضوع  و  گفت وگوها  محور  جدى،  مسئله اى  به  هنوز 
است. البته این ادعا نیاز به پژوهش دارد، اما قرینه هایى وجود دارد که مى توان با احتمال زیاد 
از صحت آن سخن گفت؛ مثًال، بارگذارى و بارگیرى گستردۀ محتواهاى ویدئویى و سریال هاى 
پخش شبکۀ خانگى در فضاى مجازى، پخش غیرمجاز فیلم هاى سینمایى درحال اکران، تهیۀ 
یک نسخه از کتاب هاى گران قیمت خارجى در حوزه هاى دانشگاهى مانند پزشکى و... و تکثیر 
شبکه هاى  در  تأثیرگذار  و  زیبا  محتواهاى  و  جمالت  و  متون  گستردۀ  بازنشر  آن،  غیرمجاز 
اجتماعى بدون ذکر منبع آن ها، تهیه یا بارگیرى یک نسخه از بازى هاى گران قیمت کمپانى هاى 
مشهور بازى سازى دنیا و تکثیر آن به بهایى بسیار اندك و مثال هاى دیگرى ازاین دست که 
نشان مى دهد بى توجهى به مالکیت فکرى ارتباط چندانى به اقشار و گروه ها ندارد و از کودکان 
گرفته تا دانشجویان و دانشگاهیان را شامل مى شود. یقینًا زمانى که موضوعى در سطح جامعه 
به مسئله تبدیل نشده باشد نمى توان انتظار داشت که کدهاى مسئولیت اجتماعى مرتبط با آن 
براى کاربراِن فضاى مجازِى آن جامعه در اولویت اهمیت قرار بگیرد. عنصر تأثیرگذار دیگر 
آگاهى است. مثًال به نظر مى رسد در جایگاه اولویت مقولۀ حق دسترسى، ناآگاهى نقش مؤثرى 
داشته باشد؛ چراکه اگر کاربران فضاى مجازى به نقش حق و امکان دسترسى آزاد به اطالعات 
در زندگى خود آگاه بودند، شاید قانون آن هم تا االن در کشور کامل اجرا شده بود؛ اما این 
ناآگاهى به تبدیل نشدن این موضوع به مسئله منجر شده و لذا، جامعه و کاربراِن فضاى مجازِى 

آن واکنش چندانى به آن نشان نمى دهند.

تدوین اولویت کدهاى مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى؛ موردمطالعه: شهروندان شهر تهران
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وضعیت  همین طور  و  اجتماعى  وضعیت  که  کرد  نتیجه گیرى  چنین  مى توان  به اختصار 
در  اجتماعى  مسئولیت  کدهاى  حاوى  مقوله هاى  اهمیت  میزان  در  جامعه  در  مجازى  فضاى 
فضاى مجازى براى کاربران نقش بسزایى دارند. شاید طبیعى باشد در جامعه اى که نقش و 
تأثیرگذارى شبکه هاى اجتماعى در آن بسیار پررنگ است و به سبب شرایط اقتصادى، استقبال 
و  اجتماعى»  «روابط  است،  چشمگیر  بسیار  کسب وکار  براى  مجازى  فضاى  ظرفیت هاى  از 
«تبلیغات و تجارت الکترونیک» عنوان مهم ترین مقوله هاى حاوى کدهاى مسئولیت اجتماعى 

از نگاه کاربران فضاى مجازى را به خود اختصاص دهند.
به عنوان بخش پایانى نتیجه گیرى، این نکته باید مورد تأکید قرار بگیرد که تدوین کدهاى 
اخالقى و مسئولیت اجتماعى در فضاى مجازى و تعیین اولویت هاى آن ها از نگاه کاربران این 
مسئولیت  کدهاى  اجراى  است.  راه  آغاز  به مثابه  و  آن ها  پیاده سازى  جهت  در  گام  اولین  فضا 
اجتماعى و التزام عملى به آن ها خود در گرو پرداختن و توجه به مباحث فرهنگى، اجتماعى و 
سیاسى بسیارى است. شکل گیرى و نضج روحیۀ خودمراقبتى در میان کاربران فضاى مجازى 
و متعاقِب آن فراهم شدن بسترهاى اجتماعى و فرهنگى براى پیاده سازى و عمل به کدهاى 
مسئولیت اجتماعى و دغدغه مندى نسبت به آن ها پیش  شرط ضرورى و بسیار مهمى است که 
دانشگاه و دانشگاهیان در تحقق آن نقشى کلیدى و بى بدیل دارند. نتایج مطالعات نصیرى، 
و  مراقبت  اخالِق  به  توجه  بر  مبنى   ،(2001) اسپینلو  همین طور  و   (1395) بدوى  و  بختیارى 
فلسفۀ خودتنظیمى اخالقى به جاى اتکاى صرف و بیش از حد به سیاست هاى دولت، نیز مؤید 
این واقعیت است. دانشگاه به عنوان نهادى جریان ساز و مبدأ تحوالت مى تواند تأثیر عمیقى بر 
آگاهى اجتماعى و ایجاد نگرانى در افراد جامعه نسبت به وضعیت کنونى فضاى مجازى داشته 
باشد تا به این ترتیب، زمینۀ پیاده سازى و عمل به کدهاى مسئولیت اجتماعى و اخالقى در این 

فضا فراهم شود.
سخن آخر اینکه، بى شک طى کردن این مسیر و بسط توجه و پایبندى به مسئولیت هاى 
مسئولیت  و  اخالق  نظیر  عواملى  به  توجه  سایۀ  در  جز  مجازى  فضاى  در  اخالق  و  اجتماعى 
اجتماعى در فضاى واقعى؛ نقش و جایگاه گروه هاى مدنى، شهروندى، انجمن ها، کمپین ها و 
سازمان هاى مردم نهاد؛ تغییر نگاه به فضاى مجازى و درك صحیح آن؛ هنجارسازى؛ آگاهى 

خانواده ها؛ ایجاد و توسعۀ زیرساخت ها و قانون گذارى ممکن و میسر نخواهد بود.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقالۀ پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
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