
 

  

  فضاي مجازي بر همدلی اجتماعی دانشجویان تأثیربررسی 
  

  2* ابراهیم حاجیانی 1فائزه مصلحی نیک

  چکیده  
ـ  ،آن بر اخالق اجتمـاعی  تأثیربا توجه به اهمیت موضوع فضاي مجازي و  در میـان  خصـوص   هب

اینترنـت) بـر همـدلی    ( فضاي مجازي در حضور تأثیربررسی « دانشجویان، هدف اصلی پژوهش
توصیفی و به دلیـل   . پژوهش حاضر به لحاظ روش، است» اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

 هـاي  تحقیقات بر اساس هدف، از نوع پـژوهش   بندي پهنانگر) پیمایشی و در طبقه( میدانی بودن
بـه دسـت   محقق ساخته   با استفاده از پرسشنامه، این پژوهشهاي مورد نیاز  داده .است  کاربردي 

 اي خوشـه نیز گیري  شامل دانشجویان دانشگاه تهران است. روش نمونه است. جامعه آماريآمده 
نشانگر آن هست که  نتایج پژوهش، قویاًد. شنفر محاسبه  196حجم نمونه  اي بوده و مرحله چند

دانشجویان دانشگاه تهران بر خالف انتظار، از میزان معمـول کمتـر در فضـاي مجـازي حضـور      
بـه لحـاظ ارتبـاط     . همچنـین داشته و برخالف تصورات اولیه، وابستگی کمتري به اینترنت دارند

 اخالقی و مؤلفه همدلی اجتمـاعی در وضـعیت خـوبی قـرار دارنـد. همچنـین      ي ها ارزشدرونی 
معنادار و مثبتی بین پایبندي در همدلی  رابطه ،اسپیرمن و آزمون معناداري آناي  همبستگی رتبه

و استفاده از اینترنت) نزد دانشجویان دانشگاه تهران ( اجتماعی و میزان حضور در فضاي مجازي
ـ    و( به این معنی که میزان حضور بیشتر در فضـاي مجـازي   .وجود دارد  راسـتفاده از اینترنـت) ب

داشته و بالعکس. این موضـوع بـدان معنـی اسـت کـه       تأثیراخالقی ي ها ارزشافزایش تعهد به 
اخالقی دانشجویان دانشـگاه  ي ها ارزشمنجر به تضعیف  حضور هدفمند در فضاي مجازي لزوماً

  ده است.شاخالقی آنان ي ها ارزشموجب تقویت برعکس و نشده تهران 
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 مقدمه 

انسـانی در جامعـه شناسـایی و    هـاي   اسـتعدادها و توانـایی   وانسان موجودي اجتمـاعی اسـت   
یابنــد. در نتیجــه، جامعــه و مناســبات اجتمــاعی و  مــی شــکوفا شــده و امکــان بــروز و ظهــور

اخالقی حاکم برآن، درشـکوفایی اسـتعدادها   ي ها ارزشویژه  ي حاکم بر جامعه، بهها ارزش
هـاي   بالنـدگی و رشـد شایسـتگی   شخصیت انسان، نقش اساسی داشته و زمینه گیري  و شکل

بدین دلیل، هر  .سازد می و استعدادهاي او را فراهمها  انسانی و یا سرکوب و انحراف توانایی
آن جامعـه از نشـاط و    ،باشدتر  و متعالیتر  ي حاکم بر جامعه، انسانیها ارزشچه هنجارها و 

برخورداراسـت. اگـر   ظرفیت بیشـتري بـراي توسـعه وپیشـرفت      از شادابی و پویایی فزونتر و
اخالق را به معناي خوب، مطلوب و هماهنگ بودن با استانداردهاي اجتماعی بدانیم، آنچـه  

شود، همان چیـزي   می یا اخالق اجتماعی شناخته /1شناسی، به عنوان اخالق که به زبان جامعه
 و هنجارهـا و  هـا  ارزششـدن عقایـد،    در فرایند درونـی  2است که تحت عنوان جامعه پذیري

نـوین ارتبـاطی، از   هـاي   فنـاوري شود. ظهور  می یگانگی فرد با فرهنگ و جامعه از آن بحث
در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی سـبب شـده تـا سـاختار        ها جمله اینترنت و نقش روزافزون آن

جدیدي در بین جوامع در شرف تکوین باشد. آنچه در جوامع مختلف دنیـا و جامعـه ایـران    
حضـور ایـن پدیـده، ارتباطـات افـراد و اخـالق اجتمـاعی در         شود این است کـه  مشاهده می

و  هـا  ارزشاز اي  عنـوان مجموعـه   ده است. اخالق اجتماعی، بـه کرجامعه را دستخوش تغییر 
و  هـا  ارزشاي از عقایـد،   قواعد رفتـار در جامعـه اسـت. لـذا ایـن قواعـد رفتـاري، مجموعـه        

شـوند، در جریـان    مـی  مسـتقل تلقـی  هنجارهایی هستند که نسبت به فـرد، امـوري بیرونـی و    
زاده،  رجـب ( آینـد  و به صورت جزئـی از شخصـیت او در مـی    پذیري براي او درونی جامعه
کنند و به عنـوان اخـالق اجتمـاعی     می )، و در نهایت رفتار فرد را در جامعه تعیین64: 1376

می یـک  از فرهنـگ عمـو  اي  اخـالق اجتمـاعی، حـوزه    ،این اساس گیرد. بر می مد نظر قرار
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شـود. فرهنـگ    مـی  و هنجارهـاي اجتمـاعی جامعـه محسـوب     هـا  ارزشجامعه شامل عقاید، 
 که هر جامعه براي مسـائل گونـاگون پیـدا   هایی  عمومی خود عبارت است از مجموعه پاسخ

و هـا   گذشـته اسـت یـا از طریـق دسـتیابی بـه توانـایی       هـاي   کند؛ که مبتنی بر تجربه نسـل  می
فرهنـگ عمـومی    ،به عبارت دیگـر  .)16: 1376اسدي، ( است دهشهاي تازه، حاصل  ذخیره

عناصر مختلفی نظیـر   تأثیرو معرفت مشترك یک جامعه که تحت ها  عبارت است از اندیشه
: 1377افـروغ،  ( گیـرد  می ها، نمادها و تکنولوژي قرار ها، کنش ها، گرایش بینی، ارزش جهان

ن بـر اخـالق اجتمـاعی در جامعـه مـا      امروزه مسائل مربوط به فضاي مجـازي و اثـرات آ   .)4
ها را بـه خـود اختصـاص داده     و گفتمانها  ها حجم درخوري از پژوهش نسبت به سایر حوزه

ها در این حوزه نشانگر اهمیت و ضرورتی کـه جامعـه    است، بنابر این تنوع و حجم پژوهش
ایـن   .اخـالق در جامعـه ایـران حـائز اهمیـت فـراوان اسـت        ،. در ایـن راسـتا  اسـت  دچار آن

درخصـوص  اي  شود که در ایران امـروز روایـت کـالن یـا عمـده      می ضرورت از آنجا ناشی
، 1بحرانــی و در معــرض فروپاشــی آن را در شــرایط کــامًالو وضــعیت اخــالق وجــود دارد 
بایـد گفـت دغدغـه و نگرانـی      .)12: 1393حاجیـانی،  ( داننـد  اضمحالل و از دست رفتن می

فرهنگـی و سیاسـی    -از ناحیـه نیروهـاي مختلـف اجتمـاعی    درباره مسئله اخـالق در جامعـه   
از سـوي نهادهـاي رسـمی و    بسـیار  له اخـالق  ئمسـ  .)13همـان:  (شـود   میمطرح و دامن زده 

ویژه نیروي انتظامی مورد توجه قرار گرفت و براي آن نهادسازي شده که در پی آن انواع  هب
شـاهد  تابسـتان،  هـر سـاله    ،مثـال  پلیسی در کشور به اجـرا درآمـد. بـراي    ـ انتظامیهاي  طرح
مقابله با بدحجابی هسـتیم. سـایر اقـدامات نیـروي انتظـامی در      هاي  اندازي و فعالیت طرح راه

اي، تشـکیل نهادهـاي اداري خـاص و ... را     هاي مـاهواره  قانون منع استفاده از گیرنده ياجرا
کی از آن اسـت کـه   نیز بایستی در همین چارچوب ارزیابی نمود. در مجموع این شواهد حا

در سطح رسمی کشور نیـز   -قیبه معنا و مفهوم امنیت اخال ـ  دغدغه درباره اخالق اجتماعی
ي بنیادین و اساسی ها ارزش). یکی از 15: 1393حاجیانی،( مطرح و دنبال شده است مستمرًا

 از بایـدها اي  ، مجموعـه ها ارزشي اخالقی حاکم برآن جامعه است. این ها ارزشهر جامعه، 
و نبایدهایی هستندکه به افکـار و رفتـار آحـاد جامعـه شـکل داده و زمینـه رشـد و پایـداري         

ي اخالقی کـه ریشـه در فرهنـگ جامعـه دارنـد،      ها ارزشزنند.  می مناسبات اجتماعی را رقم
شوند و پایـداري و پویـایی جامعـه بـه حاکمیـت و       می باعث قوام و استمرار حیات اجتماعی
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ي ها ارزشا وابسته است. جامعه ایرانی، یک جامعه اخالقی است و صیانت و حفاظت از آنه
سـاز اسـالمی دارد و رمـز     اخالقی آن، ریشه در فرهنـگ دیـر پـاي ایرانـی و معـارف انسـان      

صـالحی امیـري،   ( اخالقی بـوده اسـت  ي ها ارزشپایداري آن درطول تاریخ، همین التزام به 
آور آسـمانی بـراي تمـام     آخـرین پیـام   ص)، بـه عنـوان  ( ). رسالت خطیـر پیامبراسـالم  1389
و در تمام مکان ها، گسترش و به کمال رساندن فضائل اخالقـی اسـت کـه    ها  زمان ،ها انسان

بـه راسـتی کـه مـن مبعـوث شـدم تـا        : انمـا بعثـت التمـم مکـارم االخـالق     «ایشان فرمودنـد:  
: 13لعمـال، ج کنـز ا ( »پسندیده اخالقی را کامل و تمام کنم و به مـردم بیـاموزم  هاي  خصلت

جامعه ما، به برکت انقالب، اخالقش به سمت اخالق الهی، گـردش  اکنون ). 36472،ح151
بیانـات   ( قابل توجهی کرد؛ اگرچه این گردش کامل نیسـت و بایـد بـازهم ادامـه پیـدا کنـد      

ابعاد اخالق اجتماعی متنـوع اسـت ولـی یـک بعـد مهـم آن، بعـد همـدلی          1.)1372رهبري،
شـان از فضـاي    بـر اسـتفاده  اصلی اینست که آیا سؤال در پژوهش حاضر اجتماعی است. لذا 

بـا تأسـی از   تأثیرگـذار اسـت؟ ایـن پـژوهش معتقـد اسـت       همدلی اجتمـاعی افـراد   مجازي، 
بود ما مترصد پاسـخگویی  این فرآیند تأثیر در پی تدقیق  باید موجودهاي  و پژوهشها  نظریه

اسـتفاده از اینترنـت وهمـدلی اجتمـاعی کـاربران      بـین  اي  به این دغدغه هستیم که چه رابطـه 
در فضاي مجازي بر همدلی اجتمـاعی دانشـجویان    میزان حضورتأثیر عبارتی  به وجود دارد؟

وضـعیت همـدلی اجتمـاعی کـاربران اینترنـت      بـه تعبیـر دیگـر،    دانشگاه تا چه اندازه است؟ 
  چگونه است؟

  پیشینه پژوهش
آن بـر روابـط    تـأثیر اینترنـت و  یقات در خصوص هاست تحق هر چند سال :تحقیقات داخلی

قرار نگرفته محققان مورد توجه جدي در داخل کشور اجتماعی انجام شده است، ولی هنوز 
هـم ناشـی از آشـنایی    اي  که این امر تا حدودي به تازگی موضوع مربوط اسـت و تـا انـدازه   

مواجـه  هـا  نگارنـدگان بـا آن  تحقیقاتی کـه   .ارتباطی است  نازل جامعه دانشگاهی با این رسانه
اینترنت بر گستره  تأثیرناظر به اثرات پورنوگرافی، آزادي، گردش اطالعات و  شدند عمدتًا

که از بحث جاري داشـتند بـه   اي  حوزه عمومی و روانشناسی اینترنت بود که به جهت فاصله
ریـان تحقیـق   با این همه در این بخش به برخی از آثاري که در ج .پرداخته نشده استها  آن
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ات تأثیرشود.  می از آنها بهره گرفته شد اما در متن یا در منابع نامی از آنها نیامده است اشاره
فضـاي   تـأثیر مقالـه بررسـی   عنوان رساله دکتري بهـزاد دوران،  فضاي سایبرنتیک بر هویت، 

محمدزاده، و محمدرضا  حاجیانینوشته ابراهیم اینترنت) بر هویت ملی دانشجویان ( مجازي
مقالـه   ؛زاده بیـگ  حسـن خدیجـه   ،اخالق مجازي یا فضاي مجازي اخالقـی  تمقاالهمچنین 

بررسـی  مقالـه   ؛شعبانیآیه  و یعقوبیسامره  ،هاي اجتماعی بر همدلی اقوام ایرانی شبکه تأثیر
 رابطه فضاي مجـازي  ؛لطفی اعظم و فرخ نیا ، رحیمفضاي مجازي اینترنت بر مدگرایی تأثیر

بررسی هنجارهـاي اخالقـی   ؛ کاظمینی ، نازنیناینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران(
فضاي مجازي و تحوالت هویت ملـی در ایـران   ؛ بختیاري آمنه ،اینترنت)( در فضاي مجازي

فضـاي مجـازي   هـاي   آسیب؛ساروخانی باقر و میرمحمدي ) داودمطالعه موردي شهر تهران(
فضـاهاي مجـازي بـر کـنش      تـأثیر ؛ احمـدي  حمیـرا  و زاده صـالح  ، اکـرم در خانواده ایرانـی 

 ،توسـلی  غالمعبـاس  ،سـاروخانی  ، بـاقر اجتماعی جوانان دانشجوي دختر با تأکید بر اینترنت
فضـاي مجـازي بـر     تـأثیر مقاله فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون  ؛نژاد سید عربی عزیزه

مجموعه مقاالت همایش هویت مّلی و  وروغنیان زهره  و حاجیانی، ابراهیم اخالق اجتماعی
    .ها هستند از جمله این پژوهش تحقیقات و توسعه علوم انسانی مؤسسه از جهانی شدن
بـه عنـوان نمونـه: چهـارمین     نیـز  برگزار شده در رابطـه بـا فضـاي مجـازي     هاي  همایش

)، نخسـتین کنگـره ملـی فضـاي مجـازي و      1393سال ( همایش ملی اخالق و آداب زندگی
تربیت اسـالمی و فضـاي   با عنوان ها  هشتمین همایش همکارياجتماعی نوپدید، هاي  آسیب
، همـایش  يسومین همایش ملی بزرگداشت سهروردي با موضوع اخـالق کـاربرد  ، مجازي

  اند. اخالق و امنیت در فضاي مجازي و....بوده
 ،در خصـوص روابـط اجتمـاعی و اینترنـت     هـا  تحقیقات خارجی: یکی از اولین کتـاب 

، 1993هر چند که این کتاب در سـال   .کتاب اجتماعات مجازي نوشته هوارد رینگولد است
دانی نیافتـه بـود نگاشـته    ان رشد اینترنت و زمانی که هنوز اینترنت گسترش چنـ رودیعنی در 

ایـن   .شـود  مـی در این زمینه شـناخته  حائز اهمیت شد، اما امروزه به عنوان یک اثر کالسیک 
منظـور از جوامـع مجـازي     .انداز جدیدي را گشود کتاب با طرح بحث جوامع مجازي چشم
ت و عالیق مشترك از طریق شـبکه اینترنـ   ها ارزشجوامعی هستند که در آن افراد به واسطه 

آیـد کـه    مـی  شوند و پیوندهاي دوستی و حمایتی میان آنان بـه وجـود   می دیگر متصلیکبه 
بـه  اغلب دو مطالعه مهم در آمریکا انجام شد که  .ممکن است به ارتباط رودررو هم بینجامد

مطالعـه   نخسـت  .گیرنـد  مـی  کننده اینترنت مورد اسـتناد قـرار   عنوان شاهدي بر اثرات منزوي
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نفر بود که توسط ناي و اربرینگ انجام شـد و دوم   40000استانفورد روي  پیمایشی دانشگاه
نتایج تحقیقات دانشـگاه   .مطالعه معروف رابرت کراوت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

استانفورد بیانگر آن بود که کاربران اینترنت زمان کمتـري را بـراي گذرانـدن بـا دوسـتان و      
 کننـد  مـی  ها، مطالعه روزنامه و تماشاي تلویزیون صـرف  گاهاعضاي خانواده، خرید از فروش

 .که زمان عامـل مهمـی در ایـن زمینـه اسـت     داد  نشاننیز تحقیقات کراوت  .)1384گیدنز، (
زمان در اینجا شامل مدت کاربري در شبانه روز و همچنین سابقه کاربري از زمـان آشـنایی   

ات تـأثیر گرا  افراد برون .صفحات شخصیتی فرد هم در این میان مهم هستند .با اینترنت است
گـرا بـر    پذیرند، در حالی که این مطلـب در مـورد افـراد درون    می مثبتی را از کار با اینترنت

گرا کسانی هستند که تمایـل   آورد، افراد برون می مطابق مثل معروف پول پول .عکس است
ایـن فـاکتور را    کـراوت  .برنـد  می از تعامالت اجتماعی لذتبه دوست داشتن مردم دارند و 

بر . دهد می براي توجیه تفاوت مشاهده شده در تحقیقات اول و دوم خود مورد استفاده قرار
فضـاي   تـأثیر فضاي مجـازي بـراخالق دینـی یـا      تأثیرهاي دیگر نظیر  خالف برخی از حوزه

هـا مقالـه را    توان ده می رت گرفته ومجازي بر هویت که تحقیقات بسیار وسیع و زیادي صو
همدلی اجتماعی) موضوعی اسـت کـه بـا    ( اخالقیي ها ارزشبا این موضوع و عنوان یافت، 

اسـت  ثر از آن أهـا متـ   تمام اهمیت و حساسیتی که در جوامع داشته و امـور اجتمـاعی انسـان   
از ایـن رو   .اذهان پژوهشگران و محققان اجتماعی را کمتـر بـه خـود معطـوف داشـته اسـت      

 بنابراین نتیجه ایـن تحقیـق  و ند هست تعداد مقاالتی که در این زمینه نگارش شده بسیار اندك
  تواند سودمند براي پژوهشگران باشد. می

  مبانی نظري

هـاي   اطالعـاتی و ارتبـاطی در سـال   هاي  فناوريهاي فضاي مجازي:گسترش فزاینده  ویژگی
قـرار داده   تـأثیر اخیر، حیات بشري را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی تحـت    

آهن در قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم باعـث        است. همان طور که تلگراف، تلفن و راه
ارتباطات و وجه مشـخص آن، یعنـی    فناوريتحول چشم اندازهاي ملی و بین المللی شدند، 

تا آن جـا کـه بـه وجـه غالـب       .اند را به دنبال داشته اي سابقه ت بیاینترنت در زمان ما، تحوال
اطالعات و ارتباطـات، کـه مانوئـل     فناوريجهان معاصر تبدیل شده است. گسترش فزاینده 

) منجـر بـه تحـول و    15: 1385، کاستلز( کند، می یاد» اي جامعه شبکه«کاستلز از آن به عنوان
هـاي   تی، اقتصادي و اجتمـاعی شـده اسـت. ویژگـی    دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنی
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همچون اقتصاد اطالعاتی، فرهنگ مجازي و کاهش اهمیـت زمـان و مکـان    اي  جامعه شبکه
در تعامالت اجتماعی ویژگی متمایزي به هزاره سـوم بخشـیده اسـت کـه اصـل بنیـادین آن       

از گیـري   بهـره اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي بـا     هاي  اهمیت محوري فرد در عرصه فعالیت
ابزارهاي نـوین ارتبـاطی و اطالعـاتی اسـت. در چنـین فضـایی کـه بـا عنـوان فضـاي سـایبر            

هـا از طریـق کـامپیوتر و مسـائل      از ارتباطـات درونـی انسـان   ي ا شـود، مجموعـه   می توصیف
گیـرد. یـک سیسـتم آن الیـن      مـی  مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیـاي فیزیکـی شـکل   

توانند از طریـق ایمیـل بـا یکـدیگر ارتبـاط       می یبر است که کاربران آناز فضاي سااي  نمونه
فیزیکـی نیسـت و   هاي  برقرار کنند. بر خالف فضاي واقعی، در فضاي سایبر نیاز به جابجایی

 عـاملی، ( گیـرد  مـی  صـورت » مـاوس «کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یـا حرکـات   
سـاکن در دنیـاي متکـی بـر روابـط سـایبري       توان گفـت کـه افـراد     می براین اساس .)1386

دنیـایی اسـت   » دنیاي مجازي«بخشند.  می تعامالت خودشان را در یک فضاي مجازي سامان
 و عالیق مشـترك از طریـق اینترنـت بـه همـدیگر متصـل       ها ارزشکه در آن افراد به واسطه 

ه ارتبـاط  آیـد کـه ممکـن اسـت بـ      مـی  شوند و پیوند دوستی و عاطفی میان آنان به وجود می
اینترنـت ) داراي پـنج خصوصـیت اسـت کـه آن را از       ( رودررو منجر شود. فضاي مجـازي 

دیجیتـالی بـودن، تعـاملی بـودن،      :سایر رسانه متمـایز و بـه نـوعی آن را خـاص کـرده اسـت      
  .)1393 :عاملی( مرکزي بودنغیر مجازي بودن و پراکندگی بودن،  لینکهایپر

شناسـان   کـاربران فضـاي مجـازي: بسـیاري از روان    شناسـان در خصـوص    دیدگاه روان
اینترنتی، چه بسا افراد را وادارد تا زمان بیشـتري را بـه تنهـایی    هاي  که آسانی ارتباطنگرانند 
ارتباط سطحی برقرار سازند و این کارها را بـه قیمـت از    ،ها صحبت کنند با غریبه ،بگذرانند

یلی و دوسـتانه انجـام دهنـد. پژوهشـگران     فـام هاي  دست دادن گفتگوهاي رودررو و ارتباط
معتقدند که استفادة فزاینده از اینترنت بـا کـاهش ارتبـاط خـانوادگی و شـرکت در محافـل       
اجتماعی محلی همراه است که کاهش ارتباطات، به انزواي اجتماعی آنان منجر شده اسـت.  

توانـایی ایـن را   آل و فضـاي سـایبر بایـد     واقعیت مجازي ایـده  ،نظران به گفته برخی صاحب
فضـاي  در حالی کـه  داشته باشد که کاربر را به فراسوي واقعیت دنیاي واقعی ببرد. در نتیجه 

تعـامالت انسـانی،   تردیـد،   بـی یابـد.   مـی  مجـاز اهمیـت   ،شـود  زمینـه رانـده مـی    واقعی به پس
گفتگوي چهره به چهره نیازهاي انسـانی هسـتند کـه فقـط در      و ها و خیرخواهیها  همدردي

هاي اجتماعی مجازي، این موقعیت را فـراهم   . حضور در شبکهشود می اي حقیقی حاصلدنی
بزنند که تا حد زیـادي  هایی  تنهایی اما در کنار هم، دست به کنش کند که افراد بتوانند به می
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به همراه دیگران و به طـور دسـته جمعـی     گیرد، اما ضمنًا تنهایی صورت می فردي است و به
) در 1997( دار شود. نتایج پژوهش یانگ کس خدشه دون آنکه تنهایی هیچشود؛ ب انجام می

این زمینه نشان داد که یکی از دالیل مهم اعتیاد به اینترنـت در افـرادي کـه روابـط عمـومی      
هـاي   هاي اجتماعی است. حمایت اجتماعی با ارتباط کمتري دارند، به دست آوردن حمایت

« هـاي اجتمـاعی و بـه ویـژه      آیـد. بـا ورود بـه شـبکه     مـی تر به دسـت   اینترنتی زودتر و آسان
آیـد کـه داراي    نوعی آشنایی و همدلی یا همدردي میان کـاربران پدیـد مـی   » گپهاي  اتاق

اسـت و همگـان بـا ایـن هنجارهـا      اي  هـاي ویـژه   ها و نـوآوري  ها، معیارها، زبان، نشانه ارزش
شـود،   ی میان افراد رد و بـدل مـی  کنند. در این فضا، بسیاري از اطالعات شخص همنوایی می

ایجـاد   .بدون اینکه احساس ترس، طرد شدن و در معرض داوري بودن وجـود داشـته باشـد   
برایـان دي لـودر و لیـت     .ثر اسـت ؤاین نوع ارتباط، در پیدایش احساس حمایت اجتماعی م

رکـت  جدید ارتباطی، به همراه فرآیند جهانی شدن و حهاي  فناوري) معتقدند: 2001( کیبل
ــه خصــوص      ــان و ب ــی، اجتمــاعی و فرهنگــی درجه ــاامنی اخالق ــب ن ســریع ســرمایه، موج

 تـأثیر اطالعات در شیوه افعال و اقـدامات روزمـره مـا     فناوري. ستکشورهاي پیشرفته شده ا
انـد بـا پیشـرفت     برخی از مفاهیمی که در حوزه اخالق، کاربردي خـاص داشـته  و گذارد  می

 تـوان بـه حـریم خصوصـی     مـی  انـد کـه از آن جملـه    شـده اطالعات دچار مشکالتی  فناوري
هاي اساسی و مفهـوم مسـئولیت اجتمـاعی و     داري)، آزادي احترام به حقوق دیگران، امانت(

اطالعات و ارتباطـات، اشـخاص    فناوريدر عصر  .دکرمجازي اشاره هاي  هویتو اخالقی، 
تبادل اطالعـات درسـت یـا    شوند و به  می مجازي در فضاي الکترونیکی حاضرهاي  با هویت

کـه  برقـرار کننـد   شوند که ممکن است با کسـی ارتبـاط    می پردازند و گاهی غافل می اشتباه
دروغـین گـاهی   دارد ایـن هویـت مجـازي     .داشـته باشـد  مخالف با آنچه نشان  هویتی کامًال

تواند در راستاي پیشبرد اهدافی شوم و ضداخالقی قرار گیـرد. بـارزترین مصـداق ظهـور      می
اطالعات، استفاده نادرست و مهارنشده کودکان و نوجوانـان   فناوري یاخالقهاي  ناهنجاري

هاي فریبکار  گروهگیري  توانند کانون شکل می هاي اجتماعی از شبکه اجتماعی است. شبکه
به علت عدم امکان شناسایی هویـت واقعـی اعضـا و نیـز عـدم امکـان       و و هنجارشکن باشند 

پیامـدهاي   تـرین  مهـم هاي اجتماعی، یکی از  ه توسط کاربران شبکهکنترل محتواي تولیدشد
و ترویج سریع شایعات و اخبار کذبی خواهد بود که توسـط  گیري  ها، شکل منفی این شبکه

شـود. امـروزه    مـی  غـب سیاسـی منتشـر   اها و با اهـداف خـاص و    برخی از اعضاي این شبکه
قـرارداده   تـأثیر اخالقی تحت  د فکري وابعا در یابی نسل جوان را هاي اجتماعی هویت شبکه



  339   بررسی تأثیر فضاي مجازي بر همدلی اجتماعی دانشجویان

هاي آسیب اجتماعی و اخالقی را فراهم  و موجب اعتیاد نو و مدرن شده و بدین وسیله زمینه
کننـد، خبرهـاي    مـی  . سودجویان از طریق اینترنت به راحتی کـاالي خـود را تبلیـغ   سازند می

شـکنند و   مـی  راهـا   فرسـتند، ابهـت فرهنگـی و اخالقـی خـانواده      می دروغین را براي جوامع
هـاي   رابطـه  1،بـاومن . بـه بـاور   سـازند  مـی  هاي آشفتگی هویت را بـراي جوانـان فـراهم    زمینه

اینترنتی به دلیل ماهیت مجازي و دروغین و تضعیف مفاهیم سنتی وفاداري و عشـق واقعـی،   
بـه صـورت    عمـدتاً هـا   در فضاي مجـازي بـازي   کنند. می به شدت زندگی بشریت را تهدید

سازنده هاي  اندیشی و کار گروهی که از ویژگی گیرند و مشارکت، هم می ي صورتانفراد
از مواجهـه رو  هـا   در ایـن بـازي   .خورد می ها کمتر به چشم آید در بازي می متعارف به شمار

در رو، ارتباط نگاهی و تعامالت انسانی خبري نیست. از این رو، رفته رفته مشارکت افراد به 
گرایـی و   اجتماعی کاهش یابد و انزواطلبی، درونهاي  انان در فعالیتویژه کودکان و نوجو

شـود. امـروزه اینترنـت در زنـدگی      مـی  طـور مشـهود پدیـدار    کاهش ارتباطات اجتمـاعی بـه  
اجتماعی، جاي دوستان و نزدیکان را گرفته و در حقیقت جایگزین روابط دوستانه و فامیلی 

گذراننـد بسـیاري از    می اینترنتیهاي  در سایتوقت خود را ها  شده است. افرادي که ساعت
اجتماعی خـود را کنـار   هاي  نهند. چرا که فرد دیگر فعالیت می را زیر پا اجتماعیي ها ارزش

نتایج پژوهش شاندرز نشان داد کـه اسـتفاده   «آورد.  می فردي رويهاي  گذاشته و به فعالیت
از اینترنت با پیوند ضعیف اجتماعی مـرتبط اسـت. بـرعکس کـاربرانی کـه از اینترنـت       زیاد 

شـان ارتبـاط بیشـتري     بـا والـدین و دوسـتان   اي  کنند، به طور قابـل مالحظـه   می کمتر استفاده
  ).1386صبوري خسروشاهی،( »دارند

هـاي اطالعـاتی هسـتند کـه      تـرین محورهـاي جامعـه اطالعـاتی، بزرگـراه      یکی از مهـم 
از نظـر اقتصـادي، اجتمـاعی و    ها  هاي آن است. این بزرگراه ترین نمونه نترنت یکی از مهمای

کننـد و تصـویري از    مـی  معاصر فراهمهاي  فرهنگی موقعیت و فضاي جدیدي را براي انسان
هـا،   تواند حضور پیدا کند و باعث تغییـر آگـاهی   می ها د که در همه مکاننده می انسان نشان

). در خصوص چگونگی پیدایش جامعه 1385محسنی،( شوند میافراد هاي و رفتارها  نگرش
هـاي اطالعـات    فنـاوري کـه حـول محـور    اي  فناورانـه بـه انقـالب    2اطالعاتی، مانوئل کاستلز
انداز اجتمـاعی زنـدگی    چشم  هاي پایانی قرن بیستم،  کند که در سال متمرکز است اشاره می

دهـی مجـدد بنیـان مـادي جامعـه       انسان را دگرگون ساخته و با سرعتی شتابان در کار شـکل 
                                                                                                                                        
1. Bauman 
2. Castells 
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   .)28: 1380کاستلز، ( است
صورت مشروط بـه کـار    را با احتیاط و به» جامعه اطالعاتی«با این همه، کاستلز مفهوم 

برد و معتقد است نام بـردن از یـک جامعـه اطالعـاتی بـه معنـاي همگـونی جهـانی همـۀ           می
اطالعـات   هاي اجتماعی نیست. سخن گفتن از جامعـه اطالعـاتی یـا جامعـه متکـی بـر       شکل

داري  اعضاي این جامعه در شکل کنـونی خـود، سـرمایه    ،است: از یک سودو شرط نیازمند 
تنوع و چندگونگی فرهنگی و نهـادي آنهـا بایـد مـورد توجـه قـرار        ،وي دیگرهستند و از س

گیرد. بدین معنی اگرچه ژاپن، اسپانیا، چین، برزیل و ایـاالت متحـده آمریکـا همگـی جـزء      
هویت خویش را در دیگ جوشان و جهان گسترده و «آیند اما  جوامع اطالعاتی به شمار می

 ،). به نظـر کاسـتلز  48: همان( »دهند عات از دست نمیداري متکی به اطال ساز سرمایه همسان
ساز عمل کرده امـا واقعیـت    گستر و همسان داري اگرچه به مثابه دیگ جوشان جهان سرمایه

این است که در این کار خود موفقیتی کسب نکرده و براي مثال اگرچه ژاپن و آمریکـا هـر   
یکدیگر متفاوت هسـتند و هرکـدام   آیند اما با  داري به حساب می دو جزء کشورهاي سرمایه

هویتی متمایز از دیگري و منحصر به فرد دارند. بنـابراین کاسـتلز بـه جـاي اصـطالح جامعـه       
را بـه کـار ببـرد. بـه لحـاظ تـاریخی، کاسـتلز        اي  دهـد جامعـه شـبکه    مـی  اطالعاتی، تـرجیح 

اختـراع بـزرگ   شده بـا  » شاهراه اطالعاتی«را که منجر به ایجاد و اختراع  فناورانهدگرگونی 
داند و معتقد اسـت بـراي نخسـتین     سال پیش از میالد مشابه می هفتصدحروف الفبا در یونان 

شـفاهی،    هـاي مکتـوب،    بار در تاریخ رسانه، َابرمتن یا فرازبانی شکل گرفته است کـه شـیوه  
سـازد. ایـن    دیداري و شنیداري ارتباطات انسانی را در چارچوب یک سیستم، یکپارچـه مـی   

سازي متن، تصویر و صـدا در   نام دارد، به دلیل قابلیت یکپارچه» شاهراه اطالعاتی«یده که پد
هـاي بنیـادین سـاخته     یک سیستم و شبکۀ جهانی، ماهیت ارتباطات را دسـتخوش دگرگـونی  

دهی فرهنگ دارد، فرهنگ نیز به  اي در شکل کننده است و از آنجا که ارتباطات نقش تعیین
 گذرانـد  هـاي بنیـادي دیگـري را از سـر مـی      جدیـد، دگرگـونی   اورانـه فنهاي  تبع دگرگونی

هـاي اطالعـات و    فنـاوري یکـی از پیامـدهاي مهـم گسـترش      ،). در نظر کاستلز383همان: (
در اثـر ایجـاد و گسـترش     ،هاست. از این رو ارتباطات نوین مبتنی بر آن، دگرگونی فرهنگ

  .)384همان: ( استهاي اطالعاتی، فرهنگ نوینی در حال ظهور  شاهراه
کند کـه در آن کیفیـت زنـدگی     اي معرفی می ویلیام مارتین، جامعه اطالعاتی را جامعه

به تزایدي به اطالعـات   اندازهاي تحول اجتماعی و توسعه اقتصادي به میزان رو همانند چشم
 اي، استانداردهاي زندگی، الگوهـاي کـار   برداري از آن وابسته است. در چنین جامعه و بهره
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هایی قرار  الشعاع پیشرفت کامًال محسوسی تحت گونه و فراغت، نظام آموزشی و بازار کار به
  ). 20-21: 1380محسنی،( روي داده استها  گرفته که در قلمرو اطالعات و دانش

کند که در زمینه اطالعـات و ارتباطـات در    می در همین رابطه، جان فیدر از انقالبی یاد
قـرار داده اسـت.    تـأثیر  هاي روي کـره زمـین را تحـت    همۀ انسان جهان روي داده و زندگی

انقالبی که مبتنی و متکی بر رایانه و داراي آثار گسترده اقتصادي، سیاسی و فرهنگی اسـت.  
یعنی از سویی اطالعات را به کاالیی تجاري و سـودآور بـدل کـرده کـه تملـک آن باعـث       

 برجـاي هـا   ر شخصـیت و هویـت انسـان   شود و از سوي دیگر، اثرات ماندگاري بـ  قدرت می
  ).4-5: 1380فیدر،( گذارد می

هـاي   فنـاوري وسـیع    که بر نوآوري» جامعه اطالعاتی«فرانک وبستر تعریف مشابهی از 
علمـی در    در اثر موفقیت ،در وهله نخست ،دهد. به نظر او می اطالعاتی مبتنی است به دست

هاي اطالعـاتی، تقریبـًا بـه همـه گوشـه و       وريفناپردازش، ذخیره و انتقال اطالعات، کاربرد 
هاي جوامع و غالب نقاط کره زمین گسـترش یافتـه و اسـتفاده از کامپیوترهـا همگـانی       هکنار

شده است. سپس تحول دیگـري در زمینـه مخـابرات صـورت گرفتـه و بـه توزیـع گسـترده         
هـاي   اهاطالعات در سطح جامعـه منجـر شـده کـه مـردم جهـان را هـر چـه بیشـتر در بزرگـر          

مخـابرات،   ،دهـد. بـه عبـارت دیگـر     گیري از اطالعات قرار مـی  اطالعاتی و در معرض بهره
کامپیوتري شده و این بدان معنی است که کامپیوترهاي موجود در سراسر جهان به یکدیگر 

شوند. این روند که اکنون به وقوع پیوسـته، ایـن امکـان را بـه افـراد داده       متصل و مرتبط می
ترین نقاط دنیا به شـرط ایـن کـه بـرق و مخـابرات       کمترین هزینه و در دوردستاست که با 

آثـار   .داشته باشـند، بـه بزرگـراه اطالعـاتی دسترسـی و در آن امکـان حضـور داشـته باشـند         
هـاي مختلـف    کانال .توان مشاهده کرد فرهنگی این وضعیت را در جاها و موارد مختلف می

دد اینترنتــی، هــزاران رســانه جمعــی و مطبوعــات، هــاي متعــ رادیــویی و تلویزیــونی، ســایت
ات تــأثیرهــاي متنـوع، همگــی نشــان از   هــاي دیــواري و تبلیغـاتی، مجــالت و کتــاب  آگهـی 

هـایی   شـود، بلکـه لبـاس    ات به آنها محدود نمیتأثیرفرهنگی جامعه اطالعاتی دارند. اما این 
ب معاشـرت و  خـوریم، آدا  پوشیم، سبک آرایـش مـو و صـورت، غـذاهایی کـه مـی       که می

معماري منازل نیز در همین زمینه قابل ذکر است. فرهنگ معاصر به شکلی عجیب و غریب، 
دیگـر را در خـود نهفتـه دارد و از آنهـا     هـاي   ي قبل از خـود و فرهنـگ  ها ارزشاطالعات و 

  کند. می استفاده
بــه ظهــور  ،پــردازان انتقــادي نظریــه تــرین مهــمبــه عنــوان یکــی از  ،یــورگن هابرمــاس
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 پرداختـه شـدن   آن در فرآینـد جهـانی   تـأثیر اي و اطالعـات دیجیتـالی و    هاي ماهواره فناوري
امـا در   ،بعد این جهانی شدن، جهانی شدن اقتصـاد بـوده   ترین مهماست. به نظر وي، اگرچه 

هـا را   هاي فرهنگی نیز گرایش به تولیدات فرهنگی خاص نوعی همسـانی در فرهنـگ   عرصه
شده آمریکایی نـه تنهـا خـود را بـر      ي معتقد است که فرهنگ کاالییبه دنبال داشته است. و

ها را کمرنگ و  کند بلکه حتی در غرب نیز معنادارترین تفاوت هاي دور تحمیل می سرزمین
  هاي محلی را سست بنیان کرده است. دارترین سنت ریشه

به » دگرگونی ساختاري حوزه عمومی«همچنین هابرماس در اثر معروف خود با عنوان 
داري پرداختــه و اظهــار کــرده کــه  چگــونگی پیــدایش حــوزه عمــومی در جوامــع ســرمایه 

هـاي جمعـی و نهادهـاي اطالعـاتی در      اطالعات، هسته مرکزي حوزه عمومی است و رسانه
هـاي   انـد. امـا در اواخـر سـده بیسـتم، غلبـه اندیشـه        ایجاد و گسترش این حوزه نقـش داشـته  

المللـی،   هـاي بـین   شـدن حاکمیـت قـدرت    قطبـی  دي و یـک هـاي اقتصـا   گرایانـه بنگـاه   فایده
شد. درنتیجه، بخشی از » حوزه عمومی«سازي، سبب نابودي  شدن اقتصاد و خصوصی جهانی

اي در سـطح جامعـه    اطالعات از دسترس عموم خارج و نوعی فرهنـگ کـاالیی شـده تـوده    
تباطی و تضـعیف  رواج یافته است. هابرماس، رفع این معضل را درگرو گسترش عقالنیت ار

حلی بـراي گسـترش کـنش ارتبـاطی در      کند نظریه و راه بیند و سعی می عقالنیت ابزاري می
سطح جامعه رواج دهد چرا که در مسیر کنش ارتباطی اسـت کـه هویـت و نگـرش انسـانی      

گیـرد و آنهـا را از نفـوذ     شـدگی فاصـله مـی    ءبودگی و مسـخ  گیرد و از حالت شی شکل می
  آورد. ساز بیرون می اناي یکس فرهنگ توده

  رابطه اخالق و فضاي مجازي
هـاي مختلـف زنـدگی بشـر را      اطالعات که تمام جنبه فناوريبخش  در کنار تسهیالت لذت

این دستاوردهاي ارزشمند با عـدم رعایـت اصـول صـحیح اخالقـی و       ،قرار داده تأثیرتحت 
بـه طـوري کـه     ؛اسـت آمیـز شـده    هاي غیرمجاز و خطرناك بسیار حساس و مخاطره استفاده
سوء آن بر رشد فرهنگ و سالمت جامعه به وجود آمـده   تأثیرفراوانی در مورد هاي  نگرانی

المللی بـه صـورت جـدي مـورد      است. از این رو مباحث اخالقی در این عرصه در سطح بین
  توجه قرار گرفته است.  

گذاشـته ولـی   افـراد  فراوانـی در اختیـار   هـاي   اطالعـات فرصـت   فناورياگرچه توسعه 
ه اسـت. مشـکل جامعـه اطالعـاتی و اینترنـت، تنـزل       شـد بسیاري را هـم موجـب   هاي  تهدید
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اینترنتـی  هـاي   که تعداد جرماي  گونه به ؛است فناورانهي ها ارزشانسانی و برتري ي ها ارزش
طور صعودي در حال گسترش است و آمارهاي موجـود از کشـورهاي مختلـف     در جهان به

کند. جنایات سایبري از جمله دزدي، اخاذي، فروش مـواد مخـدر،    د میاین موضوع را تأکی
هـاي آشـکار و مخـاطرات اخالقـی در      تروریسم و مسائل مختلف فرهنگـی از جملـه پدیـده   

  فضاي مجازي است.
دهـد ایـن    مـی  کننده جلـوه  عنوان یک پدیده نگران اطالعات را به فناوريآنچه امروزه 

پایان  بیهاي  رها از قید و بند اخالقی و اسیر هوسهایی  در دست انسان فناورياست که این 
آن بـراي   يهـا  توان از قابلیت می حد ذاته پدیده مثبتی است که حتی فی فناوريباشد وگرنه 

اخالقی کردن همه ابعاد زندگی انسانی کمک گرفـت و آنچـه ایـن نیـت را محقـق و میسـر       
اخالقی، ابعاد متفاوتی بیان شـده  ي ها ارزشست. براي ها تربیت کردن درونی انسانسازد  می

اخالقی در قالب مفهوم همـدلی  ي ها ارزشاست لیکن با توجه به موضوع و اهداف تحقیق، 
  اجتماعی مورد نظر بوده و تبیین شده است.  

  

   نظريمدل 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فضاي مجازي
 (اینترنت)

 ارزش اخالقی
 همدلی اجتماعی)(

  مدت استفاده

 میزان استفاده 

 نوع استفاده

انگیزه و هدف استفاده 
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  شناسی مفهوم
شناسی به عنوان اخالق و یا اخالق اجتمـاعی   آنچه که در زبان جامعه اخالق اجتماعی:

پـذیري در فرآینـد درونـی شـدن      همان چیزي است که تحت عنوان جامعـه  ،شود می شناخته
شـود. لـذا    مـی  یگانگی فـرد بـا فرهنـگ و جامعـه از آن بحـث     و هنجارها و  ها ارزشعقاید، 

و هنجارهایی هسـتند کـه نسـبت بـه فـرد امـوري        ها ارزش ،از عقایداي  قواعد رفتار مجموعه
و به صورت جزئی  پذیري براي او درونی د و در جریان جامعهنشو می بیرونی و مستقل تلقی

کننـد و بـه عنـوان     مـی  در جامعـه تعیـین  آیند و در نهایت رفتار فـرد را   می از شخصیت او در
  ).2: 1387خوشفر، ( دنشو می اخالق اجتماعی محسوب

گوینـد کـه صـورت دسـتوري دارنـد و رفتـار و        هایی مـی  به ارزش اخالقی:ي ها ارزش
هاي حقوقی، ذهنی،  توان به ارزش دهند. عالوه براین می اندیشه را در جهتی خاص سوق می

  ). 1373صباح یزدي، عینی و...هم اشاره نمود ( م
هـر   ،شـرایط همـدلی  در  .زبانی اسـت  همدلی مافوق همکاري است، مافوق هم همدلی:

اندیشد،  می اندیشد که درباره سرنوشت خود می فردي درباره سرنوشت فرد دیگر آن اندازه
او را همان مقـدار دوسـت دارد کـه خـودش را دوسـت دارد و بلکـه بیشـتر، دیگـري را بـر          

همدلی به معناي خود را به جاي دیگـران   . لذا)168: 1370، مطهري( دارد می خودش مقدم
   .)1375 ساروخانی،( گذاشتن و از نظر دیگران به اطراف نگریستن است

همدلی به معنی با دیگري حس کردن است. همدلی کردن با کسـی   اجتماعی: 1همدلی
ابطـه عمیـق   فرآینـدي کـه حکایـت ازحـس مشـترك و ر      ؛یعنی احساس او را درك کـردن 

 :1375سـاروخانی،  (سـت  ها که این الزمه یک رابطه سالم بـا انسـان  دارد ها با یکدیگر  انسان
شود  می ). سالومون اش معتقد است همدلی یک صفت و خصوصیت براي انسان محسوب9

و بررسی انسان به عنوان موجود اجتماعی جز با دیدي متناسب با زندگی اجتماعی و ارتبـاط  
ایجاد همدلی و درك، انسان را در شبکه ارتباطی بسـیار وسـیع    .میسر نمی باشد او با دیگران

 دهـد و شـرط شـکوفایی شخصـیت اجتمـاعی او      مـی  هـا قـرار   از وابستگی متقابل بـین انسـان  
  ).33، 1377کراوس، ( شود می

                                                                                                                                        
1. Empathy 
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  ها تعاریف عملیاتی، ابعاد و شاخص
میـزان، مـدت،    :قسیم شده اسـت جدا تبعد این متغیر، خود به چهار  :استفاده از اینترنت

  .انگیزه و هدف استفاده از اینترنت ،نوع
که کاربر از اینترنـت اسـتفاده   است مدت زمانی از شبانه روز  ،میزان استفاده از اینترنت

  .کند می
کـه کـاربر بـه اینترنـت     اسـت  هـایی   مدت زمان یا تعداد سال ،مدت استفاده از اینترنت

  .کند میدسترسی دارد و از آن استفاده 
که مـورد اسـتفاده   است هاي اینترنتی  و برنامهها  محتواي سایت ،نوع استفاده از اینترنت

در ایـن   .اطالعـاتی، ارتبـاطی، سـرگرمی تفریحـی     :شود می گیرد و به سه نوع تقسیم می قرار
کـه   بعـد اطالعـاتی   :تحقیق براي هر یک از ابعاد درنظر گرفته شده دو شـاخص لحـاظ شـد   

ارتباطـات دو   که بعد ارتباطیاست و  آموزشیـ علمی  هاي  سایت و خبريي ها سایت شامل
بـازي،   شـامل  بعـد تفریحـی سـرگرمی    شـود و  را شـامل مـی   اي یا چندنفره، ارتباطات شـبکه 

  .و ... است ترانه ،موسیقی
کـاربران از اینترنـت    که در بردارنده انگیزه و هـدف  انگیزه و هدف استفاده از اینترنت

  است.
پاسـخگو تـا زمـان     است که از لحظۀ تولد فردهایی  این متغیر مربوط به تعداد سال :سن

هـاي   بـه دلیـل تغییـرات اجتمـاعی و فرهنگـی جوامـع، بـین نگـرش         .حال سپري شـده اسـت  
سـن   هاي سنی مختلف، تفاوت وجود دارد. لذا یکی از متغیرهاي مسـتقل ایـن تحقیـق،    گروه

  پاسخگو در نظر گرفته شده است.
شـناختی و فرهنگـی بـین زنـان و      روانهـاي   جنسیت به تعبیر گیدنز به تفـاوت  :جنسیت
و » زن«لذا متغیر جنسیت متغیر اسمی با دو گزینۀ  .)175:1386گیدنز،( شود می مردان مربوط

  .شود می است که در قالب یک سئوال بسته پرسیده» مرد«
و » فـوق لیسـانس  «، »لیسـانس « همتغیر ترتیبی اسـت کـه بـا سـه گزینـ      :سطح تحصیالت

محقـق میـزان    ،سـازي در سـطح ترتیبـی    جـاي مقیـاس   هگـاهی بـ   .شـود  می سنجیده» دکتري«
  .دهد می تحصیالت فرد را مورد سئوال قرار

پـیش رو  در تحقیـق   تعاریف نظري و عملیاتی و ابعـاد آن براساس  :اخالقیي ها ارزش
  شاخص همدلی اجتماعی عملیاتی شده است. وسیله بهاخالقی ي ها ارزش
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به معنی هرگونه دگرگـروي و احسـاس یگـانگی و    همدلی اجتماعی  همدلی اجتماعی:
  همگرایی با سایر اعضاي جامعه است.

  روش شناسی
آن، گیـري   روش این تحقیق از نوع کمی است. استراتژي پژوهش، از نوع پیمایشی و جهت

بررسـی اسـناد و مـدارك از    پـس از  تحقیق هاي  رسش. براي پاسخگویی به پاست کاربردي
اسـتفاده  گـردآوري اطالعـات    بـراي   پرسشنامهپیمایشی و با ابزار روش  ازاي  طریق کتابخانه

نفـر   196دانشجویان دانشگاه تهران، و حجم نمونه شده است. جامعه آماري در این پژوهش 
غیـر وابسـته اسـت. همچنـین     و فضاي مجازي متغیر مستقل و همـدلی اجتمـاعی مت  بوده است 

اسـتفاده شـد. بـراي     SPSSهـا، از نـرم افـزار     خاطر سهولت، تسریع و دقت در تحلیـل داده  هب
آوري شده در این تحقیق از آمـار   هاي جمع تجزیه وتحلیل اطالعات و حصول نتایج از داده

اسـت.  ده شـ آماري) حسب مورد و نیاز، اسـتفاده  هاي  در قالب آزمون( توصیفی و استنباطی
  بـه منظـور مقایسـه    1وابسـته  T آماري مختلفی همچون آزمونهاي  در این پژوهش از آزمون

.. .تی مستقل)، تحلیل واریانس و تحلیل عـاملی و ( Tآزمون  2،ها آزمون همبستگی بین جفت
  ده است.شاستفاده 

بـراي رواسـازي و سـنجش اعتبـار محتـوایی پرسشـنامه        اعتبـار): ( نامـه  روایی پرسـش 
شده بـدون ابهـام و بـه روشـنی       هاي تدوین و پرسشها  شد گویه  ساخته پژوهش، سعی محقق

نفـر)   5( نظران و اساتید مرتبط بـا موضـوع   شده در اختیار صاحب  نامه تهیه بیان شوند. پرسش
و هـا   . پـس از اظهـارنظر افـراد، در مجمـوع گویـه     کنندقرار داده شد تا درباره آن اظهارنظر 

سؤال نامناسـب تلقـی و    ،درصد بود 50وافق بدست آمده آنها کمتر ازسؤاالتی که ضریب ت
 75تـا   50و سؤاالتی که ضریب توافـق بدسـت آمـده بـراي آنهـا بـین      ها  حذف شدند، گویه

 75و سؤاالتی که ضـریب توافـق بدسـت آمـده بـراي آنهـا از       ها  درصد بود، اصالح و گویه
شدند. همچنـین در   استفادهاجراي نهایی شده براي  به همراه سؤاالت اصالح ،درصد باال بود
تعـدادي گویـه بـه    و متخصصـان موضـوع،   سازي، بر اساس پیشنهادات اسـاتید   فرایند روایی

  د.شمجموع سئواالت پژوهش اضافه 
پـژوهش،   هساخت پایایی) پرسشنامه محقق( براي تعیین اعتماد اعتماد):( پایایی پرسشنامه

                                                                                                                                        
1. Paired Samples Statistics 
2. Paired Samples Correlations 
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اسـتفاده   SPSSهمسانی درونی) و بـراي محاسـبه آن از نـرم افـزار     ( از روش آلفاي کرونباخ
، )گویـه 13مشـتمل بـر  (میزان و نوع حضور در فضاي مجـازي   براي آمده  بدست آلفاي د. ش
» همـدلی اجتمـاعی  «بـراي مؤلفـه    قابـل اطمینـان اسـت.    بوده که از نظر آمـاري   درصد 8/84
  قابل اطمینان است. ماري بوده که از نظر آ درصد 8/82، )گویه 19مشتمل بر (

  ها   یافته
عینی) دریافت شده از نمونه آماري پژوهش از طریق پرسشـنامه،  (اي  بر اساس اطالعات زمینه

  دانشجویان مورد مطالعه در این پژوهش، به قرار زیر بوده است:اي  زمینههاي  ویژگی
نفر نیـز   108و نفر از دانشجویان مورد مطالعه در این پژوهش، زن  88از لحاظ جنسیت 

شـدند.   مـی  درصـد را شـامل   1/55درصـد و   9/44از دانشجویان مرد بودنـد کـه بـه ترتیـب     
نفـر از دانشـجویان مـورد مطالعـه      80مدرك تحصـیلی)  ( همچنین از حیث میزان تحصیالت

کنندگان داراي مدرك تحصـیلی فـوق    نفر از شرکت 63داراي مدرك تحصیلی لیسانس و 
درصـد،   1/21درصـد،   8/40مدرك دکتـري بودندکـه بـه ترتیـب     نفر داراي  53لیسانس و 

نفر از نمونه آماري در رشته علـوم پایـه،    12شدند. رشته تحصیلی  می درصد را شامل 00/27
نفر نیز در  42نفر هنر و معماري و  12هاي علوم انسانی،  نفر رشته 71نفر فنی و مهندسی،  43

درصـد،   6/42درصـد،   6/22درصد،  3/6تیب اندکه به تر رشته پزشکی مشغول تحصیل بوده
  شد. می درصد را شامل 1/22درصد و  3/6

  اخالقی ي ها ارزشبعد) همدلی اجتماعی از ( مؤلفه

هـاي در دسـترس، از دیـدگاه دانشـجویان      ، بـر اسـاس داده  »همدلی اجتماعی«پیرامون مؤلفه 
 »تشـکر و قـدردانی از همکـاري دیگـران    «نمونه آماري پژوهش)، موضوع  ( دانشگاه تهران

 1) وکسب رتبـه  5تا  1گیري  در مقیاس اندازه( 3/4پرسشنامه) با میانگین  43موضوع گویه (
بـروز  «بـوده ولـی دانشـجویان گویـه     » همدلی اجتماعی«گذار در مؤلفه تأثیرعنصر  ترین مهم

را انتخاب آخر خـود معرفـی    20/3امه) با میانگین پرسشن 56موضوع گویه ( »نارضایتی خود
تواند در بررسی موضوع  می 18تا  2هاي  اند. همچنین مشاهده سایر موارد با کسب رتبه کرده
 67/3بـا کسـب میـانگین    » همدلی اجتماعی«گذار باشد. در مجموع وضعیت کلی مؤلفهتأثیر

ا حـدود زیـادي وجـود داشـته و     دانشجویان مورد مطالعه، تـ هاي  ) در انتخاب5تا1درمقیاس(
  قابل مشاهده است.
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  فراوانی، درصد، میانگین وترتیب)( »همدلی اجتماعی«گویه مؤلفه 19به ها  توزیع فراوانی پاسخ .1جدول 

 ترتیب میانگین 5میانگین از  جمع 1خیلی کم  2 کم 3 تاحدودي 4 زیاد 5 خیلی زیاد فراوانی گویه

 کنم. می باشد، به آنها گوش می حتی زمانی که عقیده دیگران متفاوت از عقیده من
 %100 %18/5 %39/5 %33/8 %6/2 %2/1 درصد 12 3/66 195 36 77 66 12 4 فراوانی

 ..، کمک کنم..افراد تازه وارد در یک محل مثل اداره، خانه ودوست دارم به 
 %100 %19/0 %40/5 %30/3 %9/2 %1/0 درصد 11 3/67 195 37 79 59 18 2 فراوانی

کنم با کسانی که غمگین، تنها و آشفته هستند، پیرامون مشکالتشان صحبت  می تالش
 کنم.

 %100 %22/2 %35/1 %32/0 %7/7 %3/1 درصد 13 3/65 194 43 68 62 15 6 فراوانی

 کنم. می کنم، معموال به خاطر کمکشان از آنها تقدیر و تشکر می وقتی با دیگران کار
 %100 %43/3 %45/4 %9/3 %2/1 0 درصد 1 4/30 194 84 88 18 4 0 فراوانی

 .کنم شود، سکوت نمی می در مواقعی که گمان کنم با کسی غیر منصفانه رفتار
 %100 %25/3 %36/6 %32/5 %4/6 %1/0 درصد 5 3/80 194 49 71 63 9 2 فراوانی

فیزیکی)، صحبت و هاي  عاطفی یا ناتوانی( کنم با افراد ناشناسی که مشکل دارند می تالش
 تعامل برقرار کنم.

 %100 %13/5 %32/6 %36/8 %13/0 %4/1 درصد 16 3/38 193 26 63 71 25 8 فراوانی

 دوستان، نزدیکان و بستگانی که مرتکب اشتباهی شوند، دوري نمی کنم.از 
 %100 %11/1 %33/7 %37/9 %13/7 %3/7 درصد 17 3/35 190 21 64 72 26 7 فراوانی

 دیگران نیز گوش کنم.هاي  هاي خودم، دوست دارم به حرف موقع طرح دیدگاه
 %100 %14/9 %48/5 %28/4 %8/2 0 درصد 10 3/70 194 29 94 55 16 0 فراوانی

 اهل معاشرت و تفریحات دسته جمعی هستم.
 %100 %39/2 %30/4 %20/6 %6/7 %3/1 درصد 2 3/96 194 76 59 40 13 6 فراوانی

 %100 %27/3 %44/3 %22/2 %5/7 %0/5 درصد 3 3/92 194 53 86 43 11 1 فراوانی  شوم. می بینم ناراحت می وقتی افراد غصه دار را با حالت اندوهگین



  349   بررسی تأثیر فضاي مجازي بر همدلی اجتماعی دانشجویان
 ترتیب میانگین 5میانگین از  جمع 1خیلی کم  2 کم 3 تاحدودي 4 زیاد 5 خیلی زیاد فراوانی گویه

 شوم. می وقتی اطرافیانم نگران باشند، من هم نگران
 %100 %26/3 %37/6 %26/3 %7/7 %2/1 درصد 6 3/78 194 51 73 51 15 4 فراوانی

کنم شخصیت و رفتار افراد حاضر را  می هنگام بودن در مراسم خاصی و یا مجامع، سعی
 درك کنم.

 %100 %24/2 %43/8 %25/8 %6/2 0 درصد 4 3/86 194 47 85 50 12 0 فراوانی

 کند. می دیدن افراد سالخورده و درمانده مراآشفته و ناراحت
 %100 %28/4 %31/4 %26/8 %10/3 %3/1 درصد 9 3/72 194 55 61 52 20 6 فراوانی

 اغلب براي افرادي که کمتر از من خوشبخت هستند، احساس محبت و نگرانی دارم.
 %100 %19/1 %33/0 %30/4 %13/9 %3/6 درصد 14 3/50 194 37 64 59 27 7 فراوانی

را ها  سعی میکنم از زاویه دید دوستان یا اطرافیانم به امور نگاه کنم، تا آنها  بعضی وقت
 بهتر درك نموده و بفهمم.

 %100 %22/2 %36/6 %35/6 %4/6 %1/0 درصد 8 3/74 194 43 71 69 9 2 فراوانی

 دوست دارم با مردم و همراه مردم باشم.
 %100 %29/9 %34/5 %22/7 %8/8 %4/1 درصد 7 3/77 194 58 67 44 17 8 فراوانی

 کنم که دیگران از آن با خبر شوند. می هنگامی که ناراضی باشم، بالفاصله کاري
 %100 %16/5 %25/3 %29/4 %19/6 %9/3 درصد 19 3/20 194 32 49 57 38 18 فراوانی

کنم، حتی وقتی عقاید آنها مخالف نظرات  می همیشه با صبر و حوصله به دیگران گوش
 من باشد.

 %100 %12/4 %34/2 %41/5 %10/4 %1/6 درصد 15 3/46 193 24 66 80 20 3 فراوانی

 کنم. می و مراسمات فامیلی مذهبی و ملی شرکتها  معموال در مجالس و جشن
 %100 %20/1 %25/8 %28/4 %17/0 %8/8 درصد 18 3/31 194 39 50 55 33 17 فراوانی

  67/3        وضعیت کلی میزان همدلی اجتماعی
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  فراوانی، درصد، میانگین وترتیب)( »حضور در فضاي مجازي«سوال 10به  توزیع فراوانی پاسخ .2جدول 

 ترتیب میانگین  5میانگین از  جمع 1 خیلی کم 2 کم 3تاحدودي 4 زیاد 5خیلی زیاد  فراوانی گویه
اینترنت)، اشتغال ذهنی پیدا کرده ( تا چه میزان براي ورود به فضاي مجازي _1

 اید؟
 %100 %3/1 %15/9 %32/8 %39/0 %9/2 درصد 1 3/35 195 6 31 64 76 18 فراوانی

اینترنت) ( تا چه میزان براي کسب رضایت؛ حضورتان را در فضاي مجازي _2
 دهید؟ می افزایش

 %100 %9/2 %25/1 %42/6 %21/5 %1/5 درصد 6 2/81 195 18 49 83 42 3 فراوانی
به چه میزان کنترل، کاهش یا قطع استفاده از اینترنت و یا حضور در فضاي _3

 داشته اید؟هایی  مجازي، به طور مکرر تالش
 %100 %8/2 %23/0 %28/6 %31/6 %8/7 درصد 3 3/10 196 16 45 56 62 17 فراوانی

اینترنت)؛ آیا ( چقدردر زمان تالش براي کاهش حضور در فضاي مجازي _4
 کنید؟ می احساس بی قراري، بی حوصلگی و یا دلتنگی

 %100 %16/3 %38/3 %27/6 %13/8 %4/1 درصد 8 2/51 196 32 75 54 27 8 فراوانی
بودن در فضاي ( مانید؟ می آنالینبیشتر از زمانی که از ابتدا در نظر داشتید،  _5

 مجازي)
 %100 %6/6 %20/9 %35/7 %28/6 %8/2 درصد 2 3/11 196 13 41 70 56 16 فراوانی

امتحان)، ( تا به حال به علت خارج نشدن از فضاي مجازي، موقعیت تحصیلی_6
 شغلی،رابطه دوستی یا خویشاوندي مهمی را به خطر انداخته اید؟

 %100 %48/0 %18/4 %23/5 %9/2 %1/0 درصد 9 1/97 196 94 36 46 18 2 فراوانی
تا به حال به چه میزان براي پنهان کردن زمان وقت گذرانی در فضاي مجازي، _7

 به اعضاي خانواده، پزشک و یا دوستانتان دروغ گفته اید؟
 %100 %56/1 %25/5 %11/2 %6/1 %1/0 درصد 10 1/70 196 110 50 22 12 2 فراوانی

اینترنت) به عنوان راهی براي فرار از ( تا چه میزان از حضور در فضاي مجازي _8
 کنید؟ می مشکالت یا حاالت ناراحت کننده خود استفاده

 %100 %20/4 %21/9 %33/2 %19/4  %5/1 درصد 7 2/67 196 40 43 65 38 10 فراوانی

 هاي اجتماعی عضو هستید؟ به چه میزان درشبکه _11
 %100 %10/7 %12/8 %48/5 %22/4 %5/6 درصد 4 2/99 196 21 25 95 44 11 فراوانی

 گذرانید؟ می هاي اجتماعی چقدر از وقت خود را در شبکه _12
 %100 %9/8 %20/7 %35/8 %28/0 %5/7 درصد 5 2/99 193 19 40 69 54 11 فراوانی

  2/72        وضعیت کلی میزان حضور در فضاي مجازي
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  اساس متغیرهاي حضور شبکه اجتماعیتحلیل وضعیت همدلی اجتماعی بر 

مؤلفه همدلی اجتماعی اخالقی در ي ها ارزشمثبت و قوي بین موضوع پایبندي در اي  رابطه
و استفاده از اینترنت) نزد دانشـجویان مـورد   ( انسجام یافته با میزان حضور در فضاي مجازي

 تأجـر بـه   و )sig<0.01( نمونه آماري مورد مطالعه در پژوهش حاضر) وجـود دارد ( مطالعه
. رسـد  مـی  این موضـوع نـزد دانشـجویان دانشـگاه تهـران، طبیعـی بـه نظـر         کردتوان ادعا  می

هـاي   کـه کسـب نمـرات عـالی در آزمـون     ( دانشجویان دانشگاه تهران باتوجه بـه سـرآمدي  
اخالقـی، میـزان   ي ها ارزشطلبد)، با افزایش تعهد به  می سراسري جهت ورود به دانشگاه را
استفاده از اینترنت) داشته و بالعکس. این موضوع بـدان   و( حضور بیشتري در فضاي مجازي

اخالقـی  ي هـا  ارزشمنجر به تضعیف  مند در فضاي مجازي لزومًامعنی است که حضور هدف
حضــور در فضــاي مجــازي موجبــات تقویــت  حتــی و  نشــدهدانشــجویان دانشــگاه تهــران 

حضـور دانشـجویان در    ،اسـت. بـه عبـارت دیگـر     را فـراهم آورده اخالقی آنـان  ي ها ارزش
  ي مثبت بر همدلی اجتماعی آنها دارد.تأثیرفضاي مجازي 

  گیري نتیجه
خصـوص اینترنـت سـر وکـار      هبـ  ،توان یافت که با فضـاي مجـازي   می امروزه کمتر کسی را

هـا   هـاي مختلـف زنـدگی اجتمـاعی انسـان      نداشته و پیامدهاي مثبت و منفی آن را در عرصه
جدید و متفاوت از سایر اي  منکر باشد. در حال حاضر فضاي مجازي به ویژه اینترنت، رسانه

هـایی شـده اسـت البتـه ایـن       یـن تکنولـوژي در ایـران باعـث نگرانـی     . حضـور ا ستها رسانه
 اي جدیـد نیسـتند. ویلیـامز    هـاي نوظهـور پدیـده    ها در مورد فضاي مجـازي و رسـانه   نگرانی

ــاریخی  2005( ) و جوینســون2003( )، در تحقیقــات خــود نشــان دادنــد کــه در هــر دوره ت
در و وجـود آورده   هیی را در جوامـع بـ  هـا  ها اعم از روزنامه، سینما، تلویزیـون نگرانـی   رسانه

ها، متوجـه خـواهیم شـد کـه نگرانـی از اثـرات فرهنگـی،         ایران هم با نگاهی به تاریخ رسانه
هـاي   بررسی پژوهشنتایج مسئله جدیدي نیست. هاي جدید،  تماعی ورود رسانهسیاسی و اج

فضاي مجازي در زندگی افـراد، نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه       تأثیرانجام شده در رابطه با 
ثري در توسـعه ارتباطـات و اطالعـات    ؤاینترنت در کنار همه آثار مثبت خود، نقش بسیار مـ 

را توسـعه داده و در  هـا   از تکنولـوژي، فعالیـت انسـان   گیري  داشته و توانسته با حضور و بهره
حضـور افـراد در   درواقـع،  ثر باشـد.  ؤدي مـ تمامی ابعاد آموزشی، سیاسی، فرهنگی و اقتصـا 
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اجتماعی را در پی داشته که براین اسـاس هـر   هاي  فضاي مجازي، افزایش مشارکت و کنش
باشـد، همراهـی و تعـامالت و نزدیکـی     تـر   ها، بیشـتر و انبـوه   چه پیوند افراد و اعضا در شبکه

حلیـل و تقویـت   خواهـد شـد. افـزایش قـدرت ت    تر  هاي مشترك در بین آنها محتمل دیدگاه
و تقویت خرد جمعی، یکی دیگر از کارکردهاي مثبت اینترنت گیري  روحیه انتقادي، شکل

است که توانسته نیروي تفکر و ذهن کاربران شبکه اجتماعی را به مدد تعامالت اجتمـاعی و  
 از ابزارهاي اینترنتی ترکیب و همراه نماید و نیرویی عظیم با قدرت پردازشی باالگیري  بهره

پدید آورد. فضاي مجازي به رغم آثار مثبتی که داشته و توانسته تحوالت سیاسی، اجتماعی 
نیـز  اي  و فرهنگی وسیع و شگرفی را در جوامع انسانی پدید آورد، آثار منفی و تهدیدکننـده 

امنیت اخالقـی   ،و هنجارهاي اجتماعی ها ارزشایجاد نموده و نقش مخرب آن در برخی از 
زا،  تـوان بـه تعـامالت آسـیب     می جدي روبرو ساخته، که از آن جملههاي  یبجامعه را با آس

در حال حاضر، زنـدگی اجتمـاعی    کرد.اعتمادي،کاهش نوعدوستی و خیرخواهی اشاره  بی
به علت گستردگی فضاي مجـازي، بـا مخـاطرات و تهدیـدهایی مواجـه اسـت و در روابـط        

هـیچ کـنش جمعـی     طبیعتـاً شـود،  همـراه  مجازي، چنان چه تعامل بین افراد با بـی اعتمـادي   
هاي مهم روابـط انسـانی    توان گفت اعتماد یکی از جنبه می بر این اساس .پذیرد صورت نمی

تواند زمینـه را بـراي    می ساز همکاري و تعاون میان اعضاي جامعه است و کاهش آن و زمینه
یکـی   .فـراهم سـازد   و جرایم و انحرافات اخالقـی در جامعـه  ها  رشد نابسامانی ها، بی نظمی

 هاي مجازي بر کـاربران وجـود بـی صـداقتی، فریـب و دروغ      منفی شبکههاي  دیگر از پیامد
دهند شخصیت و واقعیت خـود را پنهـان کننـد و     می افراد خودشان، ترجیح بسیاري از است.

  از حقیقت واقعی خود فرار نمایند. 
کردگـان   و به ویـژه تحصـیل   با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت ایران را جوانان

گــذاران فرهنگــی الزامــًا بایــد در تــدوین  دهــد، مــدیران و سیاســت مــی دانشــگاهی تشــکیل
 ،به این قشر جامعه داشته باشند. نسل جوان کنـونی اي  راهبردهاي فرهنگی کشور توجه ویژه

هـا   متأسفانه در برابر بحـران  واست پرتحرك نسلی پر جنب و جوش و  ،به ویژه قشر دانشجو
-هـاي ارتبـاطی   فرهنگـی و هجمـه تبلیغـاتی سـامانه    -اجتماعی-عظیم اقتصاديهاي  و چالش

. اسـت اطالعاتی کشورهاي غربی که در اندیشه مسخ هویتی مردم ایران هستند، قرار گرفتـه  
جوانـان و   و نهادهـایی کـه   اخالقـی نهادهـاي اجتمـاعی   ي هـا  ارزشبه همین جهت توجه بـه  

 از اهمیت بسـزایی برخـوردار   ،ن آن نقش اصلی را داشته باشنددانشجویان در تعریف و تأمی
پـذیري بـه    هاي سیاسـتگذار و مجـري، نهادهـاي جامعـه     . در این راستا عالوه بر دستگاهاست
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هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی و ارائـه      مثابه بخش نرم افزاري نظام اجتماعی بـا تقویـت سـرمایه   
غیرمســتقیم) در ایجــاد ( ســاز مینــهز یتواننــد نقشــ مــی الگوهــاي صــحیح و مقبــول ارزشــی 

و تهدیدات برآمده از داخل و خـارج  ها  همگونگی و یکپارچگی ملی و مقابله با بی اخالقی
جدیـد   فنـاوري پـذیري آن از ایـن    تأثیربحث اخالق اجتماعی و در اینجا کشور ایفا نمایند. 

افـراد در جامعـه   از آنجـایی کـه    تري براي مطالعه و بررسی به خود گرفته است. شکل جدي
در اخـالق   فنـاوري گسـترش ایـن    ،در تعامل با یکـدیگر متـأثر از شـرایط اجتمـاعی هسـتند     

حضـور  شـده  اجتماعی افراد نقش مثبت و منفی بسیار مهمی دارد. در پژوهش جـاري سـعی   
ــروز جامعــه  ــدگی ام ــراد،    و اینترنــت در زن ــورد اســتفاده اف ــوان یکــی از ابزارهــاي م ــه عن ب

آن بر روابط اجتماعی و همـدلی اجتمـاعی بـه     تأثیرو دانشگاه تهران ن خصوص دانشجویا هب
بـا توجـه بـه     .هاي اخالق اجتماعی مورد بررسی و واکـاوي قـرار گیـرد    عنوان یکی از مؤلفه

هـاي مختلـف و    نتایج حاصله از مطالعه تجربی که بـر روي دانشـجویان زن و مـرد در رشـته    
حضـور در فضـاي مجـازي بـر همـدلی       میـزان صـورت گرفـت،   مقاطع تحصیلی گونـاگون  

مستقیم و مثبت دارد. با عنایت به نتیجه حاصـله، نکتـه حـائز     تأثیرنزد دانشجویان) ( اجتماعی
هـاي   و بنیـان هـا   تقویـت بـیش از پـیش زیرسـاخت     ،بایست بدان اشاره داشت می اهمیتی که

یـد بـر مؤلفـه    اخالقـی آنـان بـا تأک   ي هـا  ارزشدانشی، بینشی و نگرشی دانشجویان پیرامـون  
چرا کـه توجـه بـه مضـامین و مصـادیق ایـن موضـوع، مفیـد بـوده و          است.  همدلی اجتماعی

تـرین   اصـلی یکـی از  بـه عنـوان   بایـد  ریزان  گذاران و برنامه . بنابراین سیاستاست گذارتأثیر
عناصر فعال در عرصه ملی و جهانی با اتخاذ تدابیر الزم، هوشمندانه و به صـورت مسـتمر بـا    

در جهـت پیشـرفت و   را   کارکردهـاي مثبـت آن   و محققانه به این امـر نگـاه کـرده    رویکرد
  توسعه جوامع و گسترش اخالق اجتماعی مد نظر قرار دهند. 
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