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پژوهش حاضر درصدد طراحي الگوي کارکردهاي متنوع شبکههاي اجتماعي مجازي در ارتباطات
ميان فرهنگي قومي بوده است .از این منظر ،پس از واکاوي سوابق نظري و تجربي ،از روش کيفي
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استفاده از روش تحليل مضمون مورد تحليل قرار گرفت و مدل مفهومي اندازهگيري شبکهاي برساخته
شد .یافتههاي پژوهش نشان داد که الگوي کارکردهاي شبکههاي اجتماعي مجازي در ارتباطات ميان
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مقدمه

تنوع فرهنگی و ارتباطات میان فرهنگی یکی از واقعیتهای جامعه ایرانی است .وجوود
اقوام مختلف در درون جامعه ایران ،همواره موجبات دادوستدهای فرهنگی و اجتمواعی
را در طول تاریخ فراهم آورده است چراکه ایران کشوری چندقومی است .درواقع ،دوام
و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ ،مدیون وجود گروههای مختلوف قوومی
نظیر کردها ،آذریها ،لرها ،بلوچها ،ترکمنها ،عربها و فارسها بوده است .هنگامیکوه
قومی با قوم یا اقوام دیگر ارتباط برقرار میکند ،عناصر و فرهنگهای آنان در تمواس بوا
یکدیگر قرار می گیرند .از سوی دیگر ،فرهنگها بور فراینود ارتبواط تو میر مویگذارنود.
ت می رات قومیت و فرهنگ بور فراینود ارتبواط ،بوا توسور بوه رویکردهوای ارتبواط میوان
فرهنگی1قابر فهم است .ارتباط میان فرهنگی در علوم اجتماعی «کنش متقابر فاعالن و
کنشگران از فرهنگهای مختلف را نشان میدهود .ایون کنشوگران مویتواننود فورد یوا
گروههای اجتماعی و سازمانها باشند .ارتباط نژادی و ارتباط بوین قوومی دو شوکر از
اشکال ارتباط میان فرهنگی هستند که میتوانند اسوامی خوانوادگی ،زبوان و موذه

و

ارزشهای اعضای خود را ،حتی اگر در داخر فرهنگ دیگری باشند ،تحت تو میر قورار
دهند» (الری سامووار و همکاران ،ترجمه کیانی و میرحسینی .)98-99 :1379 ،با ظهور
اینترنت ،بسیاری از پدیدههای اجتمواعی ازجملوه ارتباطوات میوان فرهنگوی ،هویوت و
قومیت دچار تغییرات ماهوی بسیاری شدهاند .آنچه بهعنوان واقعیت در محیط اجتماعی
این دو پدیده را شکر می دهد ،در دنیای مجازی شکلی جدید به خود میگیرد کوه هوم
وامدار دنیای واقعی است و هم به لحاظ ماهوی تغییرات بسیار زیادی بوا واقعیوت پیودا
کرده است .رسانه های جدید و بوهخصوو

شوبکههوای اجتمواعی ماننود فوی بوو،،

وبالگها ،مای اسپی  ،توییتر ،کلوپ و ،...افراد مختلوف را از هور گوشوه جهوان قوادر
ساختهاند تا خود را در فضای مجازی بازنمایی کنند.
«شبکههای اجتماعی مفهومی نیست که به پدیده تازهای اشاره داشته باشد .انسوانهوا
1. intercultural communication
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از بدو شکرگیوری گوروههوای اجتمواعی کوچو

و بو رگ ،در شوبکههوای اجتمواعی

گوناگونی شرکت داشتهاند .این شبکهها در هر اندازهای بهمثابه ی

سواختار اجتمواعی،

افراد را در مجموعهای از ارتباطات و تعامالت میانفردی درگیر میسواختند ،بوا توسوعه
جوامع و گسترش ارتباطات در اجتماعات و جوامع گوناگون ،ساختارهای این جوامع و
نتایج حاصر از این ساختارها نی دگرگون شد و بهسووی پیچیودگی سووی پیودا کورد»
(عاملی .)25 :1388 ،بهطور کلی ،شبکههای اجتماعی را میتوان به دو دسته شوبکههوای
مجازی و غیرمجازی تقسیم کرد .شبکههای غیرمجازی درواقع شبکههایی هستند کوه از
طریق مجموعهای از افراد و گروههای بههمپیوسته در محیط اجتمواعی عمور مویکننود.
همچنین شبکههای مجازی یا شبکههای اجتماعی اینترنتی ،وبسایت یوا مجموعوهای از
وبسایتهایی هستند که به کاربران امکان میدهند تا عالقمندیها ،افکار و فعالیتهای
خود را با یکدیگر در دنیای مجازی به اشترا ،بگذارند (اوبار1و ویلدمن.)2015 2،
امروزه به نحوی ف اینده ،کاربران رسانهها و شبکههای اجتمواعی در حوال گسوترش
هستند .بهطوری که تعداد کور کواربران اینترنوت در جهوان براسواس گو ارش سوازمان
دادههای آمار 4 )2017(3میلیارد و  208میلیون نفر محاسبه شده است و ایون میو ان55 ،
درصد کر جمعیت جهان را به خود اختصا

میدهد .این آمار حاکی از آن اسوت کوه

 67درصد از مردم جهان ،کاربر فعال موبایر و  80درصد از گوشیهای مورد استفاده در
جهان ،گوشی هوشمند4هستند .همچنین براساس آمار این سازمان ،ایوران بوا داشوتن 56
میلیون و  700ه ار کاربر که معادل  70درصد از جمعیت  80میلیونی ایران هستند ،مقام
سی دهم تعداد کاربران اینترنتی جهان را به خوود اختصوا

داده اسوت و جو ء بیسوت

کشوری است که کاربران اینترنتی زیادی دارند .براساس همین آمار ،حودود  30میلیوون
ایرانی در شبکههای اجتماعی مجازی عضو هستند .حدود  40میلیون نفور از ایرانیوان در
1. Obar

2
.Wildman
3
. Internet world Stats
4
. smartphone
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شبکه اجتماعی فی بو ،عضویت دارند که بین کشورهای خاورمیانه باالترین رقم را به
خود اختصا

داده است .از آنجا که شبکههوای اجتمواعی دارای امکانوات متفواوت و

ویژگی های گوناگون نظیر امکوان ایجواد وبوالگ ،آپلوود ویودئو ،تصواویر و محتواهوای
گوناگون هستند ،پژوهشگران میتواننود فراینود مطالعوات خوود را در زمینوه شناسوایی
زمینههای فرهنگی ،قومیتها و نوع تعامالت کاربران با یکدیگر تسهیر کنند.
از سویی ،ما با گسترش فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی روبهرو هسوتیم و از سووی
دیگر ،سازوکارهای جهانی شدن در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتمواعی و اطالعواتی
در حال وقوع و گسترش است .به این ترتی

«هویتهای سنتی و ازجمله هویوتهوای

قومی دستخوش تغییراتی میشود .جهانیشدن در دنیای مدرن یکی از اشکال ارتباطوات
پیچیده است ،به این معنی که جهانیشودن شوبکهای بوا سورعت زیواد و توراکم بواال از
پیوندهای متقابر و وابستگیهای متقابر است که وجه مشخصه زندگی اجتماعی مودرن
به شمار میرود» (تاملینسون ،ترجمه حکیمی.)14 :1381 ،
درباره ت میر فنّاوری های نوین ارتباطی ،جهانیشدن ،هویت قومی و ارتباطوات میوان
فرهنگی نظریات متعددی مطرح شده است ،در بعضی از زمینهها همانطور کوه کاسوتل

1

بیان میکند« :جهانیشدن و جامعه شبکهای برآمده از آن باعث بازگشت به هویوتهوای
قومی و مذهبی و تقویت آنها میشود و از طرفی دیگر بسیاری از نظریهپوردازان حووزه
جهانی شدن بر این باور هستند که جهانیشدن باعث ارتقای ارتباطات میوان فرهنگوی و
در نتیجه کمرنگ شودن هویوتهوای سونتی و ازجملوه هویوتهوای قوومی مویشوود»
(گرمحمدی)222 :1381 ،؛ بنابراین ،همانگونه که زندگی واقعوی افوراد در چگوونگی
استفاده آنان از اینترنت بسیار مؤمر است ،اینترنوت و بوهویوژه مشوارکت در اجتماعوات
مجازی آن نی بهطور متقابر قادر است تحت شرایطی بر نحوه ارتباطات میان فرهنگوی
افراد ت میر گذارد و تغییراتی در آن ایجاد کند .ازاینرو ،آنچه ضورورت پورداختن چنوین
پژوهشهایی را در ایران بیشازپیش ایجاب میکند ،تنوع قومیتی این کشور و تعوامالتی
1. Castells
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است که افراد با قومیتهای مختلف ،از طریق اینترنت و فضای مجازی برقورار مویکننود.
مسئله دیگر این است که اشکال تعارضات ،کشمکشها و همنواییهای قوومی ،در فضوای
واقعی و فضای مجازی متفاوتاند و آنچه به شکر فی یکی و واقعی در فضای غیرمجازی
صورت میگیرد ،تحت ت میر فضای مجازی تغییر شکر مییابد و بوه صوور نووینی ظهوور
میکند؛ بنابراین انجام پژوهش در این حوزه ،برای شناسایی این تغییر شوکرهوا و رونودها
ضروری است .نتایج پژوهش حاضر ،همچنان که در حوزه نظری ،بوه شوفافیت ارتباطوات
میان فرهنگی اقوام در ایران کم

میکند ،در بعد عملی میتوانود از سووی سوازمانهوا و

مؤسسات ،مسئوالن سیاستگذاریهای بین فرهنگی و سیاسوتگذاریهوای فضوای مجوازی
مورد استفاده قرار گیرد.
هدف از پژوهش این است کوه بوه طراحوی و ارزیوابی الگووی کارکردهوای متنووع
شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی بپوردازد؛ بوه هموین دلیور،
پرسشهای آن عبارتاند از )1 :الگوی کارکردهای متنوع شبکههوای اجتمواعی مجوازی
در ارتباطات میان فرهنگی قومی چگونه است؟  )2الگوی کارکردهای متنوع شبکههوای
اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی شامر چه اج ا و عناصری است؟
پیشینه پژوهش

در خصو

ارتباطوات بوینفرهنگوی ،بریو لین1و یوشویدا )1994(2در پژوهشوی نشوان

دادند که «برای داشتن ارتباط مؤمر با دیگر فرهنگها ،افوراد بایسوتی بوه آن فرهنوگهوا
عالقهمند باشند و بهقدر کافی برای توجه بوه تفواوتهوای فرهنگوی حسواس باشوند و
همچنین مایر به تغییر رفتارشوان بوهعنووان نشوانهای از احتورام بورای افورادی از دیگور
فرهنگها باشند .وی این وضعیت را حساسیت بینفرهنگی تعریف کرده است .افراد بوا
حساسوویت فرهنگووی بوواالتر ،قوووممحوووری کمتووری از خووود بووه نمووایش موویگذارنوود».
1. Brislin
2. Yoshida
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پژوهشهای بولونگ1و همکواران ( )2008امبوات کورده اسوت کوه عمومواا در اینترنوت،
تمایر افراد به ایجاد ارتباطات درون قومی بیشتر از ارتباطات برونقومی است .ازاینرو،
میتوان نتیجه گرفت که اینترنت و شبکههای اجتماعی به قوممحوری دامن میزننود .در
سمت مقابر ،بانرجی )2007(2در پژوهش خود نشان میدهد که قووممحووری بوهدلیور
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،کاهش مییابد و به انگی های برای تعامر مردم بوا
دیگر فرهنگ ها و در نتیجه ،اب اری برای توسعه ارتباطات و دوستیابی بین فرهنگوی و
بینالمللی در جهان تبدیر میشوود .همچنوین ،قووممحووری بوهعنووان یکوی از عومور
تقلیردهنده ارتباطات دوستی بین فرهنگی در نظر گرفته میشود.
پونیا )2006(3در پژوهشی استدالل میکند که اف ایش تعامر بین قومیوتهوا ،همبسوتگی
را نی اف ایش میدهد اما هم مان ،میتواند به کشومکش بورونگروهوی منجور شوود چراکوه
شبکههای اجتماعی مجازی به تشدید و توسعه قوممحوری در ارتباطات دامن میزنند.
اندرسوون4و همکوواران ( )2005در پژوهشووی نشووان دادنوود کووه شووناخت و تبووادالت
فرهنگی موج

از میان رفتن حساسیتهای منفی فرهنگوی مویشوود .آنوان در مرحلوه

نخست این پژوهش ،سنجه مورد نظر خود را پویش از مسوافرت بوه خوار ،،در اختیوار
دانشجویان گذاشتند و دانشجویان به پرسشها پاسخ دادنود .سوپ
ماندند و پ

چهوار هفتوه منتظور

از بازگشت دانشجویان ،بار دیگر ،همان سونجههوا را در اختیارشوان قورار

دادند و نتایج را تحلیر کردند .نتایج نشان داد که این سوفر و حوواد

درون آن باعوث

بهبود حساسیت بین فرهنگی شده است.
قووادرزاده و عبدالووهزاده ( )1391در مطالعووهای بوور مبنووای موودل نظووری ششووگانه
حساسیتهای بین فرهنگی بنت« 5حساسیت بینفرهنگی در اجتماعات قوومی در ایوران؛
1. Bolong
2. Banerjee
3. Ponniah
4. Anderson
5. Bennett
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مورد مطالعه اقوام تر ،و کرد در شهر قروه» به این نتیجه دسوت یافتنود کوه حساسویت
بین فرهنگی در میان هر دو گروه مورد بررسی وجود دارد اما در میان کردهوا از شودت
بیشتری برخوردار است (.)1995
توسلی و قلیپور ( )1386در پژوهشی به بررسی «جهوانیشودن و هویوت فرهنگوی
قوم ل » پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود کوه لو هوا بوا وجوود تفواوتهوای
فرهنگی متعدد ،برخی خصیصههای فرهنگی مشتر ،دارند که بهطوور مشوخ

بیوانگر

هویت قومی آنهاسوت؛ آنهوا بخوش دیگوری از هویوت فرهنگوی خوود را بوه شویوهای
عام گرایانه بازسازی میکنند .یعنی با پذیرفتن عناصر مودرن و جهوانی در کنوار عناصور
محلی و قدیمی ،ترکی

ظریفی از عناصر محلی و جهانی را بوهوجوود آوردهانود؛ تموام

عناصر فرهنگی موجود در میان این قوم ،از قودرت هویوتسوازی همسوانی برخووردار
نیستند ،عناصری که در درون فرایندهای قدرت ،تفاوت و مقاومت قرار میگیرند؛ تووان
هویتسازی باالتری دارند.
عدلیپور و همکاران ( )1393در پژوهشی به بررسی «ت میر شبکه اجتماعی فی بو ،بور
هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان» پرداختند .نتایج نشان داد که بین مدتزموان عضوویت،
می ان استفاده و می ان مشارکت و فعالیت کاربران در فی بو ،با هویت فرهنگی آنان رابطوه
معنادار معکوس وجود دارد .همچنین و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطال

فی بوو ،و

هویت فرهنگی کاربران نی رابطهای معنادار مثبت دیده میشود؛ یعنی هرانودازه مودتزموان
عضویت ،می ان استفاده و می ان فعالیت و مشارکت در فی بو ،از سوی کواربران افو ایش
پیدا میکند ،هویت فرهنگی آنان ضعیفتر میشود.
خانیکی و بصیریان جهرمی ( )1392در پژوهشی به بررسی «کنشگری و قودرت در
شبکههای اجتماعی مجازی» پرداخته است .نتایج پژوهش او نشان میدهد که شبکههای
اجتماعی مجازی در سالهای اخیر ،زمینه کنشگری را بیش از سایر رسوانههوای متو خر
فراهم آوردهاند.
مروری بر سوابق تجربی داخلی و خارجی نشان میدهود کوه پژوهشوگران ،متناسو

بوا
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موضوع مورد مطالعه خود ،به جنبههایی از ت میرات و تعامالت فضای مجازی (بهطوور عوام)
و شبکههای اجتماعی مجازی (بهطور خا

) بر نوع کنشهای اجتماعی ،هویوت فرهنگوی،

هویت قومی ،حساسیتهای بین فرهنگی و قوممحوری ،توجه داشتهانود؛ اموا هوی کودام بوه
طراحی الگوی کارکردهای متنوع شبکههای اجتماعی مجوازی در ارتباطوات میوان فرهنگوی
قومی مبادرت نورزیدهاند .امری که پژوهش حاضر درصدد دستیابی به آن بوده است.
چارچوب نظری پژوهش

شبکهها و نظریه توانش ارتباطاتي در ارتباط با گروه غيرخودي
کیم )1986(1از رویکرد شبکه شخصی برای تبیین توانش ارتباطاتی در ارتبواط بوا گوروه
غیرخودی استفاده میکند« .شبکههای شخصی بر پیوند بین افراد ت کید میکنند .او چنین
استدالل میکند که مهمترین جنبههای ی

شبکه شخصی ،اتکای آگاهانوه و غیرآگاهانوه

خود بر اعضای شبکه ،بهمنظوور جهوت در ،و تفسویر ویژگویهوا و اعموال گونواگون
دیگران و (خود) است» .کیم ( )1986در مطالعوه خوود فوری مویکنود کوه قورار دادن
اعضای گروه غیرخودی در شبکههای شخصی افراد و ماهیت پیونود بوا اعضوای گوروه
غیرخودی ،بر توانش ارتباطاتی آنها در ارتباط با گروه غیرخودی ت میر میگذارد.
نظریه مذاکره درباره هویت
گادیکانست2و همکاران ( )1991نظریه «مذاکره هویت» خود را با استفاده از نظریوههوای
هویوت اجتمواعی تاجفور3و ترنور )1979(4و مقیواسهوای رشود هویوت نوژادی هلمو

5

( ،)1990پایهری ی کردهاند.
1. Kim
2. Gudykunst
3. Tajfel
4. Turner
5. Helms
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آنان اینگونه استدالل میکنند که توانش ارتباطاتی بین فرهنگی؛ فرایند مذاکره موؤمر
درباره هویت بین دو تعامرگر در یو

رویوداد ارتباطواتی جدیود اسوت .تفواوتهوای

فرهنگی بر احساسی که هر فرد از خود دارد ،تو میر مویگذارنود ،شناسوایی دربردارنوده
امنیت و آسی پذیری است .تنظیم مرز هویت برای رفتار انگی ه ایجاد میکند و متضمن
ایجاد تنش بین شمول و تفاوتگوذاری اسوت» (گادیکانسوت و همکواران.)74 :1991 ،
گادیکانست بر این باور است که «هرچه خودشناسایی افراد بهصوورت امونتوری انجوام
پذیرد ،آنان بیشتر پذیرای تعامر با اعضای سایر فرهنگهوا خواهنود بوود .هرچوه افوراد
بیشتر احساس آسی پذیری کنند ،دچار اضطراب بیشوتری در تعوامالت خوود خواهنود
شد .توانایی افراد در مذاکره برای هویتها ،تحت ت میر مدیریت مؤمر دیالکتی

امنیت و

آسی پذیری و شمول و تفاوتگذاری قرار میگیرد .هرچه خودشناسایی افراد بهصورت
امنتری انجام پذیرد ،انسجام هویتی و ع ت نف

کلی آنان بیشتر میشود» (گادیکانست

و همکاران.)110 :1991 ،
هویت در جامعه شبکهاي
جامعه شبکهای را میتوان «شکلی از جامعه تعریف کرد که بهگونهای ف اینده روابط خوود را
در شبکههای رسانهای سامان میدهد ،شبکههایی که بهتدریج ،جایگ ین شبکههای اجتمواعی
ارتباطات رودررو میشوند یا آنها را تکمیر میکنند .مانوئر کاسوتل شوبکه را مجموعوهای از
اتصاالت میان اج ای ی

واحد میداند .این اج ای شبکهها ،روابط درون و بوین سوطوح یوا

واحدهای واقعیت اجتمواعی را سوازمان مویدهنود» (اسوکات .)56 :2000 1،کاسوتل ()1997
معتقد است که همراه با انقالب فناورانه ،تغییر شکر سرمایهداری و سقوط دولوت مقتودر در
پایان قرن بیستم ،شاهد تقویت قدرتمند هویتهای جمعی جدیدی هستیم که برای یگوانگی
فرهنگی و کنترل انسانها بر زندگی و محویط ،بوا فراینودهوای عوام و جهوانشومول مقابلوه
میکنند .این وضعیت بهدلیر گوناگونی فرهنگهای مختلف و زمینههای تاریخی شکرگیوری
1. Scott
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هر هویت جمعی ،بسیار گوناگون است؛ با این حال ،ایون نووع مقاوموتهوا گواه در حووزه
وسیعی از جنبشهای ارتجاعی قرار میگیرند که مفاهیمی همچون ملوت ،قووم ،خوانواده یوا
سرزمین را به منش و مبدأ مقاومت تبدیر میکند.
کاسووتل ( )1997بووین سووه صووورت و منشو هویووت تفوواوت قایوور موویشووود« :هویووت
مشروعیتبخش :این هویت توسط نهادهای غال

جامعه ایجاد میشوود توا سولطه آنهوا بور

کنشگران اجتماعی را گسترش دهد و منطقوی جلووه دهود؛ هویوت مقاوموت :ایون هویوت
بهدست کنشگرانی ایجاد میشوود کوه در شورایطی قورار دارنود کوه از طورف منطوق سولطه
بیارزش دانسته میشود و یا انگ منفی بر آن زده میشود؛ و هویت برنامهدار :هنگامی ایجواد
میشود که کنشگران اجتماعی با استفاده از مواد فرهنگوی قابور دسوترس ،هویوت جدیودی
میسازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریوف کنود و بوه ایون ترتیو
صورت ساخت اجتماعی برمیآیند .هر ی

در پوی تغییور

از فرایندهای هویتسازی ،به نتیجه متفواوتی در

ایجاد جامعه یعنی مجموعهای از سازمانهوا و نهادهوا و همچنوین مجموعوهای از کنشوگران
اجتماعی سازمانیافته و ساختارمند نی میانجامد» .کاستل ساخته شدن هور هویوت را نوه بوه
فرد یا نهاد خا

 ،بلکه به ماهیتی با عنوان جامعوه شوبکهای مورتبط مویدانود .در وضوعیت

جامعه شبکهای ،جوامع مدنی سنتی فرومیپاشند؛ زیرا دیگور پیوسوتگی میوان منطوق اعموال
قدرت در شبکه جهانی و منطوق ارتبواط در جواموع و فرهنوگهوای خوا

وجوود نودارد؛

بنابراین یافتن معنا تنها در بازتولید هویتهای مقواومتی و دفواعی براسواس اصوول مشوتر،
ممکن میشود .اکثور کونشهوای اجتمواعی براسواس تضواد بوین جریوانهوای ناشوناخته و
هویتهای من وی صورت میگیورد .در زمینوه پدیودار شودن هویوتهوای برناموهدار ،ایون
وضعیت در حال حاضر هم در حال رخ دادن است (ترجمه عقیلیان.)24 :1385 ،
نظریه همفرهنگي
نظریه «همفرهنگی» مبتنی بر نظریه «گروه خاموش» اسوت (بورای مثوال سلسولهمراتو
اجتماعی در جامعه برای بعضی گروهها نسبت به گروههای دیگر امتیاز قایر مویشوود).
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اوربه )1998(1خاطر نشان میسازد که ارتباطات همفرهنگی در کلیتورین شوکر خوود،
به تعامالت میان اعضای کم نفوذ اشواره دارد .دو فوری راهنموای نظریوه هومفرهنگوی
عبارتاند از )1 :اعضای گروه همفرهنگ در ساختارهای اجتمواعی مسولط ،بوه حاشویه
کشیده میشوند و  )2اعضای گروه هم فرهنوگ از برخوی سوب هوای ارتباطواتی بورای
دستیابی به موفقیت هنگام مواجهه با ساختارهای مسلط سرکوبگر بهره میجوینود (نقور
از گادیکانست ،ترجمه بشیر و همکاران.)58 :1396 ،
نظریه معنا
واژههای پیام و معنا اغل

در زندگی روزمره دارای معانی متفاوتاند .اولین نوع ،نظریوه

معناشناختی است که بیانکننده معنی تحوتاللفظوی عبوارت اسوت کوه در کنوه عبوارت
موجود است و ازاین رو ،رویکردها به معناشناسی با توجه به اینکه آیا گ اره دقیقه معانی
جمالت آن را منتقر میکند یا نه تقسیمبندی میشوند .دومین نوع که نگواه بنیادگرایانوه
دارد ،بیان کننده معنی محتوایی عبارت است .هی دو زبانی از کلموات مشوابه بوا معوانی
یکسان تشکیر نشدهاند ،در نتیجه ،هر زبانی از سیستم معنایی یگانه بهرهمند است.
نظریه معنا هنگامی در ارتباطات بین فرهنگوی برجسوته مویشوود کوه توالش کنویم
سوءتفاهمهای پیش آمده در میان اعضای فرهنگ های مختلف را مطالعه کنیم .ریچواردز

2

در سال  1936بر این اساس نظریه معنا را مطرح کرد .او معتقد بود سووءتفاهم هنگوامی
ایجاد میشود که افراد فکر کنند ی

واژه بهطور مستقیم با مرجع آن پیوند دارد .ایون در

حالی است که واژگان معنی خود را از افراد میگیرند ،نه از سرشوت ذاتوی خوود .طبوق
تعامرگرایی نمادین  3،جامعه ،نظامی از معناهای مشتر ،است که افوراد از طریوق ارتبواط
به وسیله ی

زبان و نمادها در آن مشارکت دارند و از تعامر آنها با یکدیگر مجموعهای

از انتظارات ،نسبت به چگونگی رفتار آنها با همدیگر پیش میآیود .رسوانههوا بوهعنووان
1. Ourbeh
2. Richards
3. symbolic interaction
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بخش محوری از ارتباطات مدرن در تولید معنای مشتر ،در جامعه معاصر بسیار حوای
اهمیووت هسووتند (هووال .)2007 1،هربوورت بلووومر ،یکووی از شوواخ

توورین سوونتهووای

جامعهشناسی ،یعنی تعامرگرایی نمادین را مورد توجه قرار داد .از نظر وی ،کار مناسو
برای جامعهشناسی ،نگاهی دقیق و ن دی

به زندگی گروهی انسان و رفتار جمعی است

که بهواسطه (کردار) بروز میکند (بلومر2و شویبوتانی .)1970 3،زنودگی گروهوی انسوانی
شامر هماهنگی مجموعه کردارهای شرکتکنندگان در گروه است .شرکتکنندگانی کوه
چنین کردارهایی را تنظیم و تعدیر میکنند اغل

به دیگران نشان میدهند کوه چگونوه

باید عمر کنند و در مقابر ،نشانههایی را که از دیگران میرسد ،تفسیر و تعبیر میکننود.
از طریق چنین تعاملی است که افراد اهدافی را کوه تشوکیردهنوده زنودگی و دنیایشوان
است پیدا میکنند .افراد آمادگی آن را دارند که براساس معنای این اهوداف عمور کننود.
عمر انسان بهوسیله فرد عمورکننوده و براسواس آنچوه وی ،مالحظوه ،تعبیور ،تفسویر و
ارزیابی کرده ،ساخته میشود (بلومر و شیبوتانی.)1970 ،
نظریه عدمقطعيت
نظریه عودمقطعیوت از نظریوه کواهش عودمقطعیوت4چوارل برگور 5گرفتوه شوده اسوت.
گادیکانست این مفهوم را گسترش داد و از آن برای ارتباطوات میوان فرهنگوی اسوتفاده
کرد .گادیکانست و همکاران ( )1991فرهنگ را به اینصورت تعریف کردهاند« :سوندی
مشتر ،بین گروه زیادی از مردم» .فرهنگآموزی شامر آمووختن ایون سوند (ارزشهوا،
اعتقادات ،رفتارها ،جهانبینی و پیشفری های مشتر ،فرهنگوی کوه فورد بوه آن تعلوق
دارد) است .این سند راهنمای ما در ارتباطات بینفردی است؛ هنگامیکه هر فورد نقوش
و جایگاه خود را میداند .وقتی افراد از فرهنگهوا و سوندهوای متفواوتی بواهم ارتبواط
1. Hall
2. Blumer
3. Shibutani
4. the uncertainty reduction theory
5. Charles Berger
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برقرار کنند ،قوانین سند بهاندازه مورد انتظار از رفتارهای فرد پشوتیبانی نمویکننود .ایون
تفاوتهای فرهنگی باعث ایجاد اضطراب و عدمقطعیت در فرد میشوند.
گادیکانست ( )1995با عاریت گرفتن از برگر و کاالبری  )1975(1بوین عودمقطعیوت
قابر پیشبینی (عدمقطعیت درباره پیشبینی نگرش و رفتار افراد) و عدمقطعیت توضویحی
(عدم قطعیت برای توضیح نگرش و رفتوار افوراد) تفواوت قایور شود .وی همچنوین بوین
عدمقطعیت شناختی (عدمقطعیت در داشتن آگاهی درباره افوراد) و عودمقطعیوت رفتواری
(عوودمقطعیووت در پوویشبینووی رفتووار بیگانگووان) تمووای قایوور بووود .در هوور کوودام از انووواع
عدمقطعیوت ،میو ان کمینوه و بیشوینه آسوتانهای وجوود دارد (گادیکانسوت .)1993 ،اگور
عدمقطعیت از می ان آستانه بیشینه ،بیشتر یا از می ان آستانه کمینوه ،کمتور باشود ،برقوراری
ارتباط مؤمر با مشکر بیشتری روبهرو میشود .به بیان دیگر ،هنگوامیکوه افوراد اطالعوات
کافی برای پیشبینی رفتار دیگران ندارند؛ عدمقطعیت بیشتر از آستانه بیشینه رخ میدهد و
هنگامیکه فرد در پیشبینی رفتار دیگران دچار اعتمادبهنف

کاذب میشود ،عودمقطعیوت

کمتر از آستانه کمینه و تفسیر اشتباه اتفای میافتد؛ بنابراین کواهش عودمقطعیوت «توانوایی
افراد در پیشبینی و توضیح رفتارهای خود و دیگران در طوول ارتبواط اسوت هنگوامیکوه
عدمقطعیت شناختی است ،اضطراب امر بیشتری دارد و به تورس ناشوی از عواقو

منفوی

حضور در محیط فرهنگی بیگانه برمیگردد» (گادیکانست و هامر.)112 :1988 2،
گادیکانست و هامر ( )1988بوه طریوق مشوابه عودمقطعیوت معتقدنود ،افوراد بورای
اضطراب نی آستانه کمینه و بیشینه دارند .آستانه بیشینه ،بیشترین مقدار اضوطرابی اسوت
که افراد در برقراری ارتباط راحت و آسوده با دیگران احساس میکنند و آستانه کمینوه،
کمترین مقدار اضطرابی است که افراد در ارتباط سالم با دیگران دارند .در اینجا بررسوی
سازوکارهای واقعی تعامر میان متن و گیرنده3بیشتر مورد توجه است .روشن اسوت کوه
هرگاه رم های فرستنده4و گیرنوده همخووانی نداشوته باشوند (فقوط بوهصوورت نظوری
1. Calabrese
2. Hammer
3. addressee
4. sender
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همخوان باشند نه در ارتباطوات عملوی) ،طوی فراینود رم گشوایی ،موتن پیوام از سووی
دریافتکننده دچار تغییر شکر میشود.
ارتباط مؤمر هنگامی اتفای میافتد که فرد پیام دریوافتی را بوه شویوه مشوابه بوا پیوام
ارسالی از سوی فرسوتنده تفسویر و تعبیور کنود (گادیکانسوت .)1995 ،بوه بیوان دیگور،
هنگامیکه افراد تفسیرهای اشتباه را به حداقر میرسانند ،ارتباط مؤمر برقورار مویشوود.
تطابقهای فرهنگی از طریق بهبود «تناس

بین افراد و محیط» موج

ارتباطات موؤمرتر

میشود (گادیکانست و هامر )1988 ،که در نتیجه آن اضوطراب و عودمقطعیوت کواهش
مییابد و تفسیرهای اشتباه کمتر رخ میدهد.
این نظریه بهدلیر آنکه دارای رویکرد بدبینانه اسوت و در آن افوراد پیوسوته در حوال
مدیریت اضطراب نشان داده میشوند مورد انتقاد قرار گرفته ،اما قدرت نظری آن باعوث
شده است که به انتقادهای یاد شده ،کمتر در میان متفکران توجه شود .در کر مویتووان
گفت که این نظریه ،راهبردهایی را برای کواهش اضوطراب و عودمقطعیوت و در نتیجوه
اف ایش امربخشی در ارتباط با افرادی از فرهنگهای دیگر و یوا افورادی بوا جهوانبینوی
متفاوت با شخ

ارائه کرده است.

بهطور کلی ،در زمینه نقش و کارکرد شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطوات میوان
فرهنگی با دو دسته نظریه مواجه هستیم :نخست ،نظریههایی که به ت میرات شوبکههوای
اجتماعی مجازی بر هویت میپردازنود و سوپ  ،نظریوات مطورح در حووزه ارتباطوات
بینفرهنگی و چندفرهنگیگرایوی .بوه ایون ترتیو

کوه :براسواس نظریوه هومفرهنگوی،

شبکههای اجتماعی مجازی عرصه تعامالت میان اعضای کم نفوذ و ظهوور هویوتهوای
خاموش و به حاشیه رانده قلمداد میشوند .براساس نظریه توانش ارتباطواتی در ارتبواط
با گروه غیرخودی ،شبکههای اجتماعی مجازی بر توانش ارتباطواتی افوراد در رابطوه بوا
گروه غیرخودی به واسطه قرار دادن اعضای گروه غیرخودی در شبکههای شخصی افراد
ت میر میگذارند و براساس نظریه مذاکره درباره هویت ،شبکههای اجتماعی مجوازی بور
توانش ارتباطاتی افراد در ارتباط با گروه غیرخودی بهواسطه مودیریت موؤمر دیالکتیو
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امنیت  -آسی پوذیری و شومول ـ تامیرگذارنود .ازایونرو ،هرچوه خودشناسوایی افوراد
بهصورت امنتری انجام پذیرد ،انسجام هویتی و ع تنف

کلی آنان بیشتر میشود.

براساس نظریه مانوئر کاستل  ،جامعه شبکهای در بازتولید هویتهای مقواومتی براسواس
اصول مشتر ،نقش اساسی دارد .همچنین براساس نظریه معنا ،سووءتفواهم هنگوامی ایجواد
میشود که افراد فکر کنند ی

واژه بهطور مستقیم بوا مرجوع آن پیونود دارد .ایون در حوالی

است که واژگان معنی خود را از افراد میگیرند ،نوه از سرشوت ذاتوی خوود .از ایون منظور،
زندگی گروهی انسانی شامر هماهنگی مجموعه کردارهای شرکتکنندگان در گوروه اسوت.
براساس نظریه عدمقطعیت گادیکانسوت و همکواران ( )1991وقتوی افوراد از فرهنوگهوا و
سندهای متفاوتی باهم ارتباط برقرار کنند ،قوانین سند بهاندازه مورد انتظار از رفتارهوای فورد
پشتیبانی نمیکنند .این تفاوتهای فرهنگی باعث ایجواد اضوطراب و عودمقطعیوت در فورد
میشوند .ازاینرو ،درباره محتوای شبکههای اجتماعی مجازی هوم مویتووان گفوت ارتبواط
مؤمر هنگامی اتفای میافتد که فرد پیام دریافتی را به شیوهای مشابه با پیوام ارسوالی از سووی
فرستنده تفسیر و تعبیر کند .به بیان دیگر ،هنگامیکه افوراد تفسویرهای اشوتباه را بوه حوداقر
میرسانند؛ ارتباطی مؤمر رخ میدهد .اکنون پ

از مرور سوابق تجربوی و نظوری یواد شوده،

میتوان با مطالعهای کیفی دریافت که ارتباطات فرهنگی بینقومی در وضعیت گوذار جامعوه
ایران به وضعیت شبکهای (بهویوژه در شوکر ارتباطوات مجوازی آن) ،چوه کارکردهوایی در
ارتباطات میان فرهنگی قومی داشته است؟
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت ،در زموره پوژوهشهوای اکتشوافی ،بوه لحواظ نووع ،از
پژوهشهای کاربردی و به لحاظ راهبرد ،دارای راهبرد استقرایی بوده اسوت .عوالوه بور
این ،به لحاظ ماهیت داده ها و روش گردآوری آنها نی از روش کیفی و مصاحبه عمیوق
بهره برده است .در مصاحبه عمیق ،پژوهشگر بر عک

مصواحبه اسوتاندارد و یوا حتوی

نیمه استاندارد ،پرسشهای دقیقه از پویش تعیوین شوده نودارد؛ ازایونرو ،خوود فراینود
مصاحبه تعیین میکند که کدام عنوانها و ج ئیات بهمنظور در ،عمیق یوا ظریوفتور و
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پرده برداشتن از زوایای پنهان و ناشناخته کنشها و سواختار فعالیوت افوراد و ...مطورح
گردند .بهمنظور اعتبارسنجی شاخ
ارتباطی استفاده شد .بدین ترتی

های احصاء شده از روش ارزیابی اعتبار بوه شویوه
که مضامین پایهایی ،سازمانیافته و فراگیر احصا شوده،

توسط اعضا مصاحبهشونده کنترل شدند (فلی  ،ترجمه جلیلوی .)415 :1388 ،بوه بیوان
دیگوور ،ارزیووابی اعتبووار بووه روش ارتبوواطی از سوووی اعضووای مووورد مطالعووه (در اینجووا
مصاحبهشوندگان) صورت گرفته است .بهمنظور پایاییسنجی مضامین (پایهایوی) احصوا
شده ،از روش ضوری

توافوق بوین دو کدگوذار و یوا پژوهشوگر همکوار اسوتفاده شود

(ساروخانی .)289 :1378 ،ضری

پایایی  0/89برآورد شده اسوت .شویوه نمونوهگیوری

هدفمند و روش نمونهگیری ،نظری بوده است ،به این ترتی  ،با  20نفر از دانشجویان 4
قوم کرد ،لر ،فارس و تر ،دانشوگاههوای تهوران در سوالهوای تحصویلی 1396-1397
مصاحبه عمیق به عمر آمده است .دادههای پوژوهش از مصواحبه عمیوق بوا  20نفور از
دانشجویان به اشباع نظوری رسویده اسوت .در نهایوت ،بورای تحلیور دادههوا از تحلیور
مضمون و از نوع شبکه مضامین (برای نشان دادن ارتباط و وابستگی مضامین) بهواسطه
انجام فرایند کدگوذاری نظوری در سوه مرحلوه کدگوذاری بواز ،کدگوذاری محووری و
کدگذاری انتخابی بهمنظور احصا و کشف مضامین پایه (شناسهها و نکات کلیدی متن)،
مضامین سازمانیافته (مقووالت اصولی و فرعوی بوهدسوت آموده از ترکیو

و تلخوی

مضمونهای اصلی) و مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حواکم بور موتن
بهعنوان ی

کر) کارکردهای متنوع شوبکههوای اجتمواعی مجوازی در ارتباطوات میوان

فرهنگی قومی استفاده شده است .در تعریف مضمون میتوان گفوت :مضومون ویژگوی
تکراری و متمای ی در متن است که بوه نظور پژوهشوگر ،در ،و تجربوه خاصوی را در
زمینه پرسشهای پژوهش نشان میدهد .به بیوان دیگور مضومون الگوویی اسوت کوه در
دادهها یافت میشود و به توصیف ،سازماندهی مشاهدات و تفسیر جنبههوایی از پدیوده
میپردازد (براون1و کالر 2006 2،،نقر از عابدی جعفری و همکاران.)194 :1390 ،
1. Braun
2. Clarke
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یافتههاي پژوهش
بهمنظور تحلیر دادهها و برساخت الگوی کارکردهای متنوع شبکههای اجتمواعی مجوازی در

ارتباطات میان فرهنگی قومی ،از تحلیر مضمون و شبکه مضامین استفاده شده است.
جدول  .1فرایند کدگذاری نظری به منظور کشف مضامین پایه ،سازمانیافته و فراگیر
کارکردهای متنوع شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی
مضامین سازمانیافته

مضامین
فراگیر

اصلی

فرعی

گشایش ذهنی

تعصب نسبت به ارزشها و هنجارهای
قومی خودی
ارزش داوری نسبت به سایر فرهنگهای
قومی

ابتکار اجتماعی

تأثیرات بین فرهنگی قومی

انعطافپذیری

انطباقپذیری با رفتار اقوام دیگر
پذیرش تفاوتهای فرهنگی اقوام

تعامل خالقانه در تعامل با اقوام دیگر

تعامل فعال با اقوام دیگر

پایداری احساسی

مدیریت احساسات در بروز اختالفات قومی

حفظ آرامش در شرایط بحرانی قومی

مضامین پایه
حمایت از اصالت قومی خود
دنبال کردن تاریخچه قومی
کم شدن طنزهای قومیتی
کمرنگ شدن تعصبات قومیتی
داشتن جهتگیری قومیتی
برابر بودن اقوام
افتخار به تمام قومیتها
سازگار بودن با سایر اقوام
پذیرش در سایه ارتقای آگاهی
نادیده گرفتن تفاوتهای قومی
اولویت داشتن انسانیت به قومیت
اولویت داشتن شخصیت به قومیت
سفر کردن ،عامل نزدیکی اقوام
مهارت و تعامل گفتمانی
نزدیک شدن اقوام
داشتن تعامل مثبت بین قومی
خودداری از بحث کردن بیفایده
کنترل احساسات
مقابلهبهمثل در توهینهای قومیتی
تمایل به متقاعد کردن
تمایل به تذکر دادن
تالش نکردن برای حفظ آرامش
حفظ آرامش
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ادامه جدول 1
مضامین سازمانیافته

مضامین
فراگیر

اصلی

همدلی فرهنگی

فرعی
همذاتپنداری و درک تفاوت فرهنگی
قومی
قرابت فکری افراد با قومیتهای مختلف

آشنایی با بزرگان قوم

عنصر شناختی

مطالعه آثار قوم
داشتن تصور چند قومیتی

عنصر احساسی

هویت قومی

عالقهمندی به سرودهها و اشعار قومیتی
عالقهمندی به آدابورسوم قومی
حساسیت به اظهارنظرهای منفی نسبت به قوم
عالقهمندی به مصنوعات فرهنگی قوم

عنصر ارزشی

اهمیت دادن به تعامل قومی
اهمیت دادن به فرهنگ و زبان قومی

تعصب قومی

برتری قومی

تهدید و کشمکش
بین قومی

قوممحوری

حساسیت قومی
توجه به خصومتهای بینقومی
توجه به تفاوتهای بینقومی

مضامین پایه
پرهیز از تمسخر قومی
آشنایی بیشتر اقوام با یکدیگر
کمرنگ شدن فاصله قومیتی
بهواسطه فضای مجازی
فرهنگسازی مثبت قومیتی
بهواسطه فضای مجازی
آشنایی با دالوریهای بزرگان قوم
توجه به مطالعه آثار قومی
عالقهمندی به شناخت قومی
اعتقاد به نسبیت فرهنگی
شناخت بین فرهنگی
عالقهمندی به موسیقی قومی
عالقهمندی به موسیقی محلی
توجه به آدابورسوم قومی
حمایت در مقابل توهین قومیتی
واکنش نسبت به توهین قومیتی
استفاده از مصنوعات فرهنگی در پروفایل
توجه به زبان قومی
عدم توجه زیاد به زبان قومی
توجه به تعامل قومی
تعارف و تمجید قومیتی
نپذیرش سایر اقوام
مهم بودن ارزشهای قومی
توجه قومیتی
افزایش نزاعها
پرخاشگری و فحاشی
خصومت بین قومی
مهم نبودن تفاوتهای قومی
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ادامه جدول 1
مضامین سازمانیافته

مضامین
فراگیر

اصلی

مضامین پایه

فرعی

قوممحوری

همبستگی درونگروهی

اعتقاد به تعلق قومی

احساس تعهد و مسئولیت قومی

پرهیز از ازدواج بین قومی
با اهمیت نداشتن تعلق قومی
اولویت داشتن تعلق قومی
احساس تعهد قومی در مقابل تعهد ملی
تعهد قومی در نداشتن احساس
مقابل تعهد ملی
مسئولیت قومی

جدول  2تعداد مضامین فراگیر ،مضامین سازمانیافته و مضامین پایوهای کارکردهوای
متنوع شبکههای اجتماعی مجوازی را در ارتباطوات میوان فرهنگوی قوومی مسوتخر ،از
دادههای کیفی مرتبط با مصاحبه نشان میدهد:
جدول  .2تعداد مضامین فراگیر ،سازمانیافته و پایهای کارکردهای متنوع
شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی
ردیف

مضامین فراگیر

1
2
3
جمع کل

تأثیرات بین فرهنگی قومی
هویت قومی
قوممحوری
3

مضامین سازمانیافته

مضامین

اصلی

فرعی

پایه

5
3
3
11

10
9
6
25

27
14
14
55

همانگونه که جدول  2نشان میدهد ،کارکردهای متنوع شبکههای اجتماعی مجوازی
در ارتباطات میان فرهنگی قومی حاصر از تحلیر مصاحبههای صوورت گرفتوه در بوین
سه گروه از مضامین فراگیر؛ شامر ت میرات بین فرهنگوی قوومی ،هویوت قوومی و قووم
محوری 11 ،مضمون سازمانیافته اصلی 25 ،مضمون سازمانیافته فرعی و در نهایت 55
مضمون پایهای به اشباع نظری رسیده است.
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مضامین فراگیر و سوازمان یافتوه اصولی و فرعوی در

مدل مفهومی شبکهای برحس
نمودار  1ترسیم شده است.

نمودار  .1مدل مفهومی شبکهای اندازهگیری کارکردهای متنوع شبکههای اجتماعی
مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی براساس مضامین فراگیر و سازمانیافته
اصلی و فرعی
عالقهمندی به سرودهها و
اشعار قومیتی

توجه به
خصومت بین
قومی

عالقهمندی به آداب و
رسوم قومی

داشتن تصور
چند قومیتی
مطالعه
آثار قوم

عنصر
شناختي

آشنایی با
بزرگان قوم

هویت
قومی

حساسیت
قومی

اعتقاد به تعلق
قومی

عالقهمندی
به
مصنوعات
فرهنگی
قوم

عنصر
احساسي

حساسیت
به اظهار
نظر منفی
نسبت به
قوم

توجه به
تفاوتهای بین
قومی

تعصب
قومي

تهدید و
کشمکش
برون قومي
همبستگي
درون
گروهي

برتری
قومی

قوممحوری
اهميت
دادن به
زبان قومي

عنصر
ارزشي

همذاتپندار
ی و درک
تفاوت
فرهنگی
قومی

اهمیت دادن
تعامل قومی

همدلي فرهنگي

کارکرد متنوع
شبکههای
اجتماعی
مجازی در
ارتباطات
میان فرهنگی
قومی

احساس
تعهد و
مسئولیت
قومی

گشایش
ذهني

تأثیرات بین
فرهنگی
قومی

ارزشداوری نسبت
به سایر فرهنگهای
قومی

قرابت فکری افراد با
قومیتهای مختلف

حفظ آرامش در
شرایط بحرانی
قومی
مدیریت احساسات
در بروز اختالف
قومی

پایداري
احساسي

تعامل فعال با
اقوام دیگر

ابتکار
اجتماعي

تعامل خالقانه در
تعامل با اقوام
دیگر

تعصب نسبت به
ارزشها و
هنجارهای قومی
خودی

انعطاف
پذیري
انطباقپذیری
با رفتار اقوام
دیگر
پذیرش تفاوتهای فرهنگی
اقوام
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بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارکردهای متنوع شبکههوای اجتمواعی مجوازی
در ارتباطات میان فرهنگی قومی انجام شده است« .ارتبواط فرهنگوی ،فراینود تمواس بوا
فرهنگهای دیگر است که میتواند بوهطوور یو سوویه یوا دوسوویه باشود .در حالوت
دوسویه ،دادوستد یا مبادله فرهنگی پدید میآید» (ساروخانی .)1370 ،این تعریف ،ناظر
به ارتباط میان دو فرهنوگ اسوت« .ارتبواط فرهنگوی مویتووان در حووزه ارتباطوات بوا
محتوای فرهنگی یا در زمینه و بستر فرهنگی یوا در گفتموانی فرهنگوی کوه بوا عناصور،
سوابق و جنبههای فرهنگی جامعه سروکار دارد ،بهکار برد .در این حالت ،این اصوطالح
هوومعووری بووا ارتباطووات سیاسووی و ارتباطووات دینووی خواهوود بووود کووه هووم در میووان
اعضای متعلق به ی

فرهنگ و در درون آن و هم در میان اعضای دو فرهنگ و بین آن

دو ،میتواند قرار گیرد» (ویور.)20 :1996 1،
پ

از توصیف و تبیین سووابق نظوری و بیوان سووابق تجربوی مورتبط بوا موضووع

پژوهش ،از روش کیفی و از مصاحبه عمیق با دانشجویان اقوام کرد ،لر ،فوارس و تور،
دانشگاههای تهران و نی تحلیر مضمون بهمنظور تحلیر دادههای کیفی بهره گرفته شود.
نتایج پژوهش کیفی نشان میدهد که الگوی کارکردهای شبکههای اجتماعی مجوازی در
ارتباطات میانفرهنگی متنوع و بهصورت پولوگی است؛ به بیان دقیقتر؛ میتووان چنوین
اذعان داشت که شبکههای اجتماعی مجازی ،هوم موجو

تو میر مثبوت میوان فرهنگوی

قومی ،هم باعث برجسوته شودن قووم محووری و هوم موجو
میشوند؛ به این ترتی

تقویوت هویوت قوومی

که :شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند با گسوترش ارتباطوات

میان فرهنگی و تبدیر کردن آن به امری روزمره ،به ن دیکی بیشتر فرهنگهای مختلوف
و اخذ جنبههای مثبت و ایجاد همنوایی بیشتر کم

کنند .به بیان دیگر ،رشد و توسوعه

روزاف ون فنّاوری اطالعات و نی شبکههای اجتماعی مجازی موج

بسط و گسوترش

مبادالت و آگاهیهای قومی و فرهنگی شده اسوت .ایون امور در ذیور مضومون فراگیور
1. Weaver
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ت میرات بین فرهنگی قومی با  5مضمون اصلی گشایش ذهنی (شامر دو مضمون فرعی:
تعص

نسبت به ارزشها و هنجارهای قومی خوودی و ارزش داوری نسوبت بوه سوایر

فرهنگ های قومی) ،انعطافپذیری (شامر دو مضمون فرعی :انطبایپذیری با رفتار اقوام
دیگر و پذیرش تفاوت های فرهنگی اقوام) ،ابتکار اجتماعی (شامر دو مضومون فرعوی:
تعامر خالقانه در تعامر با اقوام دیگر و تعامر فعال با اقوام دیگور) ،پایوداری احساسوی
(شامر دو مضمون فرعی :مدیریت احساسات در بروز اختالفات قومی و حفظ آراموش
در شرایط بحرانی قومی) و همدلی فرهنگی (شامر دو مضمون فرعی :همذات پنداری و
در ،تفاوت فرهنگی قومی و قرابت فکوری افوراد بوا قومیوتهوای مختلوف) احصوا و
شناسایی شده است.
مضامین فراگیر برساخته شده الگوی مفهومی را میتوان براساس نظریه عدمقطعیوت
گادیکانست و همکاران ( )1991چنین تبیین کرد که وقتی افراد از فرهنگها و سندهوای
فرهنگی متفاوت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،تفواوتهوای فرهنگوی باعوث ایجواد
اضطراب و عدمقطعیت در آنها میشود .ازاینرو ،تفاوتها زمانی به کاهش اضوطراب و
عدمقطعیت میانجامد که برداشتها یکسان یا ن دیو
حداقر برسند؛ به این ترتی  ،در خصو

بوه هوم باشوند و تفواوتهوا بوه

محتوای شوبکههوای اجتمواعی مجوازی نیو

میتوان گفت ارتباط مؤمر زمانی اتفای میافتد که فرد پیام دریافتی را به شویوهای مشوابه
با پیام ارسالی از سوی فرستنده پیام تفسیر کند .به بیان دیگر ،بنا به بواور گادیکانسوت و
هامر ( )1988هنگامی که افراد تفسیرهای اشتباه را به حداقر میرسوانند؛ ارتبواطی موؤمر
رخ می دهد .تطابقهای فرهنگی از طریق بهبود «تناسو

بوین افوراد و محویط» موجو

ارتباطات موؤمرتر مویشووند؛ در نتیجوه ،اضوطراب و عودمقطعیوت کواهش موییابود و
تفسیرهای اشتباه کمتر رخ میدهود .همچنوین مضوامین فراگیور برسواخته شوده الگووی
مفهومی با نظریه مذاکره هویت تینگ و تومی )1993(1همسو بوا نظریوه تینوگ و توومی
فرایند مذاکره تعامر هویتی دو تعامرگر در ی

رویداد ارتباطاتی جدید است .ازایونرو،

هرچه خودشناسایی افراد بهصورت امنتری انجام پذیرد ،انسجام هوویتی و عو تنفو
1.Ting - toomey
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کلی آنان اف ایش مییابد و بیشتر از گذشته پذیرای تعامر بوا اعضوای سوایر فرهنوگهوا
خواهند بود .برعک  ،هرچه احساس آسی پذیری افراد بیشوتر باشود ،دچوار اضوطراب
بیشتری در تعامالت خود خواهند شد .همچنین یافتهها ،با نظریه تووانش ارتبواطی کویم
( ) 1986قرابت دارند ،یعنی قرار گرفتن اعضای گروه غیرخودی ،در شبکههای شخصوی
افراد و ماهیت پیوند با اعضای گروه غیرخودی ،بر توانش ارتباطواتی آنهوا در رابطوه بوا
گروه غیرخودی ،ت میر میگذارد .در نهایت ،براساس نظریه معنا ،زندگی گروهی انسوانی
شامر هماهنگی مجموعوه کردارهوای شورکتکننودگان در گوروه ،ازجملوه شوبکههوای
اجتماعی مجازی است و از تعامر آنها مجموعوهای از انتظوارات ،نسوبت بوه چگوونگی
رفتارشان با یکدیگر پدید میآید .از ایون منظور؛ سووءتفواهم در شوبکههوای اجتمواعی
مجازی هنگامی کاهش پیدا می کند که افراد فکر کننود واژگوان معنوی خوود را از افوراد
میگیرند ،نه از سرشت ذاتی خود .ازاینرو ،عمر بهوسویله فورد عمورکننوده بوهواسوطه
فرایند تفسیر و ارزیابی او ساخته میشود.
با توجه به سوابق نظری یاد شده ،هرچه دانشجویان در شبکههای اجتماعی مجازی در
تعامر با سایر اقوام ،انعطافپذیری بیشوتری نشوان دهنود و ضومن پرهیو از ارزشداوری
نسبت به سایر فرهنگهای قومی ،تفاوتهوای فرهنگوی قوومی را پوذیرا باشوند ،پایوداری
احساسی را تجربه کننود (ضومن حفوظ آراموش در شورایط بحرانوی قوومی بوه مودیریت
احساسات در بروز اختالف قومی مبادرت ورزند) و دارای ابتکار عمر اجتمواعی فعوال و
خالقانه در تعامر با اقوام دیگر باشند؛ به قرابت فکوری ،هموذات پنوداری و در ،تفواوت
فرهنگی قومی بیشتری دست خواهند یافت .این امر موج

تعامالت مثبت بوین فرهنگوی

قومی دانشجویان در شبکههای اجتماعی مجازی خواهد شد.
یافتههای بهدست آمده از این پژوهش ،با نتایج پژوهشهوای بسویاری همسوو بووده
اسووت؛ بوورای مثووال ،یافتووههووای بویوود1و الیسووون )2007(2الوووال3و اسووکوز )2009(4کووه
1. Boyd
2. Ellison
3. Elola
4. Oskoz
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براساس آنها ،استفاده از وبالگها نهتنها امر مثبتی بر روابط فرهنگی داشوته اسوت ،بلکوه
درجه مشارکت فرهنگی را هم اف ایش داده است .پژوهش بوانرجی ( )2007نیو نشوان
می دهد که قوممحوری بهدلیر استفاده از شبکههوای اجتمواعی مجوازی کواهشیافتوه و
انگی ههای مردم برای تعامر با دیگر فرهنگها در حال اف ایش است .بری لین و یوشویدا
( )1994در پژوهش خود نشان دادند که افراد با حساسیت فرهنگی باالتر در زمینههوای
احترام و پذیرش تفاوتهای فرهنگی ،قوممحوری کمتری از خود به نمایش میگذارند.
همچنین قادرزاده و عبدالهزاده ( )1391از مطالعه خود نتیجوه گرفتنود کوه بوا گسوترش
ارتباطات مجازی و باال رفتن آگاهی و شناخت بین قومی ،حساسیتهای بوین فرهنگوی
متعادل شده و کاهشیافته است .عالوه بر این ،اندرسن و همکاران ( )2005در پوژوهش
خود نشان دادند؛ ارتباطات فرهنگی دانشجویان کوه بوهواسوطه مسوافرتهوا (در اینجوا
مسافرت مجازی) صورت میگیرد؛ باعث بهبود حساسیت بین فرهنگی میشود.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش آن است که شبکههای اجتماعی مجوازی مویتواننود
باعث برجسته شدن اختالفات و تفاوت هوای قوومی یوا حتوی کینوه ،نفورت و بازتولیود
دیدگاه های قوممدارانه در این فضا باشند .این امر در ذیر مضمون فراگیر قوم محووری،
شامر سه مضمون اصلی :تعص

قومی (برتوری قوومی و حساسویت قوومی) ،تهدیود و

کشمکش برون قومی (توجه به خصومت بینقومی و توجه به تفاوتهای بینقوومی) و
همبستگی درونگروهی (اعتقاد به تعلق قومی و احساس تعهد و مسئولیت قومی) احصا
و شناسایی شده است .این مفهوم به معنای قضاوت همراه بوا تعصو
مانند به کار بردن مال ،قالبی که از طریق فرهنگ شخ

فرهنگوی اسوت؛

تولید شده اسوت و وی آن را

در مورد موضوعات ،کنشها ،افراد یا گروههایی از فرهنگ غیور بوه کوار مویبورد .ایون
مضمون فراگیر برساخته شده الگوی مفهومی که به معنای قضاوت جانبدارانه ،بوهعنووان
یکووی از چنوودین مشخصووه در نظریووه همبسووتگی درونگروهووی اسووت و بووا شوواخ
خصومت1بهعنوان یکی از خصیصههای فراگیر جوامع انسوانی بازشوناخته مویشوود ،بوا
1. antagonism
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نظریه سامنر1که براساس آن ،شبکههوای اجتمواعی مجوازی موجو

تقویوت و توسوعه

همبستگیهوای درونگروهوی قوومیتی و کشومکش و خصوومت بورونگروهوی قوومی
میشوند؛ قرابت دارد.
ازاین رو ،با توجه به سوابق نظری یاد شده ،هرچه دانشجویان در شبکههای اجتماعی
مجازی ،در تعامر با سایر اقوام ،دارای نگرش یا دیدگاه برتری و حساسیت قومی باشند
و به تفاوت ها و خصومت بین قومی اهمیت بدهند .این امر موج

تقویوت و بازتولیود

همبستگی درونگروهی قومی ،کشمکشهای برونگروهی آن بیشتر خواهد شود .نتیجوه
نی چی ی ج بازتولید قوم محوری در شبکههوای اجتمواعی مجوازی نخواهود بوود .در
همین زمینه ،کیان2و اسکات ( )2007در پژوهشهای خود به این نتیجوه رسویدهانود کوه
افشای بیشازحد اطالعات شخصی در شبکههای اجتماعی ،باعوث مسوائر و مشوکالت
فردی و اجتماعی در سطح بین فرهنگوی شوده اسوت .ماننود درگیوریهوا ،مناقشوات و
بحث های مرتبط با اعتقادات و باورهای افراد و تفکرات قالبی آنهوا در موورد یکودیگر.
پژوهش پونیا ( )2006نشان داد که با بیشوتر شودن تعامور بوین قومیوتهوا ،همبسوتگی
اف ایش مییابد؛ اما هم مان ،میتواند به کشمکش برونگروهی نی منجور شوود؛ چراکوه
شبکههای اجتماعی مجازی به تشدید و توسعه قوممحوری در ارتباطات دامن مویزننود.
همچنین پژوهشهای بولونگ و همکواران ( )2008امبوات کورده اسوت کوه اینترنوت و
شبکههای اجتماعی به قوممحوری دامون مویزننود .بوه بیوان دیگور؛ عمومواا در فضوای
اینترنت ،تمایر افراد به ایجاد ارتباطات درون قومی بیشتر است تا ارتباطات برونقومی.
سومین یافته پژوهش آن است که شوبکههوای اجتمواعی مجوازی مویتواننود باعوث
تقویت و بازتولید هویت های قومی و نژادی در این فضا باشند .این امر در ذیر مضمون
فراگیر هویت قومی با سه مضمون اصلی؛ شامر :عنصر شناختی (آشنایی با ب رگان قووم،
مطالعه آمار قوم و داشتن تصور چندقومیتی) ،عنصر احساسی (عالقهمندی به سرودهها و
1. Sumner
2. Qian
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اشعار قومیتی ،عالقهمندی به آدابورسوم قومی ،حساسیت به اظهار نظر منفی نسبت بوه
قوم و عالقهمندی به مصنوعات فرهنگی قووم) و عنصور ارزشوی (اهمیوت دادن تعامور
قومی و اهمیت دادن به فرهنگ و زبان قومی) احصا و شناسایی شده است.
این مضمون فراگیر برساخته شده الگووی مفهوومی از یو سوو ،بوا دیودگاه تاجفور
( )1978که هویت اجتماعی (در اینجا هویت قومی) را با عضویت گروهی پیوند میزند
و عضویت گروهی را متشکر از سه عنصر شناختی ،ارزشی و احساسی میداند ،قرابوت
دارد .از این منظر ،میتوان هویت قومی دانشجویان را میتوان براساس میو ان آگواهی و
شناخت آنها از تعلقشان نسبت به ی

و پیامودهای احساسوی و ارزشوی

قوم مشوخ

مرتبط با آن تعریف کرد .از سوی دیگر این مضمون فراگیر با دیودگاه مانوئور کاسوتل
(ترجمه عقیلیان )1385 ،که انقالب فناورانوه و جامعوه شوبکهای برآموده از آن موجو
تقویت قدرتمند هویتهای جمعی مقاومتی و برناموهدار مویدانود؛ همسوو اسوت یعنوی
جامعه شبکهای در تقویت و بازتولید هویتهای مقاومتی همچون هویتهوای جمعوی
غیر ملی که مهمترین آنها هویتهای قومی هستند؛ نقوش اساسوی دارد .همچنوین طبوق
نظریه همفرهنگی اعضای گروه هم فرهنگ خاموش ،از برخی از سوب هوای ارتباطواتی
همچون شبکههای اجتماعی مجازی برای دسوتیابی بوه موفقیوتهوا هنگوام مواجهوه بوا
ساختارهای مسلط سرکوبگر بهره میجویند.
ازاین رو ،با توجه به سوابق نظری یاد شده ،می توان گفت هرگواه در دنیوای واقعوی،
هویت مشروعیتبخشی که از سوی نهادهای غال

جامعه ایجاد میشود؛ توسعه یابود و

مجالی برای ظهور و بروز هویتهای قومی نماند .عرصه مجوازی و بوویژه ،شوبکههوای
اجتماعی مجازی به محلی برای بازتولید هویتهای قومی تبدیر خواهد شد تا بهواسطه
آن ،ارزش ها و احساسات قومیتی خود را بازنموایی کننود .در هموین زمینوه ،توسولی و
قلیپور ( )1386نشان دادند که ل ها بوا وجوود تفواوتهوای فرهنگوی متعودد ،برخوی
خصیصههای فرهنگی مشتر ،دارند که بهطور مشخ

 ،بیانگر هویت قوومی آنهاسوت؛

آنها با پذیرفتن عناصر مدرن و جهانی در کنار عناصر محلی و قدیمی ،ترکی

ظریفی از

امر محلی و جهانی را بهوجود آوردهانود؛ همچنوین عناصوری کوه در درون فراینودهای
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قدرت ،تفاوت و مقاومت قرار میگیرند ،توان هویتسوازی بواالتری دارنود .خوانیکی و
بصیریان جهرمی ( )1392در پژوهش خود نشان دادند که شبکههای اجتمواعی مجوازی
زمینههای کنشگری و متعاق

آن ،بسیج و همسویی پیوروان یو

عقیوده را در فرهنوگ

رسانهای مجازی پیش میکشد .در مقابور ،عودلیپوور و همکواران ( )1393در پوژوهش
خود ،به ت میرات منفی شبکههای اجتمواعی مجوازی ،همچوون فوی بوو ،بور هویوت
فرهنگی جوانان بهواسطه مدت عضوویت و میو ان مشوارکت در جامعوه آمواری موورد
مطالعه خود دست یافتهاند.
در نهایت باید خاطر نشان کرد اینکه کدامیو

از ایون رویکردهوای برسواخته شوده

کارکردهای متنووع شوبکه هوای اجتمواعی مجوازی در ارتباطوات میوان فرهنگوی قوومی
غال اند؛ خود نیاز به ارزیابی الگوی مفهومی برساختی از کارکردهای متنوع شبکههوای
اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قوومی در ایوران دارد؛ اموری کوه در مقوال
دیگری به آن پرداخته خواهد شد.
همانگونه که یافتهها نشان داده است؛ کارکردهای متنوع شبکههای اجتماعی مجازی
در ارتباطات میان فرهنگی قومی در سه مضمون فراگیور :تو میرات بوینفرهنگوی قوومی،
قوممحوری و هویت قومی خالصه میشووند .ایون امور از ایون حیوث مویتوانود بورای
مسئوالن سیاستگذاریهای بین فرهنگی و سیاسوتگوذاریهوای فضوای مجوازی و نیو
دانشگاه ها با اهمیت باشد که با در نظر گرفتن مضوامین فووی بورای تودوین راهبردهوا،
برنامه های عملیاتی و اقدامات الزم ،ازجمله تولید محتوای آموزشی در زمینههای ارتقای
سطح سواد رسانهای کاربران و نی آموزش مهارتهوای اجتمواعی خاصوه مهوارتهوای
ارتباطی کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهوی بوا
هدف کاهش حساسیتهای بوین فرهنگوی قوومی در فضوای مجوازی ،بوهطوور عوام و
شبکههای اجتماعی مجازی ،بهطور خا

 ،تمهیداتی را فراهم سازند.
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