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 در ارتباطات مجازی های اجتماعیشبکه متنوّعالگوی کارکردهای  طراحی و ارزیابی

 (دانشجویان دانشگاههای تهران: مورد مطالعه) قومی فرهنگیمیان 

  com.gmail@zohrezandiye،یباطبائطدانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه عالمه ، زهره زندیه

 hadi.khaniki@gmail.com،  یطباطبائ، دانشگاه عالمه استاد گروه ارتباطات هادی خانیکی،

 ir.ac.atu@keya  یطباطبائ ، دانشگاه عالمهروزنامه نگارید گروه استاعلی اصغر کیا،  

                        
  چکیده  

 قومی فرهنگیدر ارتباطات میان ،مجازی های اجتماعیشبکه متنوّعالگوی کارکردهای  و ارزیابی پژوهش حاضر درصدد طراحی

جسته ، بهرهموضوع ارزیابیاز این منظر، از طرح متوالی اکتشافی برای .  است بوده( های تهراندانشگاه دانشجویان: مورد مطالعه)

از اقوام  ،های تهراننفر از دانشجویان دانشگاه 20عمقی با یانجام مصاحبه یترتیب که در فاز کیفی بواسطهبدین.  است

های پژوهش گردآوری و با استفاده از ؛ دادهاند بوده، انتخاب شده گیری هدفمند و نظرینمونه روش یواسطههکه ب ،مختلف

در ارتباطات  ،مجازی های اجتماعیشبکههای کارکرد ایگیری شبکهالگوی مفهومی اندازهمورد تحلیل و  ،روش تحلیل مضمون

در  مجازی های اجتماعیشبکههای کارکردنتایج فاز کیفی پژوهش نشان داد که الگوی   .استقومی برساخته شده فرهنگیمیان

قومی و  هویّتفرهنگی قومی،  بوده و از سه مضمون فراگیر تأثیرات بین وجهیو چند  متنوّعقومی  فرهنگیارتباطات میان

ی به منظور ارزیابی و آزمون الگوی مفهومی برساخته شده، از مطالعه ،ی پژوهشدر فاز کمّ.  استتشکیل شده محوری قوم

های ی کیفی، دادهمأخوذ از مطالعه یق ساختهمحقّ یترتیب که با استفاده از ابزار پرسشنامهبدین.  است پیمایشی استفاده شده 

فرمول کوکران  سبتی وای نگیری طبقهی روش نمونهواسطهههای تهران که بنفر از دانشجویان دانشگاه 494 پژوهش از روی

 های اجتماعیشبکه متنوّعهای کارکردالگوی  که :دادنشانی پژوهش نتایج فاز کمّ.  ؛ گردآوری گردیداند بودهانتخاب شده 

  .  باشد میاز برازش الزم برخوردار  فرهنگیدر ارتباطات میان ،مجازی

 .محوری قوم، قومی هویّتات بین فرهنگی، تأثیر فرهنگی،، ارتباطات میاناجتماعی مجازی یشبکه: واژگان کلیدی
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 سئلهمقدمه  و طرح م 

ا از بدو                    هانسان.  باشد ای اشاره داشتهی تازهمفهومی نیست که به پدیده ،اجتماعیهای شبکه»

این .  اندهای اجتماعی گوناگونی شرکت داشتهای اجتماعی کوچک و بزرگ، در شبکههگیری گروهشکل

-ای از ارتباطات و تعامالت میانمجموعهتار اجتماعی، افراد را در ای به مثابه یک ساخها در هر اندازهشبکه

-جتماعات و جوامع گوناگون، ساختارجوامع و گسترش ارتباطات در ا یبا توسعه.  ساختندفردی درگیر می

 «.به سوی پیچیدگی سوق پیدا کردند و نتایج حاصل از این ساختارها نیز دگرگون شده های این جوامع و

 (. 21 :1499عاملی،)

های  شبکه.  های مجازی و غیرمجازی تقسیم کرد شبکه یتوان به دو دسته اجتماعی را میهای  شبکه

هم پیوسته در محیط های به ای از افراد و گروه جموعههایی هستند که توسط م غیرمجازی در واقع شبکه

سایت یا  بهای اجتماعی مجازی یا شبکه اجتماعی اینترنتی، و شبکه آن،عالوه بر .  کنند اجتماعی عمل می

های  ها، افکار و فعالیت دهد تا عالقمندی هایی است که به کاربران این امکان را می سایتای از وب مجموعه

 . (2011، 1اوبار و ویلدمن) خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند

 زبان، مرز، به توجه بدون که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل اجتماعی، های شبکه»

 هایویژگی از برخی.  (14: 1498سلطانی فر،)«پردازند میاطالعات  تبادل و تعامل به و فرهنگ، جنس

 اعتماد، دوستی، دهی،سازمان و کنندگیبسیج گذاری،اشتراک به: از عبارتند اجتماعی مجازی های شبکه

 جهانی بودن، جمعی، خرد انتشار، باز پرستیژ، رحمانه،بی نقد گپ، بودن، ای چندرسانه مخاطبان، هایحلقه

 (.1499ضیایی پرور،) اقیتخلّ و ابتکار اجتماعی، یسرمایه قدرت کراتیک،ودم ساختار سرگرمی،

جدیدترین .  در حال گسترش هستند ،های اجتماعی ها و شبکه ای کاربران رسانهفزاینده طور بهامروزه   

میلیون نفر  209چهار میلیارد و  ،اساس آخرین آمارجهان برد کل کاربران اینترنت در تعدا ،دهد آمار نشان می

 :دهد این آمار نشان می.  استت جهان را به خود اختصاص دادهمعیّدرصد کل ج 11که  ،است شدهمحاسبه 
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شود نیز  هایی که در جهان استفاده می درصد از گوشی 90ال موبایل بوده و درصد از مردم جهان کاربر فعّ 27

 12آمده است که ایران با داشتن  و آمار اینترنت ها دادههمچنین در آمار سازمان .  هستند2 گوشی هوشمند

میلیونی ایران هستند، مقام سیزدهم تعداد  90درصد از جمعیت  70که معادل  ،هزار کاربر 700میلیون و 

 زیادی اینترنتی کاربران که هستند کشوری بیست  اند و جزواختصاص داده کاربران اینترنتی جهان را به خود

 40حدود.  عضو هستندمجازی اجتماعی  های شبکهمیلیون ایرانی در  40 حدود ،بر اساس همین آمار.  دارند

اجتماعی فیس بوک عضویت دارند که بین کشورهای خاورمیانه باالترین  یمیلیون نفر از ایرانیان در شبکه

 های شبکه.  ( 2017 4، دسامبرها و آمار اینترنتدادهسازمان گزارش ) استا به خود اختصاص دادهرقم ر

تصاویر و  امکان ایجاد وبالگ، آپلود ویدیو و: های متفاوتی نظیرعی دارای امکانات متفاوت و ویژگیاجتما

ی خود را در زمینه اند تا پژوهشگران بتوانند فرایند تحقیقاتحتواهای گوناگون هستند و سبب شدهم

 .  ها و نوع تعامالت کاربران با یکدیگر تسهیل کنندقومیّتهای فرهنگی، شناسایی زمینه

: های اجتماعی از جملهطور خاص، پدیدهاجتماعی مجازی به های شبکهطور عام و با ظهور اینترنت به» 

این دو ، ت در محیط اجتماعیعنوان واقعیّهآنچه که ب.  اند، دچار تغییرات ماهوی بسیاری شدهقومیّتو  هویّت

که هم وامدار دنیای واقعی است و هم گیرد دنیای مجازی شکلی جدید به خود میدر  دهد؛پدیده را شکل می

های  خصوص شبکهههای جدید و ب رسانه.  استبسیار زیادی با واقعیت پیدا کردهبه لحاظ ماهوی تغییرات 

، افراد مختلف از هر گوشه از جهان را ...ها، مای اسپیس، توییتر، کلوب و  بوک، وبالگفیس :اجتماعی مانند

العاتی که در فضای واضح است که انعطاف اطّ.  اند تا خود را در فضای مجازی بازنمایی کنند قادر ساخته

شود، هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی بر روابط بین فرهنگی در اجتماعات  مجازی نمایش داده و منتشر می

 .  (210: 2007 4بوید و الیسون) «کند ایجاد می های روابط شخصی مجازی و شبکه

فرهنگی اقوام، خواسته و ناخواسته تحت اجتماعی مجازی، ارتباطات میان های شبکهافزون با رشد روز  

جتماعی های ا شبکه.  گیرد میجهانی شدن قرار  :یآن یعن یمهمترین نتیجه و ها شبکهتأثیر پیامدهای این 

دیگری را به نحو  هویّتپذیرش  یسازی و آزادی عمل فرد در زمینههویّت های، امکانسومجازی از یک

 های اجتماعی همچنین ممکن است عالوه بر آن؛ رسانه.  (2001، 1اندرسن و دیگران)  بردمی چشمگیری باال
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و  مختلف هایتقومیّ اعضای اینترنت»همچنین.  (2007، 2اسکات) باشنداثرات منفی به دنبال داشته که

-پیوند می یکدیگر به مکانیبی نوعی در به عبارتی و غیرفیزیکی قلمرویی در را جهان مختلف نقاط در پراکنده

ت فعالیّ توانندمی یکلّ منظر یک از هاینک بر عالوه ،قومی هایگروه مجازی تولیدات و هاتفعالیّ.  دهد

 نشانگر نسبی طوربه نمایند، منعکس نوین جهان ایرسانه هایسیستم درون در را مختلف قومی اجتماعات

 اجتماع از دور به مختلف دالیل به که است هاییگروه مورد در ویژهبه آنها تیهویّ گرایشات و قاتمیزان تعلّ

های قومیّت به را نوید این ،شدن جهانی که رسدمی نظر به.  (241: 1490برتون،)«برند می سر خود به قومی

 .  نددهد که آنها هم بتوانند در عرصه جهانی خود را مطرح سازدر طول تاریخ می یسرکوب شده

از  ،فردی در اجتماع مجازیو روابط بین  ارتباط  اجتماعی: در پژوهشی تحت عنوان  (2009) 7بولونگ

در  بیشتریقومی اً تمایل به ایجاد ارتباطات درونعموم ،اثبات کرده است که افرادطریق چت آزاد اینترنتی 

های اجتماعی به  گیرد که اینترنت و شبکه رو، وی نتیجه میقومی؛ از این نت دارند تا ارتباطات بروناینتر

 .زنند محوری دامن می قوم

ر  رهای مؤثّعنوان متغیّیابی بهتمحوری و حساسیّقوم: عنواندر تحقیق خود تحت( 2007) 9بانرجی

های اجتماعی مجازی  محوری به دلیل استفاده از شبکه دهد که قوم فرهنگی نشان میبرخورد رفتارهای میان

ها و در نتیجه ابزاری برای توسعه ارتباطات و  ای برای تعامل مردم با دیگر فرهنگ یابد و انگیزه کاهش می

دهنده یلتقلمحوری به عنوان عامل  همچنین، قوم.  است شدهالمللی در جهان  فرهنگی و بین یابی بین دوست

 .  شود فرهنگی میارتباطات دوستی بین 

یک تحلیل انتقادی معاصر از روابط بین سیاست عمومی و  :عنواندر پژوهشی تحت( 2002) 8پونیا

 ؛یابد ها، همبستگی افزایش می قومیّتبین کند که با افزایش تعامل  می استداللیکپارچگی نژادی در مالزی 

های اجتماعی مجازی به تشدید و  گروهی نیز منجر شود؛ چرا که شبکهکشمکش برونتواند به  مان، میزاما هم

 .  زنند محوری در ارتباطات دامن می قوم یتوسعه

نشان  ،فرهنگیت خارجی و میانبررسی حساسیّ : عنوانتحت در پژوهشی( 2001) 10و دیگراناندرسن 

 .شودهای منفی فرهنگی میتاسیّموجب از میان رفتن حس ،دادند که شناخت و تبادالت فرهنگی
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 جوانان فرهنگی هویّت بر بوک فیس اجتماعی یشبکه تأثیر در پژوهشی به (1484) و دیگران ورپعدلی

 میزان و استفاده میزان عضویت، زمان تمدّ بین :که دادپژوهش نیز نشان نتایج.  پرداختند اصفهان شهر

 تلقی واقعی بین و معکوس معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویّت و بوک فیس در کاربران فعالیت و مشارکت

 چه هر یعنی.  دارد وجود مثبتی معنادار رابطه فرهنگی کاربران هویّت و بوک فیس مطالب محتوای کردن

 افزایش کاربران سوی از بوک فیس در کاربران مشارکت و میزان فعالیت و استفاده میزان ت،عضویّ زمان تمدّ

 .شود می تر ضعیفکاربران  فرهنگی هویّت ؛کندیم پیدا

 جوانان اجتماعی کنش بر مجازی فضاهای تأثیر تحلیلدر پژوهشی به  (1497)و دیگران  ساروخانی

 عمومی یحوزه بینداد که نشان  آنها نتایج پژوهش.  اندپرداخته اینترنت بر تأکید با ،دختر دانشجوی

 و تغییر دهی، سازمان و وکالت فرهنگی،  - عیجتماا خدمات :قبیل از اجتماعی کنش اشکال و اینترنت

 وجود ضعیفی همبستگی و معنادار رابطه ،مذهبی های ارزش از آگاهی و اجتماعی تو تربیّ تعلیم ،دگرگونی

 .دارد

نتایج .  استمجازی پرداخته اجتماعی یها شبکه در قدرت و در پژوهشی به کنشگری( 1482) خانیکی

-رسانه ریاز سا شیکنشگری را ب ینهیزم ریهای اخمجازی در سال یی اجتماعها شبکهداد که پژوهش نشان

های گوناگون، به نبهرا از ج یانسان متفکران علوم یگفتمان قدرت، که زمان.  اندهای متأخر فراهم آورده

                     فیای تعرو شبکه دهیچیدر فضای مجازی به نحو پ اکنون داشت،یمها واکنش نیا لیو تأو ریتفس

فرهنگ  در را دهیعق کی روانیپ ییسوو هم جیکنشگری کاربران، به دنبال خود، بس ،اساس نیبر ا.  شود یم

 .کشدیم شیرسانه ای مجازی پ

نتایج پرداختند،  ت فرهنگی قوم لکجهانی شدن و هویّ تحلیلدر پژوهشی به ( 1492) پورقلیو لی توسّ

-ر میان خویشتن دارند، برخی خصیصههای فرهنگی که درغم تفاوتها علیلک :قیق حاکی از آن است کهتح

ت فرهنگی از هویّ ت قومی آنهاست؛ آنها بخش دیگریبیانگر هویّ های فرهنگی مشترک دارند که مشخصاً

یعنی با پذیرفتن عناصر مدرن و جهانی در کنار عناصر .  کنندزسازی میگرایانه بای عاماخود را به شیوه

ی و جهانی را به وجود آورده اند؛ تمام عناصر فرهنگی در میان این محلی و قدیمی، ترکیب ظریفی از امر محلّ

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=97
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ای قدرت، تفاوت و عناصری که در درون فراینده ؛نیستندسازی همسانی برخوردار تقوم از قدرت هویّ

 .سازی باالتری دارندتتوان هویّ ؛گیرندمقاومت قرار می

ثیرات بیانگر تأ ،شدههای انجامپژوهش که استنشان داده ،مروری بر سوابق تجربی داخلی و خارجی 

مناسبات بین فرهنگی دارد؛ بر  ،خاصطور اجتماعی مجازی به های شبکهطور عام و متفاوت فضای مجازی به

به بهبودی ها معتقد باشند، برخیی در این فضا میهویّتها معتقد به بازتولید ز پژوهشا ای که برخیگونههب

محورانه در یگر هم به بازتولید رفتارهای قومبرخی د.  اندهای بین فرهنگی بودهتمناسبات و کاهش حساسیّ

بی مرتبط باید خاطرنشان ساخت که مروری بر سوابق تجر.  یافتنداجتماعی مجازی دست های شبکهتعامل با 

اجتماعی مجازی در  های شبکه متنوّعپژوهشی که به نقش و کارکردهای  دهد،با موضوع پژوهش نشان می

این .  استد؛ صورت نگرفته پرداخته باش ارزیابیفرهنگی اقوام در ابعاد مختلف به مطالعه و ارتباطات میان

فرهنگی و تبدیل کردن آن به امری روزمره اجتماعی با گسترش ارتباطات میان های شبکهاست که حالیدر

انجامد و از نوایی بیشتر بیهای مثبت و ایجاد هم های مختلف و اخذ جنبه توانند به نزدیکی بیشتر فرهنگ می

دلیل بنابراین به.  ها و حتی کینه و نفرت شوند توانند باعث برجسته شدن اختالفات و تفاوت می ،دیگرطرفی

اجتماعی  های شبکهفرهنگی قومی در تعامل با ارتباطات میان ارزیابیدر  ،فقدان یک رویکرد نظری منسجم

های اخیر با توجه به روابط بین قومی در ایران در سال رسد که طرح این پرسش کهنظر میمجازی، به

  .  رسدیراتی بوده است؟ ضروری به نظر میاجتماعی مجازی دستخوش چه تغی های شبکهگسترش 

-؛ از دو حیث میسازد میگذشته متمایز  های پژوهشآنچه که پژوهش حاضر را نسبت به  ،لیکورطبه

 اجتماعی های شبکه متنوّعطراحی الگوی کارکردهای گذشته به  های پژوهشکدام از اول آنکه هیچ :باشد

 ،و موضوع پژوهش خود ماهیّتاند؛ بلکه متناسب با قومی مبادرت نورزیده فرهنگیدر ارتباطات میان مجازی

 های شبکه متنوّعپیشین به کارکردهای  های پژوهشبا توجه به اینکه  ؛دوم.  بر یکی از آنها متمرکز بودند

ارزیابی و برازش آن اقدام  اند؛ متعاقباً نیز بهقومی مبادرت نورزیده فرهنگیدر ارتباطات میان مجازی اجتماعی

 های شبکه متنوّعسو به طراحی الگوی کارکردهای از یک :است که بنابراین پژوهش حاضر بر آن.  اندنکرده
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 دیگر، به ارزیابی و برازش آنقومی مبادرت بورزد و از سوی فرهنگی میاندر ارتباطات  مجازی اجتماعی

 .  بپردازد

 متنوّعهای کارکردبا توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر آن است که به طراحی و ارزیابی الگوی 

لذا پرسش اساسی پژوهش حاضر آن .  قومی بپردازد فرهنگی میاندر ارتباطات مجازی  اجتماعی های شبکه

 قومی چگونه فرهنگی میاندر ارتباطات مجازی  اجتماعی های شبکه متنوّعهای کارکردالگوی  است که

 ؟  باشد می؟ و آیا این الگو از برازش الزم برخوردار باشد می

 مبانی نظری تحقیق 

  فرهنگی میاناجتماعی مجازی و ارتباطات  های شبکه

-وسویه یا دطور یک د بهتوان می، فرایند تماس با فرهنگ دیگر است که 11مقصود از ارتباط فرهنگی »

این .  (120 :1470ساروخانی،) «.آیدیفرهنگی پدید م یوستد یا مبادلهخیر، دادا در حالت.  سویه باشد

توان در حوزه ارتباطات با  در صورتی که این اصطالح را می» .  تعریف، ناظر به ارتباط میان دو فرهنگ است

های  عناصر، سوابق و جنبه با که فرهنگی گفتمانی در یا فرهنگی بستر و زمینه در یا فرهنگی محتوای

عرض با ارتباطات سیاسی و ارتباطات  این حالت، این اصطالح هم در.  کاربرد به فرهنگی جامعه سروکار دارد،

اعضای دو  میان در هم و آن، درون در و فرهنگ یک به متعلق دینی خواهد بود که هم در میان اعضای

 .  (20: 1882، 12ویور)«د قرار گیردتوان می  فرهنگ و بین آن دو،

با دو  فرهنگی میاناجتماعی مجازی در ارتباطات  های شبکهدر رابطه با نقش و کارکرد  ،کلیطوربه 

مبادرت  هویّتهای اجتماعی مجازی بر  دسته نخست که به تأثیرات شبکه: ات نظری مواجه هستیمدسته ادبیّ

قرار   سنجشگرایی مورد  فرهنگی و چندفرهنگی ات مطرح در حوزه ارتباطات بیندسته دوم، نظریّ.  می ورزند

 :بدین ترتیب که.  می گیرند

اجتماعی  های شبکهدر رابطه با گروه غیرخودی، ( 1892) 14توانش ارتباطاتی کیم یهبراساس نظریّ 

گروه غیرخودی در  یدادن اعضای قرار اسطهوهمجازی بر توانش ارتباطاتی افراد در رابطه با گروه غیرخودی ب

 یاجتماعی مجازی عرصه های شبکه : فرهنگیی همبراساس نظریه.  گذارندشخصی افراد تاثیر می های شبکه
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براساس .  گردندشده قلمداد میو به حاشیه رانده های خاموشهویّتنفوذ و ظهور تعامالت میان اعضاء کم

بر توانش ارتباطاتی افراد در رابطه با  ،اجتماعی مجازی های شبکه: (1884) 14تینگ تومی یمذاکره ینظریه

تاثیر  ،تفاوت گذاری -ی و شمول آسیب پذیر -ر دیالکتیک امنیت ثّت مؤمدیریّ یواسطههگروه غیرخودی ب

نفس کلی تی و عزّهویّتتری انجام پذیرد، انسجام خود شناسایی افراد به صورت امن ،هرچه لذا؛.  گذاردمی

 های هویّت بازتولید در ای شبکهی جامعه: (1887) 11کاستلز مانوئل یبراساس نظریه.  شودآنان بیشتر می

تفاهم سوء :(1842) 12معنا ریچاردز یبراساس نظریه.  دنقش اساسی دار مشترک اصول اساس بر مقاومتی

است این در حالی.  آن پیوند داردمرجع طور مستقیم با ود که افراد فکر کنند یک واژه بهش هنگامی ایجاد می

 شامل انسانی گروهی زندگی، از این منظر گیرند، نه از سرشت ذاتی خود؛ د میکه واژگان معنی خود را از افرا

 ،عدم قطعیت گادیکانست یبراساس نظریه.  است گروه در کنندگانشرکت کردارهای مجموعه هماهنگی

های متفاوتی با هم ارتباط برقرار کنند، ها و سندوقتی افراد از فرهنگ :(1881) 17و ویزمن تومی-تینگ

های فرهنگی باعث ایجاد این تفاوت.  کنندی مورد انتظار از رفتارهای فرد پشتیبانی نمیقوانین سند به اندازه

توان اجتماعی مجازی هم می های شبکهرابطه با محتوای لذا در.  شونددم قطعیت در فرد میاضطراب و ع

ای مشابه پیام ارسالی  افتد که فرد پیام دریافتی را به شیوهر هنگامی اتفاق میثّکه ارتباط مؤ: چنین گفت

رسانند؛ ا به حداقل میهنگامی که افراد تفسیرهای اشتباه ر :دیگربیانبه.  تنده تفسیر و تعبیر کندتوسط فرس

 . تر اتفاق افتاده اسثّمؤ ارتباطی

 روش شناسی پژوهش 

کاربردی  ؛تحقیقات اکتشافی، به لحاظ نوع پژوهش یدر زمره ؛پژوهش ماهیّتپژوهش حاضر به لحاظ 

 ماهیّتظ این، پژوهش حاضر به لحاعالوه بر.  دارای استراتژی استقرایی بود ؛و به لحاظ استراتژی پژوهش

 .بود( یکمّ -کیفی)  اکتشافی –طرح متوالی  ؛های پژوهشداده و روش گردآوری داده

.  است شدهها استفاده عمقی برای گردآوری داده یاز ابزار مصاحبه ،در فاز کیفی پژوهش: ترتیببدین

  عمل شد ،ارتباطی یاز روش ارزیابی اعتبار به شیوه ،مدل یشده یسنجی مضامین برساختهاعتباربه منظور 

بین دو روش ضریب توافق از  ،احصاء شدهمضامین سنجی پایاییبه منظور همچنین .  (411، 1499 فلیک،)
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عالوه .  شدبرآورد  98/0زان آن که می( 298، 1479ساروخانی، ) ؛تاس شدهاستفاده ( محقق با همکار) کدگذار

: نظری بوده است، لذا ،گیری نمونههدفمند و روش  ،گیری نمونه یشیوه: گیری در این بخشآن، روش نمونهبر

های تهران در نفر از دانشجویان چهار قوم کرد، لر، فارس و ترک دانشگاه 20عمقی با  یمصاحبه یواسطههب

ها در نهایت برای تحلیل داده.  استاشباع نظری رسیدههای پژوهش به داده 1487-1482های تحصیلی سال

انجام  یواسطههب (وابستگی مضامینن دادن ارتباط و برای نشا) مضامین یاز تحلیل مضمون و از نوع شبکه

باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده  :کدگذاری یفرایند کدگذاری نظری در سه مرحله

 .  است شده

ی و از نوع به منظور ارزیابی و آزمون الگوی مفهومی برساخته شده، از روش کمّ ،ی پژوهشدر فاز کمّ

ه که مأخوذ ساختقمحقّ یترتیب که با استفاده از ابزار پرسشنامهبدین.  است شدهپیمایشی استفاده  یمطالعه

های تهران که با نفر از دانشجویان دانشگاه 494های پژوهش از روی باشد؛ دادهاز فاز کیفی پژوهش می

 81اطمینان  با سطح کوکران یبرآورد حجم نمونه و  فرمول  ای نسبتیگیری طبقه نمونهاستفاده از روش 

.  ؛ گردآوری گردیداند بودهانتخاب شده  ،(برابر  qو  pمیزان ) حداکثر واریانس و  01/0خطای  درصد و نیز

نفر از قوم  218، های سطح شهر تهراندانشگاهآماری اقوام مختلف در  یهمچنین به نسبت حجم جامعه

در حجم اقوام متناسب با  وانتخاب  ،قوم کردنفر از  42لر و نفر از قوم  49نفر از قوم ترک،  81فارس، 

 .  ها توزیع شدندها، نمونهدانشگاه

سنجی از کیفی و نیز جهت پایایی -صوری  -سنجی ابزار از اعتبار محتوایی به منظور اعتبارآن؛ عالوه بر

آلفای کرونباخ قدار م.  است شدهاز آزمون آلفای کرونباخ استفاده  ها با استفادههمبستگی درونی گویه روش

های پژوهش پس از داده.  است شدهبرآورد  7/0باالی  سنجشها، ابعاد و متغیرهای مورد سئواالت شاخص

حلیل و توصیف قرار و تحلیل استنباطی مورد ت  در دو بخش تحلیل توصیفی Spss19ورود به نرم افزار 

 .  استگرفته
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 و یافته ها  ها دادهه و تحلیل تجزیّ

 یافته های کیفی پژوهش  

 متنوّعهای کارکرد یافته و فراگیری سازمانین پایهفرایند کدگذاری نظری برای کشف مضام :1جدول

 : دهد میرا نشان  قومی فرهنگی میاندر ارتباطات  مجازی اجتماعی های شبکه

های کارکرد و فراگیر یافته سازمانمین پایه، ؛ فرایند کدگذاری نظری جهت کشف مضا1جدول

  فرهنگی قومیدر ارتباطات میانمجازی  اجتماعی های شبکه  متنوّع

 

 مضامین پایه

 

 یافته مضامین سازمان
 

 مضامین

 اصلی فرعی فراگیر

ها و  نسبت به ارزش تعصّب حمایت از اصالت قومی خود

گشایش  هنجارهای قومی خودی

 ذهنی

 

بین فرهنگی تأثیرات 

 قومی

 

 قومی یتاریخچهدنبال کردن 

 یقومیّت طنزهای شدن کم
اوری نسبت به سایر دارزش

 های قومیفرهنگ
 یقومیّت اتتعصّب شدن کمرنگ

 یقومیّت گیریجهت داشتن

 برابر بودن اقوام
پذیری با رفتار اقوام انطباق

 دیگر
-انعطاف

 پذیری

 

 هاقومیّتافتخار به تمام 

 اقوامسازگار بودن با سایر 

های فرهنگی ذیرش تفاوتپ آگاهی یارتقا یپذیرش در سایه

 نادیده گرفتن تفاوت قومی اقوام

اقانه در تعامل با تعامل خلّ قومیّتت به انسانیّت داشتن اولویّ

 اقوام دیگر
ابتکار 

 قومیّت به تشخصیّ داشتن اولویت
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 اجتماعی اقوام نزدیکی عامل کردن سفر

 
 مهارت و تعامل گفتمانی

 نزدیک شدن اقوام
 ال با اقوام دیگرتعامل فعّ

 داشتن تعامل مثبت بین قومی

 ممانعت از بحث کردن بی فایده

 ت احساسات در بروزمدیریّ

 اختالف قومی
پایداری 

 احساسی

 

 کنترل احساسات

 یقومیّتمقابله به مثل در توهین های 

 کردنتمایل به متقاعد 

 تمایل به تذکر دادن

 شرایط در آرامش حفظ عدم حفظ آرامش

 حفظ آرامش قومی بحرانی

همزادپنداری و درک تفاوت  پرهیز از تمسخر قومی

 فرهنگی قومی

همدلی 

 فرهنگی

 آشنایی بیشتر اقوام نسبت به هم

 یواسطههی بقومیّتکمرنگ شدن فاصله 

-قومیّتقرابت فکری افراد با  فضای مجازی

 یواسطههی  بقومیّتسازی مثبت فرهنگ های مختلف

 فضای مجازی
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 یافته و فراگیرظری جهت کشف مضامین پایه، سازمان؛ فرایند کدگذاری ن1ادامه جدول

 قومی فرهنگی میاندر ارتباطات مجازی  اجتماعی های شبکه  متنوّعهای کارکرد

 

 

 مضامین پایه

 

یافتهمضامین سازمان  

 

مضامین 

 فراگیر

 

 اصلی فرعی

 آشنایی با بزرگان قوم های بزرگان قومآشنایی با دالوری

عنصر 

 شناختی

 هویّت

 قومی

 آثار قومی یه به مطالعهتوجّ
 آثار قوم یمطالعه

 مندی به شناخت قومیعالقه

 ت فرهنگیاعتقاد به نسبیّ
 یقومیّتر چند داشتن تصوّ

 شناخت بین فرهنگی

 و اشعار  هامندی به سرودهعالقه مندی به موسیقی قومیعالقه

 یقومیّت

عنصر 

 احساسی

 مندی به موسیقی محلیعالقه

 و رسوم قومی مندی به آدابعالقه توجه به آداب و رسوم قومی

منفی نسبت  رنظت به اظهارحساسیّ یقومیّتحمایت در مقابل توهین 

 یقومیّتواکنش نسبت به توهین  قومبه 

استفاده از مصنوعات فرهنگی در 

 پروفایل
 قوم فرهنگی مندی به مصنوعاتعالقه

 ه به زبان قومیتوجّ
عنصر  ت دادن تعامل قومیاهمیّ

 ه زیاد به زبان قومیعدم توجّ
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 ارزشی زبان قومییّت دادن به فرهنگ و اهم قومی تعامل به هتوجّ

 یقومیّت تمجید و تعارف
 برتری قومی

 قومی تعصّب

 

 

 محوریقوم

 

 اقوام سایر پذیرش عدم

 قومی  هایارزش بودن مهم
 ت قومیحساسیّ

 یقومیّت توجه

 هاافزایش نزاع

 توجه به خصومت بین قومی
تهدید و 

کشمکش 

 بین قومی

 پرخاشگری و فحاشی

 قومی بین خصومت

 های بین قومیتوجه به تفاوت قومی هایتفاوت نبودن مهم

 قومی بین ازدواج از پرهیز

 ق قومیاعتقاد به تعلّ

 همبستگی

 گروهیدرون

 

 قومی قداشتن تعلّ تاهمیّ عدم

 ق قومیتعلّاولویت داشتن 

قومی در مقابل تعهد تعهد  احساس

 یملّ

قومی در مقابل تعهد  عدم احساس قومی تتعهد و مسئولیّ احساس

 یتعهد ملّ

 قومی تمسئولیّ
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 های شبکه متنوّعهای کارکردای پایهیافته و مضامین ، مضامین سازمان؛ تعداد مضامین فراگیر2جدول

 های کیفی مرتبط با مصاحبه را نشانمستخرج از داده قومی فرهنگی میاندر ارتباطات  مجازی اجتماعی

 : دهد می

 اجتماعی های شبکه متنوّعهای کارکردای یافته و پایه، سازمانمضامین فراگیر؛ تعداد 2جدول

 قومی فرهنگی میاندر ارتباطات مجازی 

 مضامین پایه
 یافتهمضامین سازمان

 مضامین فراگیر
 

 اصلی فرعی ردیف

 1 تأثیرات بین فرهنگی قومی 1 10 27

 2 قومی هویّت 4 8 14

 4 محوریقوم 4 2 14

 جمع کل 4 11 21 11

 

ای ی اصلی و فرعی و نیز مضامین پایهیافتهاج مضامین فراگیر، مضامین سازمانپس از احصاء و استخر

 الگوی طراحیدر این قسمت به  فرهنگی میاندر ارتباطات  مجازی اجتماعی های شبکه متنوّعهای کارکرد

 .تاس شدهمبادرت  1اصلی و فرعی در ذیل نمودار یافته سازمانمفهومی شبکه ای برحسب مضامین فراگیر و 
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 اجتماعی های شبکه متنوّعهای کارکرد گیریلگوی مفهومی شبکه ای اندازه؛ طراحی ا1نمودار

 ییافته سازمانو براساس مضامین فراگیر  دانشجویان قومی فرهنگی میاندر ارتباطات  مجازی 

 اصلی و فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمت دادن به 

 زبان قومی

 

 های شبکه متنوّع کارکرد

در  مجازی اجتماعی

 قومی فرهنگی میانارتباطات 

 

 عنصر شناختی 

 

  محوری قوم

 قومی تعصّب

 

تهدید و 

کشمکش برون 

 قومی

 

همبستگی درون 

 گروهی

 

تأثیرات بین 

 فرهنگی قومی  

 

 قومی هویّت

  

 عنصر ارزشی  

عنصر 

 احساسی 

 مطالعه آثار قوم

 

آشنایی با 

 گان قومربز

 

اهمیت دادن 

 تعامل قومی

 

داشتن تصور 

 یقومیّتچند 
 

عالقه مندی به 

 مصنوعات

 قوم فرهنگی

 

عالقه مندی به 

 و رسوم آداب
 قومی

 

عالقه مندی به 

 و اشعار  ها سردده

 یقومیّت

 

حساسیت به 

منفی  نظر اظهار

 قوم نسبت به

 
 برتری قومی

 

 حساسیت قومی

 

توجه به 

ی بین ها تفاوت

 قومی

 

توجه به خصومت 

 بین قومی

 

اعتقاد به تعلق 

 قومی

 

تعهد و  احساس

 قومی مسئولیت

 

 ابتکار اجتماعی 

پایداری 

 احساسی 

 پذیری انعطاف

تعامل فعال با 

 اقوام دیگر

 

تعامل خالقانه در 

 با اقوام دیگر تعامل

 

انطباق پذیری با 

 رفتار اقوام دیگر

 

ی ها تفاوتپذیرش 

 فرهنگی اقوام

حفظ آرامش در 

شرایط بحرانی 

 قومی

مدیریت احساسات 

در بروز اختالف 

 قومی

 

ارزشداوری نسبت 

به سایر فرهنگ های 

 قومی

 گشایش ذهنی 

 

نسبت به  تعصّب

ها و  ارزش

هنجارهای قومی 

 همدلی فرهنگی خودی

همزادپنداری و 

درک تفاوت 

 فرهنگی قومی

 

قرابت فکری افراد 

های  قومیّتبا 

 مختلف
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  1ی پژوهش های کمّیافته

 های توصیفی پژوهشیافته 

بیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان از .  سال 40/22سنجشآماری مورد  یی جامعهسنّ متوسط

بیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان از حیث .  (درصد 1/71)نفر 274زن با  یحیث جنس در طبقه

از تحصیالت کارشناسی و  طور متوسطههر فرد ب.  (درصد 1/92)نفر 411مجرد با  یوضعیت تأهل در طبقه

تر از آن نیمی دیگر نیز پاییندرآمد متوسط و باالتر و نیمی از پاسخگویان دارای .  تر برخوردار بوده استپایین

در طبقه قوم فارس با  قومیّتبیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان از حیث نوع  :در نهایت.  قرار داشتند

 .  است شدهمشاهده ( درصد 17) نفر 218

 یافته های استنباطی پژوهش 

در مجازی  اجتماعی های شبکه متنوّعهای کارکردبرازش نیکویی مدل منظور در این قسمت به

هویّت قومی،  فرهنگی میانتأثیرات های متغیرهای فهلّبه تحلیل عاملی تأییدی مؤ، فرهنگی میانارتباطات 

.  گیردشده برای آنها مورد تأئید قرارهای مختلف درنظر گرفتهمؤلّفهشود تا پرداخته میمحوری قومی و قوم

 : دهد میو بارتلت در تحلیل عاملی پژوهش حاضر را نشان  (KMO)نتایج آزمون کیزر مایر 4جدول 

 و بارتلت در تحلیل عاملی ( KMO)نتایج آزمون کیزرمایر (:  3)جدول

 (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling)آزمون کیزرمایر  211/0

 ( Bartlett s Test)آزمون بارتلت  244/817

11 Df 

000/0 Sig: 
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باشد؛ این آزمون کفایت می 211/0برابر با  آزمون کیزر مایر :دهدنیز نشان می 4همانگونه که جدول

همچنین .  کنداندازه حجم نمونه را جهت انجام تحلیل عاملی و نیز امکان انجام تحلیل عاملی را ارزیابی می

برای انجام  ها دادهو داللت بر این امر دارد که  باشد می 01/0سطح معناداری آزمون بارتلت در سطح معناداری

 .  باشند میتحلیل عاملی مناسب 

ویت قومی و قوم فرهنگی قومی، ه رات میانهای متغییرهای تأثی لفه؛ ماتریس همبستگی مؤ(4)جدول 

 :دهد محوری را نشان می
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          000/1  گشایش ذهنی 
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         000/1  108/-  همدلی فرهنگی 

        000/1  114/0  082/0  پایداری احساسی 

       000/1  241/0-  401/0  018/0  پذیری انعطاف 

      000/1  099/0  244/0  002/0  414/0  ابتکار عمل اجتماعی 

     000/1  024/0-  022/0  044/0-  092/0-  218/0  تعصّب قومی 

    000/1  220/0  242/0  082/0  128/0  024/0-  007/0 تهدید و کشمکش  

 بین قومی

   000/1  171/0  017/0-  081/0  042/0  120/0  024/0  118/0- همبستگی درون  

 قومی

  000/1  019/0-  184/0  192/0  411/0  129/0  017/0  148/0-  428/0  عنصر شناختی 

 000/1  211/0  192/0-  101/0  204/0  240/0  010/0  029/0-  148/0-  482/0  عنصر احساسی 

0

00/1 

141/0  284/0  218/0-  122/0  244/0  042/0  014/0  119/0-  112/0-  404/0  
 عنصر ارزشی

 گشایش ذهنی           
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          12/0  همدلی فرهنگی 

         000/0  040/0  پایداری احساسی 

        000/0  000/0  414/0  پذیری انعطاف 

       044/0  000/0  494/0  000/0  ابتکار عمل اجتماعی 

      109/0  088/0  202/0  047/0  000/0  تعصّب قومی 

     000/0  000/0  042/0  000/0  107/0  444/0 کشمکش تهدید و 

 بین قومی

    000/0  470/0  047/0  207/0  008/0  429/0  010/0 همبستگی درون  

 قومی

   420/0  000/0  000/0  000/0  000/0  142/0  002/0  000/0  عنصر شناختی 

  000/0  000/0  020/0  000/0  000/0  421/0  084/0  004/0  000/0  عنصر احساسی 

 000/0  000/0  000/0  001/0  000/0  249/0  481/0  010/0  014/0  000/0  عنصر ارزشی 
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قومی،  فرهنگی میانتأثیرات  متغیرهای های مؤلّفهبین برخی از  ؛دهد مینشان  (4)جدول همانگونه که

           باشند می 01/0و  01/0وجود دارد که در سطح معناداری همبستگی معناداری  محوری قومقومی و  هویّت

عالوه بر آن بین برخی از .  (برخی دارای همبستگی مستقیم و برخی دارای همبستگی معکوس هستندکه ) 

تهدید و کشمکش بین قومی و  پذیری همچون گشایش ذهنی با انعطاف) ارزیابیسه متغیر مورد  های مؤلّفه

 . (P>0/01)است شدههمبستگی معناداری مشاهده ن ...(و

 :دهد مینشان  ها مؤلّفهمیزان بارهای عاملی و سهم هر بعد را در تبیین  1جدول 

  1آن های مؤلّفهنتایج آزمون تحلیل عاملی برحسب ابعاد و (: 5)جدول

 ( در اینجا  متغیر)عامل           

  ها مؤلّفه

 عامل  اول

 (قومی فرهنگی میانتأثیرات )

 عامل  دوم

 (محوری قوم)

 عامل  سوم

 (قومی هویّت)

   192/0 گشایش ذهنی

   290/0 همدلی فرهنگی

   949/0 پایداری احساسی

   441/0 پذیری انعطاف

   474/0 ابتکار عمل اجتماعی

  117/0  قومی تعصّب

  221/0  تهدید و کشمکش بین قومی

  141/0  همبستگی درون قومی

 704/0   عنصر شناختی

 902/0   عنصر احساسی

 211/0   عنصر ارزشی

 288/14 481/12 271/24 درصد واریانس تبیین شده

 422/11 222/40 271/24 درصد تراکمی واریانس تبیین شده
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 محوری قومقومی،  فرهنگی میانسه متغیر تأثیرات  های مؤلّفه؛ دهد مینیز نشان (: 1)همانگونه که جدول

اجتماعی  های شبکه متنوّعگانه کارکردهای سهسبتاً قابل قبولی با متغیرهای قومی از همبستگی ن هویّتو 

باید خاطرنشان ساخت که درصد کل و در نهایت  باشند میبرخوردار  فرهنگی میانمجازی در ارتباطات 

بنابراین؛ با توجه به .  باشد می 422/11واریانس تبیین شده توسط متغیرهای موجود در تحلیل عاملی برابر با 

در مجازی  اجتماعی های شبکه متنوّعهای کارکردالگوی تحلیل عاملی تأئیدی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه 

 .  گردد می؛ تأئید باشد میاز برازش الزم برخوردار  فرهنگی میانارتباطات 

  گیریبحث و نتیجه

در  مجازی اجتماعی های شبکه متنوّعهای کارکرد پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی الگوی

پس از توصیف و .  است شدهآغاز  (های تهراندانشجویان دانشگاه: مطالعهمورد)قومی فرهنگی میانارتباطات 

تبیین سوابق نظری و بیان سوابق تجربی مرتبط با موضوع پژوهش، از طرح متوالی اکتشافی جهت گردآوری 

اجتماعی مجازی  های شبکهنتایج پژوهش نشان داده است که الگوی کارکردهای .  است شدهاستفاده  ها داده

توان چنین اذعان داشت که میتر؛ ؛ به بیان دقیقباشد می وجهیچندو  متنوّع فرهنگی میاندر ارتباطات 

و  محوری قومقومی، هم باعث برجسته شدن  فرهنگی میانأثیر مثبت اجتماعی مجازی هم موجب ت های شبکه

سو های اجتماعی مجازی از یک شبکه: رتیب کهتبدین.  گردند میقومی  هویّت تقویّتدر نهایت هم موجب 

و تبدیل کردن آن به امری روزمره به نزدیکی بیشتر  فرهنگی میانگسترش ارتباطات  یواسطههتوانند بمی

 یهتوسع و رشد به بیان دیگر؛.  های مثبت و ایجاد همنوایی بیشتر بیانجامد های مختلف و اخذ جنبه فرهنگ

 هایآگاهی و مبادالت گسترش و بسط موجباجتماعی مجازی  های شبکهو نیز  اطالعات فنّاوری روزافزون

مضمون این امر در ذیل مضمون فراگیر تأثیرات بین فرهنگی قومی با پنج .  است شده فرهنگی و قومی

ابتکار اجتماعی، پایداری احساسی و همدلی  ،پذیری انعطاف ،گشایش ذهنی :اصلی شامل ییافته سازمان

 .  است شدهاحصاء و شناسایی فرهنگی 

ت عدم قطعیّ ینظریه براساس توان میالگوی مفهومی را  یاین مضمون فراگیر برساخته شده  

های ها و سندچنین تبیین کرد که وقتی افراد از فرهنگ( 1881) و ویزمن تومی-گادیکانست و تینگ
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ت در فرد های فرهنگی باعث ایجاد اضطراب و عدم قطعیّفرهنگی متفاوتی با هم ارتباط برقرار کنند؛ تفاوت

ها زمانی باعث کاهش اضطراب و عدم قطعیت می شود که برداشت ها یکسان و نزدیک شوند و لذا تفاوتمی

 توان میاجتماعی مجازی هم  های شبکهبنابراین در رابطه با محتوای .  به حداقل برسند ها تفاوتبه هم و 

ارسالی توسط  ای مشابه پیام افتد که فرد پیام دریافتی را به شیوهچنین گفت که ارتباط موثر زمانی اتفاق می

 ی مذاکره یبا نظریه الگوی مفهومی یاین مضمون فراگیر برساخته شده همچنین.  فرستنده پیام تفسیر کند

؛ کند میها تأکید هویّتفرایند مذاکره  یواسطههارتباطات بین فرهنگی بکه بر ( 1884)تینگ تومی  هویّت

 گر در یکی دو تعاملهویّتبر این باور است که فرایند مذاکره تعامل  ،تینگ تومی :به بیان دیگر.  قرابت دارد

و ی هویّتری انجام پذیرد، انسجام ته خودشناسایی افراد به صورت امنهرچ :لذا.  رویداد ارتباطاتی جدید است

العکس ب.  ها خواهند بودی سایر فرهنگآنان بیشتر پذیرای تعامل با اعضانفس کلی آنان بیشتر شده و عزت

عالوه .  چه افراد بیشتر احساس آسیب پذیری کنند، دچار اضطراب بیشتری در تعامالت خود خواهند شدهر

 ز حیث اینکه قرار گرفتن اعضایرابطه با گروه غیرخودی ا، در (1892) ات توانش ارتباطی کیمبر آن، با نظریّ

پیوند با اعضاء گروه غیرخودی بر توانش ارتباطاتی آنها  ماهیّتشخصی افراد و  های شبکهگروه غیرخودی در 

معنا چنین بیان داشت  یدر نهایت براساس نظریه.  گذارد؛ قرابت داردرابطه با گروه غیرخودی تاثیر می در

 های شبکهاز جمله  ،گروه در کنندگانشرکت کردارهای مجموعه هماهنگی شامل انسانی گروهی زندگیکه 

ای از انتظارات، نسبت به چگونگی رفتار آنها با  اجتماعی مجازی است و از تعامل آنها با یکدیگر مجموعه

که  کند میاجتماعی مجازی هنگامی کاهش پیدا  های شبکهتفاهم در از این منظر؛ سوء.  آید همدیگر پیش می

 فرد یوسیله به عمللذا .  رشت ذاتی خودگیرند، نه از س افراد فکر کنند که واژگان معنی خود را از افراد می

 .  شود می او ساخته ارزیابی فرایند تفسیر و یواسطههب کنندهعمل

در تحقیقات خود به این نتیجه ( 2008) 20و الوال و اسکوز( 2007) بوید و الیسوندر این رابطه  

مشارکت تنها اثر مثبتی بر روابط فرهنگی داشته است، بلکه درجه  ها نه اند که استفاده از وبالگ رسیده

محوری به دلیل  دهد که قوم در تحقیق خود نشان می( 2007) بانرجی.  استفرهنگی را هم افزایش داده

ها در حال  ای برای تعامل مردم با دیگر فرهنگ های اجتماعی مجازی کاهش یافته و انگیزه استفاده از شبکه
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ی خود نشان دادند که با گسترش در مطالعه( 1480) قادرزاده و عبداله زادههمچنین .  افزایش است

های بین فرهنگی تعدیل و کاهش یافته تاال رفتن آگاهی و شناخت بین قومی، حساسیّارتباطات مجازی و ب

 .  است

شدن توانند باعث برجسته اعی مجازی میهای اجتم شبکههای پژوهش نشان داد که از سوی دیگر یافته 

این .  این فضا باشدمدارانه در های قوم نفرت و بازتولید دیدگاه ها بین قومی و حتی کینه و اختالفات و تفاوت

قومی، تهدید و  تعصّب: اصلی یافته سازمانشامل سه مضامین  محوری قوممضمون فراگیر امر در ذیل 

به معنای قضاوت  ،این مفهوم.  است شدهاحصاء و شناسایی کشمکش برون قومی و همبستگی درون گروهی 

و  است شدهمانند به کار بردن مالک قالبی که توسط فرهنگ شخص تولید .  باشد میفرهنگی  تعصّبهمراه با 

این مضمون فراگیر .  برد کار میی از فرهنگ غیر بههای گروهها، افراد یا  وی آن را در مورد موضوعات، کنش

 یهصه در نظریّبه معنای قضاوت جانبدارانه به عنوان یکی از چندین مشخّالگوی مفهومی که  یبرساخته شده

های فراگیر جوامع انسانی  عنوان یکی از خصیصهگروهی است که با شاخص خصومت بههمبستگی درون

اجتماعی مجازی  های شبکهگراهام سامنر چنین گفت که  یبراساس نظریه توان میرا  شود بازشناخته می

-قومی میگروهی  برونی و کشمکش و خصومت قومیّتگروهی های درونو توسعه همبستگی تقویّتموجب 

  .  شود؛ قرابت دارد

از  اند که افشای بیش  در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده( 2007) 21کیان و اسکات ،در این رابطه

های اجتماعی، باعث مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی در سطح بین  العات شخصی در شبکهحد اطّ

باورهای افراد و هایی در مورد اعتقادات و  ها و مناقشات و بحث مواردی مانند درگیری.  است شدهفرهنگی 

گونه که در ذیل همچنین همان.  های منفی است ها در مورد همدیگر از جمله این جنبهتفکرات قالبی آن

ها،  قومیّتنشان داد که با افزایش تعامل بین ( 2002) پونیادر نهایت  سوابق تجربی نیز به آن اشاره شد؛

های  گروهی نیز منجر شود؛ چرا که شبکهتواند به کشمکش برون همزمان، می اما.  یابد همبستگی افزایش می

بولونگ حقیقات تهمچنین .  زنند محوری در ارتباطات دامن می قوم یاجتماعی مجازی به تشدید و توسعه
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به بیان دیگر؛  .  زنند محوری دامن می های اجتماعی به قوم کرده است که اینترنت و شبکهنیز اثبات  (2009)

  .  قومی قومی بیشتری در اینترنت دارند تا ارتباطات بروناً تمایل به ایجاد ارتباطات درونافراد عموم

و  تتقویّتوانند باعث  های اجتماعی مجازی می شبکههای پژوهش نشان داد که عالوه برآن؛ یافته

با سه قومی  هویّتمضمون فراگیر این امر در ذیل .  های قومی و نژادی در این فضا باشندهویّتبازتولید 

احصاء و شناسایی عنصر احساسی و عنصر ارزشی  ،عنصر شناختی :اصلی شامل ییافته سازمانمضمون 

که ( 1879) 22از یک سو با دیدگاه تاجفل ،الگوی مفهومی یبرساخته شدهاین مضمون فراگیر .  است شده

ت گروهی را متشکل از سه زند و عضویّ را با عضویت گروهی پیوند می( قومی هویّتدر اینجا ) ت اجتماعیهویّ

قومی دانشجویان را  هویّت توان میلذا از این منظر، .  قرابت دارد داند؛ میعنصر شناختی، ارزشی و احساسی 

ص به همراه پیامدهای احساسی و ارزشی شان نسبت به قوم مشخّیزان آگاهی و شناخت آنها از تعلقبه م

با دیدگاه مانوئل  الگوی مفهومی یشده این مضمون فراگیر برساخته :دیگراز سوی.  مرتبط با آن تعریف کرد

 قدرتمند تقویّت ایی برآمده از آن موجبی شبکهجامعهاورانه و فنّ انقالب :است که معتقد (1491) کاستلز

 بازتولید و تقویتدر  ای شبکه ییعنی جامعه.  شود؛ قرابت دارددار میجمعی مقاومتی و برنامه های هویّت

 اساس ؛ برباشند می قومی هایتهویّ آنها مهمترین که یغیرملّ جمعی هایتهویّ مقاومتی همچون های هویّت

 یی که مبتنی بر تعامالت میان اعضافرهنگی همنظریهبا  ؛از سوی دیگر.  نقش اساسی دارند مشترک اصول

رهنگ خاموش از برخی از فی گروه همچراکه اعضا.  موش است؛ قرابت داردکم نفوذ، به حاشیه رانده و خا

 مواجهه با ها هنگامعی مجازی برای دستیابی به موفقیتاجتما های شبکههای ارتباطاتی همچون سبک

  .  جویندساختارهای مسلط سرکوبگر بهره می

ر ی فرهنگی که دها تفاوترغم ها علیلکنشان دادند که  ( 1492)پور قلیو ی توسلّ ،در این رابطه  

ت قومی آنهاست؛ آنها بیانگر هویّ فرهنگی مشترک دارند که مشخصاً هایهخصیصمیان خویشتن دارند، برخی 

با پذیرفتن عناصر مدرن و جهانی در کنار عناصر محلی و قدیمی، ترکیب ظریفی از امر محلی و جهانی را به 

-تگیرند توان هویّمی عناصری که در درون فرایندهای قدرت، تفاوت و مقاومت قرارهمچنین اند؛ وردهوجود آ

 اجتماعی یها شبکه در قدرت و عنوان کنشگریدر پژوهش خود تحت( 1482)خانیکی . سازی باالتری دارند

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=97
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 کی روانیپ ییو همسو جیبسو متعاقباً کنشگری های نهیمجازی زم یی اجتماعها شبکهمجازی نشان داد که 

در پژوهش  (1484)و دیگران پورعدلی صمد ،در مقابل.  کشدیم شیای مجازی پفرهنگ رسانه در را دهیعق

ت مدّ یواسطههب جوانان فرهنگی هویّت بر بوک مجازی همچون فیس اجتماعی یشبکه یرات منفیتأث خود به

 .  اندت، میزان مشارکت در جامعه آماری مورد مطالعه خود دست یافتهعضویّ

های کارکردکه سه متغیر برآمده از  :چنین گفت توان میگیری کلی در یک نتیجهباید اذعان داشت که 

 فرهنگی میان، تأثیرات محوری قومکارکردهای  ،فرهنگی میاندر ارتباطات مجازی  اجتماعی های شبکه متنوّع

 مجازی  اجتماعی های شبکهبه ترتیب از بیشترین تا کمترین میزان در تعامل با   ،قومی هویّتقومی و 

 .  باشند میبرخوردار 

الگوی برساخته  :نشان داد کمی نتایجدر بخش  دیایج استنباطی ذیل تحلیل عامل تأیینت ،در نهایت

اند در مجموع تغیرهای موجود در تحلیل عاملی تأییدی توانستهم شده از برازش الزم برخوردار بود و لذا

اجتماعی مجازی  های شبکه متنوّعگانه کارکردهای متغیرهای سه های مؤلّفهدرصد از واریانس کل  422/11

  .  بینی نمایندرا تبیین و پیش قومی فرهنگی میاندر ارتباطات 

های فرهنگی، فضای  گذاری سیاستاندرکاران ذیل برای دست پیشنهادهایتوجه به نتایج پژوهش، با

الزم نسبت دامات های عملیاتی و اقنسبت به تدوین راهبردها، برنامه تا گردد میها ارائه  مجازی و نیز دانشگاه

طور اجتماعی مجازی  به های شبکهو  طور عامین فرهنگی قومی در فضای مجازی بههای ببه بهبود حساسیّت

 : ترتیببدین.  ص تمهیداتی را فراهم سازندخا

 : اجتماعی مجازی بواسطه های شبکهایی دانشجویان کاربر نهسطح سواد رسا یو ارتقا تتقویّ -1

 های آموزشی؛  آموزشی همچون کارگاههای برگزاری دوره 

 های تخصصی؛ها و همایشبرگزاری نشست   

  تألیف، ترجمه؛تولید محتوای آموزشی در قالب 

 یان واحدهای در مای های سواد رسانهاصول و مهارتآشنایی با عنوان؛ گنجاندن واحد درسی تحت

  .  های مختلف دانشگاهیدرسی دانشجویان رشته



101 

 ...مجازی های اجتماعیشبکهالگوی کارکردهای متنوّع  طراحی و ارزیابی

اجتماعی مجازی خاصه آموزش  های شبکههای اجتماعی به دانشجویان کاربر آموزش مهارت -2

 .  اقتفکر خلّ و گیریتصمیم ،تفکر انتقادی ،مقابله با هیجان ،همدلی ،ارتباطی ،خودآگاهی هایمهارت

در  اجتماعی مجازی های شبکهکاربر  اجتماعی بین گروهی در میان دانشجویان یسرمایه تتقویّ -4

 : یواسطههگروهی قومی بی همبستگی برونراستای ارتقا

 ّاعتماد بین شخصی خاصه اعتماد عام یا تعمیم یافته؛  تتقوی 

 ّدوستی، انصاف و جوانمردی، تمایل به صداقت، گذشت، نوع: رسمی همچونهنجارهای غیر تتقوی

 د و احساس مسئولیت؛   همکاری و تعاون و تعهّ

 ّعلمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری یهااجتماعی دانشجویی همچون انجمن های شبکه تتقوی. 
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