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فرهنگی  بین  2واره بر دانش طرح 1سرفینگ کوچنوازی  ی اجتماعی مهمان ی تاثیر شبکه این مقاله به مطالعه :چکیده

ی  و همکاران که مفهوم توسعهاندیکات  نظریات ازبه این منظور .  پرداخته است یکدیگر  نسبت به فرهنگ کاربران

بر اساس مفهوم .  ستا شده بهره گرفتهاند،  فرهنگی را طی شرایطی خاص در سطح و عمق مطرح کرده بیندانش 

در سطح افزایش پیدا کرده و با  ،ها با قرار گرفتن در چارچوب فرهنگی جدید واره فرهنگی، دانش طرح  بینی  توسعه

ی اجتماعی و  شبکه تاثیرمطالعه حاضر به دنبال تبیین .  کنندپیدا میافزایش در عمق سپری کردن زمان زیاد 

 دربارهآنها  های ذهنی  تغییر کلیشه و گی کابرانفرهن های بین واره  ی دانش طرح سرفینگ بر توسعه نوازی کوچ مهمان

که بر اساس  ، تحلیل محتوای کیفی استبه این منظور روش استفاده شده در تحقیق  .دیگر می باشدیک فرهنگ 

کاربران فرهنگی بینی دانش  ی اول توسعه مرحله در. اند بندی شده در دو مرحله تقسیم ی مرتبطها بندی مقولهآن 

 و ارزیابیمورد تحلیل  های ذهنی به واسطه این شیوه از سفرامکان تغییر کلیشهی دوم  و در مرحلهو عمق در سطح 

کاربران را در سطح فرهنگی واره بینطرحد که این شبکه توانسته دانش ده نتایج تحقیق نشان می .گرفته استقرار 

در عمق  آن چشمگیرامکان تغییر  امااست  های موثری برداشته فرهنگی گام های بین و در تغییر کلیشهافزایش دهد 

 .نداشته است را

 .های ذهنی ، کلیشهفرهنگی های بین واره سرفینگ، طرح کوچ: واژگان کلیدی
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 طرح مسئلهو  مقدمه

میلیون نفر اعالم کرده است که مبلغی  111را بیش از  2111بانک جهانی تعداد گردشگران جهان در سال 

رشد صنعت گردشگری در دهه . اندطور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان نمودهمیلیون دالر را به 519حدود 

های شغلی مستقیم و غیرمستقیم  درصد برآورد شده و حجم بسیار زیاد مالی و ایجاد فرصت 11معادل  1551

طبیعی، فرهنگی و تاریخی خود جلب نموده تا از این طریق به جذب  آن توجه کشورهای جهان را به میراث

گردشگری در کنار تاثیرات اقتصادی، تاثیرات .  گردشگر و گسترش فعالیت اقتصادی در این زمینه بپردازند

ها به گردشگران  اجتماعی متعددی نیز از طرقی نظیر تهیه و پخت غذا و تولید آثار هنری و بومی و شناساندن آن

ی  و یکم با گسترش و پیشرفت فناوری و تغییر در شیوه بینی تام ترنر، قرن بیست طبق پیش. جهانی در پی دارد

عصر »ی دوم قرن بیستم را باید  که نیمه طوری زندگی انسان، زمان بیشتری صرف اوقات فراغت خواهد شد به

که  واقعیت را مطرح کرده است اینکشف عظیم بشری در حوزه صنعت گردشگری . نام نهاد« صنعت گردشگری

ها را داراست؛ چرا که هرچه شناخت مردم از یکدیگر و  گردشگری قابلیت ایجاد صلح و دوستی میان ملت

های خصمانه و خشن پیشین  تر شده و سیاست تر و صمیمی گردد، روابط آنها دوستانه سرزمین همدیگر بیشتر می

دستاوردهای صرفا اقتصادی تواند از میشود که ی بشر تلقی میاین دستاوردی عظیم برا. نماید را تعدیل می

گردد ول و شکوفایی جوامع موجب تح تری را در پی داشته باشد و تر و اساسی میقتر بوده و تاثیرات ع مهم

 (. 1-3: 1339سقایی و یزدی، )

نیز دستخوش   ی مسافرت ، شیوهآمدهفضای مجازی پدید ظهور ی  در این میان با تحوالتی که به واسطه

-سایت کوچوب ی مسافرت را تغییر داده، شیوه بسترهایی که در فضای اینترنتیکی از این .  تغییر شده است

افراد با عضو شدن در این سایت اعالم آمادگی .  است «نوازی رایگان مهمان» شبکه اجتماعی یک ،3سرفینگ

کنند که در و یا درخواست می باشندشان  خانهفراد در طول سفر آن ایک یا چند نفر در  میزبانکنند که  می

 که با ارتباط بسیار نزدیک با از مسافرت را تجربه جدیدی به این ترتیب مهمانان  .جایی دیگر مهمان شوند

رسد این تجربه از سفر که با نزدیکی به اعضای نظر میبه  .کنندمی است، تجربههمراه اعضای فرهنگ میزبان 

-وارهتری نسبت به شیوه قدیمی مسافرت بر ذهنیات قبلی و طرحدیگر همراه است، باید تاثیرات عمیقفرهنگی 

ارائه فرهنگ تری از آن تر و واقعیفرهنگی مسافران از فرهنگ مالقات شده داشته باشد و درک ملموسهای بین

سرفینگ بر  ی اجتماعی کوچ شبکهداشت که  پاسخ به این پرسش خواهیمبنابراین در این مقاله سعی در .  دهد

تواند در چه تغییراتی را می  ،پیش و پس از سفر و مالقات فرهنگ میزبان قرار داده است اساس امکاناتی که

تواند فرهنگی کاربران ایجاد کند؟  وسعت و عمق حوزه این تغییرات چگونه است و آیا میواره بیندانش طرح

، ایمکه مطرح کرده هاییپرسشتر دقیقمطالعه برای ز از میان بردارد؟  فرهنگی را نیهای ذهنی بینکلیشه

در نظر کاربران فرهنگی  بین های واره افزایش دانش طرحدر راستای سایت که و اهدافی را  امکانات، اقدامات عملی

میزبان منعکس و همچنین محتوای پروفابل کاربران که دیدگاه آنها را پیش و پس از مالقات فرهنگ  است گرفته

 .داریم کاربرانذهنی  های واره طرح در تغییرات احتمالیاین  سعی در فهم و مورد کاوش قرار دادهنماید، می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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فرهنگی انجام شده است کم نیستند، اما کمتر پژوهشی در  های بین واره ی طرح هایی که در زمینه پژوهش

با این حال  . است انجام شدهفرهنگی کاربران واره بینسرفینگ بر دانش طرحکوچ هایی چونزمینه تاثیر سایت

استدالل اخالقی، »ای با عنوان  مقاله. های بین فرهنگی انجام گرفته است واره طرح پیرامونمطالعات ارزشمندی 

 2113توسط اندیکات، باک و نروائز در سال « ی شناختی روابط و شالوده: توسعه فرهنگی و تجربه چند فرهنگی

گیری  فرهنگی پرداخته است و با بهره این مقاله به رابطه میان استدالل اخالقی و حساسیت بین. است دهنوشته ش

فرهنگی و اخالقی در  ی بین های معاصر یادگیری انسان به اندیشیدن در مورد توسعه از علوم شناختی و نظریه

اند که قضاوت اخالقی و  یق نشان دادهنتایج تحق. است اجتماعی پرداخته -پذیری شناختی شرایط افزایش انعطاف

فرهنگی خصوصا  شوند و هردو به تجربیات بین توجهی به یکدیگر مربوط می فرهنگی به میزان قابل ی بین توسعه

 . به عمق تجربیات برخالف وسعت آن مربوط است

 رویکرد یک: یکدیگر به نسبت آمریکا و ایران مردم فرهنگی میان های واره طرح»دیگر عنوان  یپژوهش

این پژوهش مباحث خود را طبق . انجام شده است 2115که توسط شاقاسمی و هیسی در سال  دارد« کیفی

نتایج این پژوهش نشان . است برده فرهنگی پیش های بین واره ی تعریفی از طرح ها و ارائه واره مفاهیم طرح

یی به آمریکاگویان  ها، نسبت به پاسخ ییمریکاآتری به  فرهنگی مثبت گویان ایرانی ذهنیت بین است که پاسخ داده

در ادامه .  اند ها بوده واره ایجاد این طرحی  ها منابع اولیه ، رسانهگروهاند و برای هر دو  همتایان ایرانی خود داشته

 .کنیمسرفینگ انجام شده است اشاره میبه مطالعاتی که در بستر سایت کوچ

تجزیه و تحلیل اکتشافی پایگاه : سرفینگ در کوچ( المللی بین)طنی و روابط جهان»ای با عنوان مطالعه

نامه به اکتشاف  این پایان. سرفینگ، توسط رابرت لیپ انجام گرفته است سایت کوچ امکانات پیرامون« 2وب

نامه به این موضوع  پایان. پردازد میسرفینگ  از طریق سایت کوچوطنی در اینترنت  ی جهان جامعهعملکرد 

پشتیبانی را ها  سرفینگ یادگیری فرهنگی را تسهیل و ایجاد ارتباطات میان فرهنگ پرداخته که سایت کوچ

 .کند می 

است که روزن  کاربران به یکدیگر اعتمادسرفینگ، مسئله یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون سایت کوچ

ت کربرپایه مشاتعلق و اعتماد در یک شبکه اجتماعی : سرفینگکوچ»ای با عنوان در مقاله( 2111)و همکاران 

سرفرها و اعتماد و به مطالعه مسئله احساس تعلق به جامعه کوچ مقالهاین .  اندبه آن پرداخته«جهانی آنالین

واقعی مالقات رودررو  اند که کاربرانی که در دنیاینتایج تحقیق نشان داده.  ارتباط میان کاربران پرداخته است

 انجمناحساس تعلق کمتری به این نسبت به کسانی که مالقات رودررو برای آنان اتفاق افتاده است، اند، نداشته

و میزبان  هرا نشان داد انجمنرابطه مثبتی با احساس تعلق به کاربران، آیی گرایش به گردهمهمچنین   .دارند

این تحقیق بیانگر تاثیر مثبت مالقات رودررو در دنیای .  ه استداشت انجمنی با اعتماد به رابطه مثبتنیز بودن 

 .به یکدیگر است کاربرانمیزان اعتماد و ارتباط   مجازی بر

تمرکز بر  گیرد، قرار می توجههای پیشین مورد  ی جدیدی که در این پژوهش نسبت به پژوهش نکته

.  سرفینگ استسایت کوچ از طریقهای ایجاد شده واسطه قابلیتبه فرهنگی کاربران واره بیندانش طرحتغییرات 

در ادامه به دنبال فهم این موضوع به مفاهیم مورد نیاز برای شرح دقیق مسئله، و پس از آن تحلیل سایت بر 
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های مطرح شده در پژوهش  پاسخ به پرسش. اساس مفاهیم موجود و به روش تحلیل محتوا، پرداخته خواهد شد

 . گیری مورد بحث قرار خواهند گرفت سمت نتیجهنیز در ق

 

  فرهنگیو کلیشه در ارتباطات بین واره طرحه های کارگیری نظریبه: چارچوب نظری

 یوضعیتکه فرد وارد  زمانی به این نکته اشاره نموده که وارهطرحبرای روشن ساختن مفهوم  (1503)کانت 

شرایط بازی کند، دوباره در ذهنش  آن ه باید درشود، دانش او از رفتار مناسب و نقش مناسبی ک می نوسأم

متشکل از یک چارچوب دانش آشنا  کننده، هر فرد تعاملاجتماعی بیان دیگر دنیای به .  گرددمیبازیابی 

برای  وارهطرح.  واره نامیده می شود طرحیا دانش، اسکیما های   این چارچوب.  های متفاوت است ی موقعیت درباره

 شودمیچهره در محیط اجتماعی بهکه شامل دانش تعامل چهره ی استتعامالت اجتماعی ساختارهای شناخت

دهی دانش و تجارب  که برای سازمان اشاره داردای از دانش  ، به شبکهطرح وارهلفظ   .(1555، نیشیدا نقل در)

مثال اینکه چگونه ماشن : ی خود دارد واره برای فهم زندگی روزمره هر شخص صدها طرح.  کند شخص عمل می

 عملرتباط با که در ا است ریی ذهنی دیگ ب گذشته، و هر پیشینهشامل دانش، انتظارات، تجارطرح واره .  براند

 آنها  ها و کلیشه واره های اصلی میان طرح یکی از تفاوت  .(2113اندیکات و همکاران، )گردد  فعال می ما فعلی

سخت  که زمانی است ممکن واره طرح یک پس ؛دهستن  شده  ختس ها ها منعطف اما کلیشه ارهو است که طرح

 .(2115هالیدی و همکاران ) گردد کلیشه به تبدیل شود،می

 

 فرهنگی های بین واره طرح  

از دانشی که میان اعضای یک گروه فرهنگی در طول زمان گسترش های شناختی پیچیده،  اغلب سیستم

، به مفهوم شناخت فرهنگی منجر (2113) دانش اینچنینی طبق نظر شریفیان.  آید پیدا کرده، بیرون می

ساختارهای مفهومی هستند  آنها.  کند فرهنگی ایجاد می ی فرهنگی نقشی قاطع در فهم بین واره طرح.  شود می

کند تا اطالعات ادراکی و مفهومی درباره فرهنگ خود و تفسیر تجارب فرهنگی را ذخیره  وانمند میکه فرد را ت

 از آن به تعریفی جدید ازاز چین و مارکووا فرهنگی های بینوارهبا مرور تعاریف طرح قاسمی و هیسی شا.  کند

عنوان ساختارهای ذهنی انتزاعی که یک فرد با توجه به تجربیات  را به فرهنگیهای بینارهها طرحآن . رسند می

کند، تعریف  می  ل فهمسازد و اینچنین آنها را قاب های دیگر می ی اعضای فرهنگ گذشته یا دانش مشترک درباره

 ترفرهنگی متخصص های بین در مهارتطور که مردم  همان  .(2115شاقاسمی و هیسی، نقل در )کنند  می

های  یا شبکهها واره طرح شود، هم پیوسته می های آنها بیشتر و بیشتر به طرح وارهعالوه بر اینکه  شوند، می

قرار  سطح، باافزایش در .  کند و عمق رشد پیدا می سطحفرهنگی در  حل مسائل بینراجع به  شان اطالعاتی

 تا گردد و باعث می شده ها واره طرحکمی  رشد موجبامر، این .  آید در چارچوب فرهنگی جدید پدید می گرفتن

در مقابل، .  شوند  خشیدههای جدید وسعت ب طرح وارهدست آوردن و ساختن  به از طریقها واره طرح قبلی ذخیره

طرح ساختن  این تغییر کیفی، شامل غنی.  معین همراه است یبا آشنایی گسترده در چارچوب ،افزایش در عمق

.  تر همراه است های پیچیدهواره طرحبه  انگارانه های بسیار سادهواره طرحبا انتقال از  دارد، فرد هایی که یک واره
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دهنده ، نشان واره طرحی  نظریه.  تواند بر حسب وسعت کمی و عمق کیفی عملیاتی شود می ،تفکر منعطفرشد 

 واره طرحسمت رشد کمی   هکند، ب های متفاوتی را برای زمان کوتاهی مالقات می ی که فرهنگآن است که فرد

کند، به احتمال زیاد به  فرهنگ سپری می« یک»از طرف دیگر، کسی که زمان زیادی را در .  شود تحریک می

 رودهم پیوسته از چارچوب فرهنگی پیش می به ای بسیار پیچیده و ، مجموعهواره طرحسمت رشد کیفی 

ق از در سطح و عمبر اساس وسعت که  های بین فرهنگی واره تعریف طرح بنابر  .(2113اندیکات و همکاران، )

-میفرهنگی سخته شده هستند، های ذهنی بینوارهفرهنگی که طرحهای بینیکدیگر تفکیک شده و نیز کلیشه

مورد مطالعه قرار  طور جداگانهفرهنگی کاربران است را بههای بینوارهتوانیم مسئله تحقیق که تغییرات طرح

سطوح ذکر داده  کاربران درفرهنگی بینواره دانش طرح تغییرات در ادامه به شرح روشی که برای مطالعه.  دهیم

 .پردازیمایم میسرفینگ انتخاب کردهسایت کوچ به واسطهشده 

 

 بین فرهنگی های وارهشناسی مطالعه طرح روش 

تحلیل ما به دنبال .  است سرفینگ کوچ تحلیل محتوای سایت، در این مطالعه گرفته شدهروش به کار 

و همچنین محتوای پروفایل کاربران کار گرفته شده  امکانات، اقدامات عملی و اهدافی که در این سایت به

روش تحلیل محتوای کیفی که هستند،  های موجود در وبسایتاز آنجا که موارد مورد تحلیل ما متن  .هستیم

؛ نقل در 2119لیست، )ایم است را برگزیده ها و صفحات وبنوشتههای رایج قابل قبول برای تحلیل یکی از روش

 روش انجام شده در این مطالعه طبق مراحل تعیین شده توسط مایرینگ  (.1352راد و همکاران، مومنی

مراحل تحلیل  مایرینگ  (.50: 1351نقل در آتشانی و رسولی، ) برای تحلیل محتوای کیفی است (2112)

 :شمرد ودار آورده شده است، برمیمحتوای کیفی را به صورت زیر که در نم

 

 
، نقل شده در مایرینگ، 39: 1931آتشانی و رسولی، )برگرفته از مدل کاربردی مراحل تحلیل محتوای کیفی . 1نمودار 

2112) 

 

(در مقابل مراحل تحلیل کمی مانند فراوانی)تفسیر نتایج   

 بررسی نهایی متن ها

 تجدید نظر مقوله ها و دستورالعمل کدگذاری

 تدوین مبانی نظری تعاریف، مثال ها و قوائد کدگذاری برای مقوله ها و جمع آوری آنها به صورت دستورالعمل کدگذاری 

 تعریف نظری موضوع تحلیل از جنبه های مختلف، مقوله های اصلی و مقوله های جزئی

 تعیین اهداف و سواالت پژوهش 
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گام بعدی برای .  اندانجام شدهمرحله اول و بخشی از مرحله دوم در بخش طرح مسئله و مفاهیم نظری 

فراگیر . 1: برای داشتن مقوالت مناسب، سه اصل مد نظر گرفته شده است. ها است انجام تحقیق، تعیین مقوله

در سایت،  شدهبر اساس جستجوها و مطالعات انجام این ترتیب به.  همگنی یا استقالل. 3طرد متقابل . 2بودن 

تسهیل ارتباط میان ( 3سازی   اعتماد( 2نمایش خود (1: ه استر گرفته شددرنظ تحقیقبرای این مقوله  چهار

نخست برای شناسایی  گامی اول در  سه مقوله.  اربران نسبت به فرهنگ مالقات شدهافزایش دانش ک (5کاربران 

پس از سفر و  دوم گامی چهارم در  امکاناتی است که سایت پیش از سفر برای کاربران در نظر گرفته و مقوله

 .درنظر گرفته شده است میزبانان مالقات

در بخش اول تحقیق، واحد مشاهده امکانات هولستی در مورد واحد تحلیل،   گانه بندی پنج بر اساس دسته

 بندی شده یا مستقل موجود در سایتهای طبقه (آیتم)عنوان تحلیل،  سایت و واحد فراهم شده در هایو قابلیت

رف سایت و های ثبت شده از طدر بخش دوم تحقیق نیز واحد مشاهده محتوای پروفایل کاربران و متن.  است

های موجود  در مورد امکانات و قابلیت  (.111: 1351آتشانی و رسولی، )است  مضمونکاربران و واحد تحلیل نیز 

گیری  اما روشی که برای نمونه.  مطالعه گردد محتوای آنهاکل تا دلیل محدود بودن آن، سعی شده  در سایت، به

ی محتوای پروفایل آنها و انتخاب متون ثبت شده از طرف سایت و کاربران استفاده شده  کاربران برای مطالعه

ی اول سعی  در درجهپژوهش،  فبرای رعایت ارتباط آنها با مسئله و اهداکه  است هدفمندگیری  است، نمونه

های دیگر از  از ملیت را ی کاربران ی دوم بقیه قرار بگیرند و در درجه ویژهانی مورد توجه کاربران ایر ایمکرده

 این ترتیب به.  تا میان کاربران تنوع فرهنگی داشته باشیمکنیم  ، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیهآمریکاهای  قاره

تر شدن که برای روشن هایی ایم با ذکر مثالو سعی کرده دادیممورد مطالعه قرار را کاربر  31 محتوای پروفایل

 .کنیمبه برخی از آنها اشاره  هایی از تحقیقدر بخش موضوع ضروری است،

 

 های تحقیق و یافتهها  تحلیل داده

 نمایش خود  (1

 هایارزش پذیرش قابلیت فرد، قوت و ضعف نقاط به که است ارتباطی پیچیدة فرآیند یک خود بازتاب»

یکی از با این حال .  (2111 ،کاکتوما و هن) «شود می مربوط فرد منافع برای ارتباطی رسانة کاربرد و مخاطب،

تواند  می فرداست که هر  آنهای اجتماعی وجود دارد،  ویژه شبکه ی که امروزه در فضای مجازی و بهتمشکال

.  از خود به نمایش بگذارد با مقاصد متفاوت ها هویتی جعلی ی آن وسیله متعددی ساخته و به های کاربریحساب

 «ها پروراندن تبادل فرهنگ»یکی از اهداف اساسی خود یعنی  تواند در راستای زمانی میسرفینگ کوچ سایت

در میان کاربران، اعتماد افزایش تا عالوه بر  به اشتراک بگذارندواقعی خود را در سایت  هویتقدم بردارد که افراد 

خود  در صورت تحقق این امر،.  میزبانشان را شفاف ساخته و این طریق سفر کنندشرایط مسافرت برای خود و 

پس کنترل کردن این معضل در این .  های مختلف تبدیل شود به مرجعی برای فهم فرهنگتواند میسایت هم 

ه به ی که در این شبک«خود»ها ما، بر مشاهدات و تحلیلبنا  .کندچندان پیدا میدو شبکه اجتماعی اهمیت 

ی فعالیت در سایت  تواند به ادامه اگر جز این باشد، فرد نمی.  خود واقعی استغالبا شود،  نمایش گذاشته می
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کسی که قصدی غیر از میزبانی .  داند که پس از اولین مالقات ماهیت واقعی او آشکار خواهد شد بپردازد؛ زیرا می

از جدا شدن از میزبان بازخوردهای منفی خواهد  داند که پس مهمان خود یا مهمان شدن داشته باشد، می

در .  گرفت، حقایق آشکار خواهد شد و دیگر فرصتی برای مهمان شدن یا میزبان شدنش وجود نخواهد داشت

 :کنیمجدول زیر تمهیداتی که سایت برای نمایش خود درنظر گرفته است را مشاهده می
 نمایش خود .1جدول 

 برانفضای میان کار امکانات سایت

خورد پس از مالقات مهمانان  که باز( ها رفرنس)« 5هاارجاع»بخش 

 .  گذارد و میزبانان به یکدیگر را به نمایش می

های مثبت و  تالش افراد برای دریافت حداکثر رفرنس

 نگرفتن رفرنس منفی

  بخش اطالعات مربوط به مکان زندگی کاربر  

« 1درباره من»و « 0اجمالی ارزیابی»که شامل « 9درباره»بخش 

 .  است

 

 

 منعکسها عمدتا  رفرنس.  است ها ها یا رفرنس ارجاع، گذارد به نمایش میاولین بخشی که این قابلیت را 

هایی که با  ، خصوصیات اخالقی و روحیات او و برنامهمقابل نظرات مهمان در مورد شرایط میزبانی کاربر کننده

سمت  از بازخوردیو  جای گیردمثبت، خنثی یا منفی در دسته تواند  که می باشدمی ،اند یکدیگر سپری کرده

بیشترین تالش  ،در فضای مجازی های مثبت برای کسب رفرنس قسمتافراد در این .  میزبان خود دریافت کند

به خود  های دریافتی بیشترین تعداد مثبت را هرچه رفرنسزیرا  دهند؛ را انجام میدر دنیای واقعی خود 

بر این از آنجا  عالوه.  دشو می بیشتر مهیا آنهامان شدن و همچنین مه بودن اختصاص دهند، شرایط برای میزبان

میزبانان /و از سوی دیگر مهمان فضای مجازی امکان نمایش خود واقعی را بیشتر مهیا کرده است،از یک سو که 

ی ها سنتکمتر مقید به عرف و به دور از تعصبات یا  که این امکان را دارنددر برخورد با اعضای فرهنگ دیگر، 

در جهان واقعی رخ  از تعامل با کاربر دیگر که پس های کاربران با جستجو میان رفرنس رفتار کنند، فرهنگ خود

مورد کند و کاو قرار داد و را  اند وجود آمده به راجع به یک فرهنگکه ای  های کلیشه ذهنیتتوان  می است، داده

 .  زبینی کردبا

مدت اقامت ا مشخص کردن ب هر کاربر.  بخش دوم مربوط به اطالعات مرتبط با محل سکونت میزبان است

مهمانشان  با ارسال پیام به کاربران دیگر و در صورت تائید آنان، تواند میهایی که از میزبانش دارد  درخواستو 

سو کسانی که آمادگی میزبان شدن دارند نیز اطالعات محل اقامت، تعداد مهمانان و اطالعاتی از  از آن.  شود

در بخش اطالعات منزلشان در مورد وضعیت خود را  ...و از حیوان خانگیی امکان نگهدارقبیل سیگار کشیدن، 

 .مایل داشتند، درخواست کوچ ارسال کنندگذارند تا مهمانان بتوانند شرایط را ارزیابی کرده و اگر ت نمایش می به

اطالعاتی کلی  که است «اجمالی ارزیابی»بخش اول .  دو بخش دارد است که« (کاربر) درباره»بخش سوم 

سن، جنس، تاریخ عضویت در سایت، شغل، اطالعات تحصیلی، شهر محل اقامت و درصد تکمیل پروفایل  درباره

شامل اطالعاتی راجع به ماموریت فعلی کاربر، یادداشت کاربر  «درباره من» بخش دوم آن . دهد کاربر را نشان می
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صی راجع به موسیقی، سرفینگ، عالیق شخ دالیل سفر از طریق کوچکه دارد،  هاییدیدگاهراجع به خودش، 

 دستاست، کشورهایی که در آن زندگی کرده است و اطالعاتی از این   ، کشورهایی که سفر کرده...کتاب، فیلم و

                                                                                                                           .  است

 امکان وجود گذارد، با ی اطالعاتی که شخص در سایت از خود به نمایش می همههمانطور که گفته شد، 

تواند تائید یا رد شود و منجر به ایجاد یا عدم اعتماد کاربران  رفرنس گذاشتن توسط مهمانان یا میزبانان او می

توانند فعالیت چندانی  فریب دیگران دارند، نمی وپس کاربرانی که قصد جعل هویت خود  گردد؛ دیگر به وی می

بر اساس  تحاکم بر سایکلی بنابراین فضای .  شد به سرعت فاش خواهد آنها، زیرا هویت باشند در سایت داشته

شدن  تواند در راستای فهمیده میسرفینگ،  نمایش داده شده در سایت کوچ واقعی خود  .استاعتماد بنا شده 

در اختیار سایر کاربران از ملل و را از آنان اطمینان باال   ی با درجهموثر واقع شود و اطالعات کاربرانفرهنگ 

 .کاربران شود فرهنگی ی بین واره طرحموجب افزایش دانش  و قرار دهد دیگرهای  فرهنگ

 

 اعتماد سازی  (2

یکی از های متفاوتی هستند،  شناسند و از فرهنگ دو فرد که یکدیگر را نمی میاناطالعات  تبادل و کسب

: طرف وجود دارنداعتماد کیفیتی از رابطه است که در آن حداقل دو .  ایجاد اعتماد استشروط اولیه برای 

النی سود و زیان ناشی از قی ع نقش اطالعات برای ارزیابی شرایط و محاسبه  .اعتماد کننده و اعتماد شونده

برآورد کند  ت و یا ضرر احتمالی رارساند تا منفع ؛ نقشی که به اعتماد کننده یاری میاستاعتماد ضروری 

مقابل توجهی ویژه  فردبه فرایند کسب اطالعات از  سرفینگ بر این اساس سایت کوچ.  (50: 1311کلمن، )

ی اطمینانی که سایت از  ، درجهبیشتر باشد شودگذاشته مینموده؛ هرچه میزان اطالعاتی که از خود به نمایش 

نظیر تائید  محرمانه یاطالعات کاربرخود سایت نیز از .  رود گذارد باالتر می برای دیگران به نمایش می کاربر

فرانسیس فوکویاما نیز از  .برددرجه اطمینان را باالتر میخواهد که  تائید شماره تلفن و آدرس می، بانکیحساب 

شعاع اعتماد  وسعت شبکه و ی اجتماعی بر بعدی دیگر به اعتماد نگاه کرده و معتقد است میزان سرمایه

ی اجتماعی با آثار خارجی مثبت  او این بحث را عنوان نموده که هرچه میزان سرمایه.  اجتماعی موثر است

.  (1352، همکارانزاده و  سراج) شود افزوده می اعتماد ، بر میزان شعاعهای مشترک را تقویت کند هنجار همکاری

است و نمایش آن برای عموم،   میزبان او بوده/کوچ سرفینگ با افزودن امکان بازخورد فرد به کسی که مهمان

یا سلب اعتماد سایر ایجاد نماید و منجر به  ی اجتماعی فرد با آثار خارجی مثبت یا منفی را تقویت می سرمایه

.  است ضروری دیگران و جلب اعتماد آنانعضویت در سایت، شناساندن هویت خود به پس از  .گردد میکابران 

 :استشده به این منظور در نظر گرفته امکانات متعددی 
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اعتمادسازی.  2جدول   

 سرمایه اجتماعی اتـت اطالعـریـمدی

 تائید هویت توسط سایر کاربران نمایش اطالعات شخصی تائید هویت توسط سایت

 تائید حساب بانکی

 تائید شماره تلفن

 آدرستائید 

سن، جنسیت، )ی فرد  اطالعات اولیه

قومیت، محل زندگی، زبان، شغل، 

 (تحصیالت

 (ها رفرنس)گرفتن  بازخورد از دیگران 

 
 

  های شخصی در پروفایل نوشتن یادداشت نمایش درصد تکمیل پروفایل

  ها های مسافرت و میزبانی بارگزاری عکس 

ی  اطالعات در مورد دوستان نظیر سابقه 

 ...دوستی، مکان مالقات و 

 

  لیست دوستان 

 

ین اول کند؛ د را میان کاربران ایجاد میطریق اعتما دو ازسرفینگ  سایت کوچطور که در جدول آمده،  همان

اطالعاتی که و گذارد  میکه شامل اطالعاتی است که خود شخص به نمایش  است از طریق مدیریت اطالعات راه

دومین راه ایجاد اعتماد میان کاربران نیز از طریق گرفتن بازخورد از دیگران .  کند می خود سایت آنها را تائید

و لیست دوستان آنها افزون   رفرنس مثبت داشته 311میان کاربرانی که بیش از  مشاهدات ما.  است( ها رفرنس)

از طریق سایت تائید شده شان  نفر بود، نشان داد که این افراد اغلب کسانی هستند که هویت محرمانه 311بر 

ی خواسته شده تائید نشده بود و کاربر با اتکا به یک یا دو مورد از آنها  گاه هرسه اطالعات محرمانه.  است

رفرنس  1111این ارقام گاه به باالی .  ی اطمینان باالیی داشت بود و میان کاربران درجههویتش تائید شده 

نفر دوست بود،  2150رفرنس مثبت و  1155ی از کلن آلمان که دارای طور مثال کاربر رسید؛ به مثبت نیز می

هرچند طبق آماری که خود سایت نوشته، حدود .  دارای حساب بانکی تائید شده و تلفن تائید شده بود

ن نشا اند اما مشاهدات ما ان تائید کردهش میلیون از افراد کاربر سایت، هویت خود را از طریق اطالعات محرمانه نیم

این .  اند رفرنس مثبت داشته 211شتر از بیی تائید شده نداشتند،  اطالعات محرمانهکاربرانی که گاه داد که 

هویت آنان کامل اند که سایت مسئولیت تائید  جای تعمق دارد زیرا درواقع کاربران به کسانی اعتماد کرده موضوع

 میانی اعتماد آنان  در درجهترین نقش را اساسیی کاربران ها رفرنس ،ماطبق تحلیل  . است را بر عهده نگرفته

.  است ی به فعالیت آنان در سایت وارد نکردهچندان  هویت آنان لطمه کند و تائید نبودن زی میکاربران با دیگر

گیرد و سایت از طریق درخواست اطالعاتی چون  نمایش درصد تکمیل پروفایل نیز در بخش اول جای می

تائید حساب  وشتن یادداشت شخصی، گرفتن رفرنس،بوک فرد، ن س پروفایل، اتصال به حساب فیسبارگزاری عک

کند و در معرض نمایش کاربران قرار  پروفایل را ارزیابی می.  ..های شخصی از سفرها و  بانکی و بارگزاری عکس

 وشود  تائید می(  ناقص با لفظ)صورت ناقص  برسد، پروفایل کاربر به% 01اگر میزان تائید پروفایل به .  دهد می

 .استتعیین کردهتائید کامل آن منوط به انجام مراحلی است که سایت 
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شد، فضای حاکم بر کل  اشارهتر  طور که پیش هماناست،  سایت گنجانده شده امکاناتی که در برعالوه

توان در خواندن دالیل یکی از  میاین فضا را .  سایت و میان کاربران آن بر اساس اعتماد بنا نهاده شده است

 :«سرفینگ هستم چرا من در کوچ» :ی سفر از طریق این سایت درک کردکاربران ایرانی سایت برا
بدون هیچ .  کنم ی اولم را فراموش نمی من هرگز تجربه.  ستاعتماد ا( بر اساس) اینجا عمدتا (فضای) برای من،

با تعجب پرسیدم که .  دهم ماموریت بروم، بنابراین کلیدها را به تو می من باید به یک: رفرنسی، میزبانم به من گفت

 .مجبور هستم: او گفت؟  توانی به من اعتماد کنی چطور می

( شامل حساب بانکی، شماره تلفن و آدرس)این کاربر ایرانی نه تنها توانسته با اکانتی که اطالعات محرمانه 

خود را به سایت ارائه نکرده و توسط سایت تایید نشده و هیچ رفرنسی از کاربران دریافت نکرده است، مهمان 

این مثال .  باالیی از اطمینان قرار گیردتوسط میزبان در درجه یکی از کاربران در کشوری دیگر شود، بلکه 

در جهان واقعی نیز ادامه  که بر اساس اعتماد شکل گرفته و خوبی فضای حاکم بر سایت و میان کاربران آن به

 .دهد پیدا کرده است را نشان می

 

 تسهیل ارتباط میان کاربران  (9

ده و شکل جدیدی به خود تغییر شکل دادر عصر حاضر روابط سنتی گذشته تحت تاثیر جهانی شدن 

های مکانی بین افراد مانند گذشته وسعت ارتباطات بین  با ظهور ارتباطات الکترونیک، فاصله.  گرفته است

های سنتی گذشته تفاوت دارد و حجم  کند و برخوردهای بین فرهنگی امروزه با مالقات فرهنگی را محدود نمی

از این ظرفیت استفاده نموده و با  سرفینگ سایت کوچ.  (2113کیم، )رتباطات رو به فزونی گذاشته است این ا

 .بکارگیری امکانات متعدد در راستای تسهیل تعامالت فرهنگی میان کاربران این شبکه، گام برداشته است

 
 تسهیل ارتباط میان کاربران  .9لجدو

ها گروه پیام های دیگرفعالیت رویدادها    

امکان دریافت و ارسال پیام 

اشخاص مختلف از جمله به 

صورت  میزبانان و مهمانان به

 تفکیک شده

امکان جستجو برای یافتن 

ها و پیوستن به  « گروه»

 آنها

امکان جستجو برای یافتن 

ها و پیوستن «  رویداد»

 به آنها

 

درخواست »امکان ارسال 

به «   (کوچ)مهمان شدن 

 دیگران

 درخواست دوستی  جدیدامکان ایجاد رویداد   امکان ایجاد گروه جدید 

به  پیوستنیا  ایجادامکان  

 «ها12گفتگو»

 ها رفرنس 

 

 

از   .رسانی است توانند از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، سیستم پیام ین راهی که کاربران میاول

سایت، قابلیت بعدی   .د و با آنان در ارتباط باشدبفرستهای خصوصی  تواند به سایر اعضا پیام این طریق کاربر می

.  ..و« همراهان سفر»یا « داوطلبان جهانی»عمدتا به تفکیک موضوعات کالنی مانند  ها گروه.  ها هستند گروه

هر گروه در .  اند فعال (دیسکاشن)گفتگو ها، صدها، یا حتی هزاران  اند که هر کدام در قالب ده اندازی شده راه
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گذاشته که معموال شامل معرفی مختصری از اهداف گروه و قوانین و اشتی را به نمایش ی اول خود یادد صفحه

یا ایجاد  ها تواند پس از عضویت در هر یک از گروه می کاربر.  که کاربران ملزم به رعایت آن هستنداست مقرراتی 

آنجا مشغول و در با مبحث مورد نظر خود را ایجاد کند اش بپیوندد  موردعالقهگفتگوهای ، به گروه مورد نظر خود

به کاربران  های مسافرتی افتد؛ از توصیه اتفاق می فضا بسیاری از تعامالت میان کاربران در این.  شود  به فعالیت

اتفاقات موضوعات مختلف و تا تبادل اطالعات در مورد یکدیگر و یا درخواست آنان برای پیدا کردن همسفر، 

فرهنگی در آنها  کنند نیست و موضوعات آزاد و عمدتا بین ها فقط مختص کسانی که سفر می گروه.  خاص محلی

تبادل : شریک سخنگوی نوجوان» دیسکاشنی با عنوان،  «  آمدید خانواده خوش» مثال در گروه شود؛ مطرح می

ی  ساله 19اندازی شده که برای دختر  توسط یک مادر لهستانی ساکن انگلستان راه«   آلمانی/زبان انگلیسی

از طریق ایمیل است و  (برای تقویت زبان آلمانی) ریکی برای صحبت کردن به زبان آلمانیخود به دنبال ش

هایی از دیگر مادران از کانادا و آلمان که مایلند فرزندشان با دختر او از طریق ایمیل به زبان  توانسته کامنت

خارج از  ها بین فرهنگ ی که سایت در راستای گفتگوموثر نقش این مثال.  آلمانی صحبت کنند دریافت کند

 .  نماید کند را مشخص می ایفا می چهارچوب مسافرت

در این بخش، کاربران .  پذیر شده است امکان ان کاربران از طریق بخش رویدادهاسومین راه تعامل می

یدادهای رو.  اند، بپیوندند توانند رویدادهای خود را ایجاد کنند و یا به رویدادهایی که دیگران ایجاد کرده می

پیوندد، روز و ساعت رویداد، و  می عقوودر آن به  رویداد ایجاد شده شامل اطالعاتی نظیر شهر و کشوری که

ی رویداد نیز  در صفحه.  شود اند می تعداد کسانی که تا آن لحظه اعالم آمادگی برای پیوستن به گروه کرده

تواند در صورت تمایل به آن  شود و کاربر می ارائه میو تبادل نظرات کاربران اطالعات بیشتری راجع به آن 

های  آیی ، گردهمکنندمییکی از رویدادهایی که تقریبا بیشتر شهرها و کشورها آن را برگزار .  بپیونددرویداد 

اما موضوعات رویدادها متنوع .  گردند صورت هفتگی یا ماهیانه برگزار می سرفینگ است که به چ کاربران عضو کو

تا رویدادهایی غیرمعمول و .  ..ند و از سفرهای کوتاه مدت در اطراف شهر یا مالقات اعضا در سینما، کافه وهست

پیوندند عمدتا میان اعضا یک  وقوع می که در دنیای واقعی به رویدادها از آنجا.  شود شامل مینیز عجیب را گاه 

پیوندند و ارتباط موثری  یز به این رویدادها میسرفینگ ن دهد، هرچند گاهی مسافران خارجی کوچ فرهنگ رخ می

    .آید وجود می میان آنان به

تواند  راهی است که میترین قابلیت سایت برای ایجاد این نوع سفر است و  شاید اساسی کوچدرخواست 

میزبان او پس از ورود به پروفایل شخصی که کاربر تمایل دارد .  در جهان واقعی گردد ارتباطمالقات و  منجر به

دهد مشخصات ورود  ای برای ارسال درخواست تعبیه شده که از طریق فرمی آماده، به وی امکان می باشد، گزینه

 .  ارسال نماید درخواست را و و خروج خود و همچنین تعداد افرادی که با او همراه هستند را مشخص کند

توانند به کسانی که مایل هستند  ربران میکا.  قابلیت دیگر سایت، امکان دوستی با کاربران دیگر است

ها، دوستان  توانند شامل غریبه این افراد می.  درخواست دوستی بفرستند و آنها را به لیست دوستان خود بیفزایند

 .  اند، باشند با آنها مالقات داشته در سفر و یا دوستانی که ، دوستان در جهان واقعیبوک فیس
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ها هستند که عالوه بر اینکه میان مهمان و میزبان  سرفینگ، رفرنس آخرین راه تعامل از طریق کوچ

شاخصی  آید و ، به کمک دیگر کاربران نیز میو دیدگاه آنها را نسبت به یکدیگر مشخص کند شود تبادلتواند  می

منفی و خنثی  ،ی مثبت سه دستهها در  رفرنس  .دهدمیزبان در اختیار آنان قرار می/برای ارزیابی مهمان

ها  رفرنس.  است را پاسخ دهد هایی که از دیگران دریافت کرده تواند رفرنس شوند و هر کاربر می بندی می دسته

ی پذیرایی میزبان، اطالعاتی از محل سکونت و پذیرایی او، خصوصیات اخالقی و   شامل اطالعاتی نظیر نحوه

ی دیدگاه میزبان از  اند و جمالتی که بازگوکننده هایی که مالقات کرده مکاناند،  هایی که داشته او، برنامه رفتاری

 .فرهنگ مهمان است، هستند

 

 فزایش دانش کاربران نسبت به فرهنگ مالقات شده ا (4

ی دوم تحقیق انجام  است که در مرحلهافزایش دانش کاربران نسبت به فرهنگ مالقات شده  ، مقولهآخرین 

 .است ی پس از سفر و مالقات درنظر گرفته که سایت برای مرحلهاست امکاناتی گرفته است و مربوط به 
 افزایش دانش کاربران نسبت به فرهنگ مالقات شده   .4لجدو

 امکانات سایت

 گذارد یکدیگر را به نمایش میها که بازخورد پس از مالقات مهمانان و میزبانان به  بخش رفرنس

 

فرهنگ مقابل اثراتی بر ذهنیت مسافر برجای طبق آنچه که در بخش مفاهیم به آن اشاره شد، مالقات 

تواند قابل دریافت  ، میاستی پس از سفر در نظر گرفته شده  که برای مرحله ها رفرنس گذارد که در بخش می

های  شود، بیشتر معطوف به ویژگی ایم، اطالعاتی که در این بخش رد و بدل می طبق مشاهداتی که داشته.  باشد

با این حال برخی مستقیما .  استاند،  و توصیف اوقاتی که در سفر با یکدیگر سپری کردهمهمان /شخصی میزبان

 محتوایتحلیل نشده نیز از  و در مواردی که مستقیما اشاره اند اشاره کرده مهمان/های فرهنگی میزبانویژگیبه 

 .مهمان رسید/نگاه این مسافران به فرهنگ میزبان پیرامونبه نتایجی توان  می هارفرنسکلی 

های مبادله شده میان افراد، مثبت  ی قابل توجه این است که تقریبا نزدیک به کل رفرنس اولین نکته

های کاربران دیده شده است و اگر هم وجود  ندرت در میان پروفایل های خنثی یا منفی به هستند و رفرنس

در حالی است که کاربران با این .  است بسیار کمترهای مثبت آن کاربر،  داشته، تعداد آن در مقابل رفرنس

ارتباط با کاربر نیستند،  داشتن ، زیرا ملزم بهکنندرا ثبت میآسودگی خاطر و بی هیچ فشاری این بازخوردها 

مهمان مالقات شده را /توانند هرلحظه که اراده کنند ارتباط با میزبان هیچ مسئولیتی در قبال وی ندارند و می

های مثبت، منفی و خنثی  تعداد رفرنسنسبت میان تفاوت چشمگیر از این توان  تحلیلی که می.  قطع کنند

طور کلی  این شیوه از مالقات و مواجهه با فرهنگ جدید، به دور از هرگونه فشاری، بهداشت این است که 

تاثیراتی مثبت بر ذهن کاربران برجای گذاشته و احساس همدلی و نزدیکی میان اعضای دو فرهنگ را افزایش 

به دلیل ارتباط تنگاتنگی که میان اعضای دو .  توان دید های مثبت می که نمود آن را در تعداد رفرنسه است داد

ای از فرهنگ مقابل تلقی کرد،  مهمان را نماینده/اگر فرد میزبانشود،  فرهنگ از طریق این نوع سفر ایجاد می
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ی   کنند، از مرحله که افرادی که از این طریق سفر می را عنوان نمود موضوعی بنت این  توان طبق نظریه حتی می

کم  دست»و « ها دفاع در برابر تفاوت»، «ها انکار تفاوت»مداری که شامل مراحل  های فزاینده و  قوم حساسیت

 یعنیی دیگرمداری  مرحلهبخشی از به با شناخت از فرهنگ جدید و کنند  گذر می است «ها گرفتن تفاوت

قابل  شود از حجم نظرات مثبتی که ارائه می  آن بازتاب کهرسند ب  «ها انطباق با تفاوت»یا « ها پذیرش تفاوت»

 .  (2113ران، ؛ همر و همکا511: 2113؛ پیج، 2113 ران،و همکااندیکات ) مشاهده است

ی میزبان،  حاوی توضیحاتی راجع به خانه ها رفرنس.  ها است دومین نکته در مورد محتوای رفرنس

و  اند هایی که مالقات کرده مکان ،اند همراه بودههایی که با یکدیگر  خصوصیات اخالقی و روحیات او، برنامه

ای غیرمنتظره پیش آمده یا  اند و حتی اگر برنامه ا نگاه مثبت ارائه شدهباین اطالعات .  هستند از میزبانقدردانی 

 و نوشتن رفرنس منفی یا ، موجب تکدر خاطر مهمانای سپری کردن با مهمانانش نداشتهمیزبان وقت کافی بر

در  «د.ن»را برای کاربر ایرانی  مثبت از بوداپست مجارستان این رفرنس «ام.جی» مثال کاربر.  نشده است خنثی

 : گذاشته استشیراز 
شد، به  روبرو میخاطر قوانین محلی با آن مشکالتی که گهگاه باو با وجود .  اولین زن میزبان من در ایران بود.  ..ن

تمام اطالعاتی را ( پسرش دوست) او و ب.  است این، خود بیانگر این است که او چطور آدمی .  میزبانی من ادامه داد

ا سفر از ی تجربیاتمان ب دربارههمچنین مکالماتی .  که نیاز داشتم به من دادند و کمک کردند تا اطرافم را بشناسم

 .سرفینگ داشتیم طریق کوچ

وجود  ش بهمیزبان توان پی برد که کاربر با وجود مشکالتی که از لحاظ قانونی برای حلیل این رفرنس میاز ت

او یاد شخصیت  عنوان ویژگی مثبتآن شرایط، به د کاربر ایرانی دربرخور از نحوهها را نادیده گرفته و  آمده، آن

 رفرنس .  شود دارند نیز در میان کاربران دیده میقیما به فرهنگ میزبان اشاره هایی که مست رفرنس  .کرده است

 :در شهر بوشهر گذاشته شده است «م.ا» مرد از برلین آلمان برای کاربر ایرانی «بی.آر»بعدی از کاربر  مثبت
و  همسرش که میزبان من بودند .  ..ماتی استفاده کنم که توضیح دهم چقدر ادانم چه کل من هنوز نمی

را برای من ترتیب دادند، ( مثل باربکیو کنار ساحل دریا)ها  آنها نه تنها تمام گردش.  مهربان بودندداشتنی و  دوست

نوازی آنها  ز مهمانمن هنوز ا.  را به دوستانشان معرفی کردند و با من مثل عضوی از خانواده رفتار کردند بلکه من

  ایران و فرهنگ ایرانی،  بیش از یک هفته مطالعهی  کردن با آنها، درباره  بسیار خوشحالم و با یک ساعت صحبت

ام را بخاطر روزهایی عالی که آنها  ای از قدردانی کم ذره امیدوارم با نوشتن این خالصه، دست.  کردن کتاب، آموختم

 .باشم  من ترتیب دادند، بجا آوردهدر بوشهر  برای 

زیرا از کنند، کمتر از یک هفته  د سپری میاز طریق این نوع سفر با میزبان خومدتی که معموال مهمانان 

ی میزبان و حریم خصوصی وی است این فرصت  یک سو ماهیت این سفر که سپری کردن اوقات مهمان در خانه

ی میزبان ساکن باشد و از سوی دیگر کسانی که از این  آورد که مهمان به مدت طوالنی در خانه را پیش نمی

ی خود را برای مالقات با شهرهای مختلف آن کشور یا کشورهای  د، برنامهکنن طریق به کشور دیگری سفر می

درنتیجه مجالی برای زیستن به مدت طوالنی با اعضایی مشخص از یک .  کنند مختلف آن منطقه تنظیم می

کند،  کسب می میزباناز فرهنگ  مهمانکه  ای واره طرحشود که دانش  این امر موجب می.  فرهنگ وجود ندارد

طور که کاربر  همان.  ی آشنایی با فرهنگ مهمان را داشته باشد پیدا کند و بیشتر جنبهتا در سطح افزایش عمد
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فرهنگ به ایران و  ی کتاب به مدت یک هفته راجع آلمانی اشاره کرده که این سفر برای او مفیدتر از مطالعه

توان به دانش عمیقی از فرهنگی ناشناخته رسید؛  مسلم است که با یک هفته مطالعه نمی ایرانی بوده است،

بنابراین بنا به   .آورد مند را برای خواننده به ارمغان تواند گسترده باشد و کلیاتی ارزش هرچند این دانش می

این پرسش که آیا سایت  یابد و پاسخ به ندرت افزایش می در عمق به واره طرحمدت سفر، دانش  ماهیت کوتاه

 .ی کاربران را در عمق تغییر دهد، منفی است واره طرحدانش و ایجاد این نوع سفر،  توانسته از طریق امکانات

 

 گیرییجهنت

رسد این تجربه از سفر که با نزدیکی به اعضای فرهنگی دیگر نظر میدر آغاز پژوهش عنوان کردیم که به

های وارهتری نسبت به شیوه قدیمی مسافرت بر ذهنیات قبلی و طرحعمیقبیشتر و همراه است، باید تاثیرات 

.  تری از آن فرهنگ ارائه دهدتر و واقعیفرهنگی مسافران از فرهنگ مالقات شده داشته باشد و درک ملموسبین

طح و عمق و نیز فرهنگی کاربران در سهای بینوارهاین ترتیب پرسش اصلی تحقیق حول محور تغییرات طرحبه

کوچ  یم با تحلیل محتوای سایتها سعی کرد تحلیل دادهبخش  درسپس .  های ذهنی آنان مطرح گردیدکلیشه

فرهنگی  ی بین واره امکان افزایش دانش طرح درباره پژوهشمطرح شده در  اول و دوم مسئله، به سرفینگ

 فراهم نموده است،سرفینگ بر اساس امکاناتی که  ی اجتماعی کوچ به واسطه شبکهدر سطح و عمق کاربران 

است که سایت توانسته با ایجاد این نوع سفر و  توان استنباط کرد، آنها میآنچه تا کنون از تحلیل.  پاسخ دهیم

ملل مختلف به های فرهنگی  کلی از ویژگی یاطالعات موجب در اختیار قرار دادن گیری از امکانات سایت، بهره

سایت با افزودن امکاناتی که .  به کاربران ارائه کند های مختلف را و دیدگاهی وسیع از فرهنگ ،کاربران گردد

نوعی ملزم به نمایش  ، و همچنین مدیریت فضایی که کاربر را به«خود»منجر به تمایل کاربر به نمایش واقعی 

های کاربران، بتوان به فهم  موجب شود که با جستجو در میان پروفایلکند، توانسته  صحیح و حقیقی خود می

ی  سرفینگ توانسته مقوله این کوچ بر عالوه.  های شخصیتی کاربران آن فرهنگ رسید صحیحی از ویژگینسبتاً 

به ند و کاربران را ان کاربران مدیریت کمیخوبی  که عاملی حیاتی در ایجاد این نوع سفر است، بهرا  «اعتماد»

و اقامت در منزل او و  سپری کردن بخشی از یعنی پیدا کردن میزبان از فرهنگی دیگر انجام این نوع مسافرت 

های متنوع که از طرفی  بینی قابلیت همچنین سایت با پیش.  نمایدتشویق  از طریق سایتسفر خود با وی 

و از طرف دیگر موجب مهیاکردن شرایط برای انجام این  ،در خود سایتاز سراسر دنیا  «تعامل کاربران»موجب 

 شناخت افراد و نسبت به را گردد، توانسته مستقیما دانش کاربران نوع سفر و تعامل در جهان واقعی می

دانش »در نهایت سایت باز هم با ایجاد امکاناتی خاص و ایجاد این نوع سفر، .  افزایش دهد ریکدیگهای  فرهنگ

در ی کاربران  واره طرحدانش  موجب افزایشو  است دادهافزایش  «مالقات شده های سبت به فرهنگن را کاربران

اما در مورد .  های مختلف با یکدیگر موفق باشد سطح شود؛ در واقع این سایت بیشتر توانسته در آشنایی فرهنگ

مدت این امکان  سفرهای کوتاه  کاربران در عمق موفق نبوده و شاید بتوان گفت ماهیت ی واره طرح افزایش دانش

دهد که فرد مدتی  چرا که شناخت عمیق از یک فرهنگ درصورتی رخ میآورد؛  وجود نمی ا برای مسافران بهر

وزی که مهمان های خود عمدتا از تجربیات چندر کاربران در رفرنس.  طوالنی را با فرهنگ میزبان زندگی کند
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اند و اطالعاتی که نگاه آنها را به کل اعضای آن  اند و خصوصیات اخالقی آن میزبان خاص سخن گفته بوده

 .دهد، مشاهده نشد تعمیمفرهنگ 

نتیجه قبل  مسئلهدو  به  پی پاسخدر ها و  توان از دل این تحلیل را نیز میاین تحقیق  سوم مسئلهپاسخ به 

سرفینگ بر اساس امکانات موجود و شرایط خاصی که برای سفر کاربران  آیا سایت کوچ»که  این پرسش.  گرفت

را باید با « های ذهنی راجع به فرهنگ مالقات شده گام بردارد؟ ایجاد کرده توانسته در راستای تغییر کلیشه

به یک  راجع «سخت شده»های بین فرهنگی  واره ، طرحفرهنگی بین های ذهنی که کلیشه عریفتوجه به این ت

های ذهنی از یک فرهنگ، با رد و بدل کردن اطالعاتی مشخص و تکرار  کلیشه.  توضیح دادفرهنگ هستند 

رد و ها  این اطالعات تا قبل از ظهور اینترنت عمدتا از طریق رسانه.  گیرد شونده از یک خصلت فرهنگی شکل می

وجود  فی مشخص باشد، اما با ظهور اینترنت و بهتوانست سوگیرانه و در پی رسیدن به اهدا شد که می بدل می

ی سفر کردن و در راستای تسهیل آن پدید آمد،  های تعاملی و همچنین تغییراتی که در شیوه آمدن شبکه

واسطه میان آنها  های مختلف افزایش یافت و گفتگو و تعامل بی واسطه میان افراد از فرهنگ ی ارتباطات بی دامنه

ها بیشتر باشد، شناخت آنان از یکدیگر  هرچه ارتباطات مستقیم میان اعضای فرهنگ.  رو به فزونی گذاشت

ی بارزی از این  سرفینگ نمونه سایت کوچ.  شود های ذهنی بیشتر می بیشتر شده و در نتیجه امکان تغییر کلیشه

وجود  مختلف را بههای  تعامل میان اعضای فرهنگو ها است که نه تنها در دنیای مجازی امکان گفتگو  شبکه

ها را با  اعضای فرهنگنزدیک میان است، بلکه تنها به فضای مجازی نیز بسنده نکرده و امکان مالقات  آورده

.  پدید آورده استموثرتر با ایجاد ارتباطاتی تر و  ای آسان مراتب کمتر از سفرهای معمول و به شیوه ای به هزینه

ها نیز به مرور  های ذهنی نسبت به فرهنگ شود، کلیشه ا بیشتر میگونه تعامالت و سفره ی این هرچه دامنه

های ذهنی راجع  کلیشه.  آید تر نسبت به آنها پدید می واقعیت نزدیک رفته شناختی به گردد و رفته تر می کمرنگ

ز به و برای اصالح آنها لزوما نیاوجود آمده است  غیرواقعی بهگاهاً  یک فرهنگ در اثر ارتباطات ضعیف وبه 

در نتیجه .  آید نیست ها پدید می مدت که فرصت آن کمتر برای اعضای فرهنگ ارتباطات عمیق و طوالنی

.  ر مستلزم سطح بیشتر ارتباطات استاین ام وواسطه تغییر داد  را با ارتباطات مستقیم و بی ها کلیشهتوان  می

افزایش تعامالت موثر میان کاربران چه در هایی که انجام گرفت در راستای  سرفینگ بنا به تحلیل سایت کوچ

روز   تا کنون توانسته روز به 2115توجهی برداشته و از سال  های قابل فضای مجازی و چه در دنیای واقعی گام

.  نقاط جهان گسترش دهد و کاربران آن روز به روز در حال افزایش هستند های خود را در اقصی  ی فعالیت دامنه

ی  است و دامنه های ذهنی تاثیرگذار بر تغییر کلیشهسرفینگ  این است که سایت کوچویسندگان نبنابراین تحلیل 

 .این تاثیرات رو به فزونی هستند
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