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چکیده
پژوهش حاضر درصدد طراحی و ارزیابی الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی ،در ارتباطات میانفرهنگی قومی
(مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاههای تهران) بوده است .از این منظر ،از طرح متوالی اکتشافی برای ارزیابی موضوع ،بهرهجسته
است .بدینترتیب که در فاز کیفی بواسطهی انجام مصاحبهی عمقی با 20نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران ،از اقوام
مختلف ،که بهواسطهی روش نمونهگیری هدفمند و نظری ،انتخاب شده بودهاند؛ دادههای پژوهش گردآوری و با استفاده از
روش تحلیل مضمون ،مورد تحلیل و الگوی مفهومی اندازهگیری شبکهای کارکردهای شبکههای اجتماعی مجازی ،در ارتباطات
میانفرهنگی قومی برساخته شدهاست .نتایج فاز کیفی پژوهش نشان داد که الگوی کارکردهای شبکههای اجتماعی مجازی در
ارتباطات میانفرهنگی قومی متنوّع و چندوجهی بوده و از سه مضمون فراگیر تأثیرات بین فرهنگی قومی ،هویّت قومی و
قوممحوری تشکیل شدهاست .در فاز کمّی پژوهش ،به منظور ارزیابی و آزمون الگوی مفهومی برساخته شده ،از مطالعهی
پیمایشی استفاده شده است .بدینترتیب که با استفاده از ابزار پرسشنامهی محقّق ساختهی مأخوذ از مطالعهی کیفی ،دادههای
پژوهش از روی  494نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران که بهواسطهی روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و فرمول کوکران
انتخاب شده بودهاند؛ گردآوری گردید .نتایج فاز کمّی پژوهش نشانداد :که الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی
مجازی ،در ارتباطات میانفرهنگی از برازش الزم برخوردار میباشد.
واژگان کلیدی :شبکهی اجتماعی مجازی ،ارتباطات میانفرهنگی ،تأثیرات بین فرهنگی ،هویّت قومی ،قوممحوری.

79
طراحی و ارزیابی الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی...

مقدمه و طرح مسئله
«شبکههای اجتماعی ،مفهومی نیست که به پدیدهی تازهای اشاره داشته باشد .انسانها از بدو
شکلگیری گروههای اجتماعی کوچک و بزرگ ،در شبکههای اجتماعی گوناگونی شرکت داشتهاند .این
شبکهها در هر اندازهای به مثابه یک ساختار اجتماعی ،افراد را در مجموعهای از ارتباطات و تعامالت میان-
فردی درگیر میساختند .با توسعهی جوامع و گسترش ارتباطات در اجتماعات و جوامع گوناگون ،ساختار-
های این جوامع و نتایج حاصل از این ساختارها نیز دگرگون شده و به سوی پیچیدگی سوق پیدا کردند».
(عاملی.) 21 :1499،
شبکههای اجتماعی را میتوان به دو دستهی شبکههای مجازی و غیرمجازی تقسیم کرد .شبکههای
غیرمجازی در واقع شبکههایی هستند که توسط مجموعهای از افراد و گروههای بههم پیوسته در محیط
اجتماعی عمل میکنند .عالوه بر آن ،شبکههای اجتماعی مجازی یا شبکه اجتماعی اینترنتی ،وبسایت یا
مجموعهای از وبسایتهایی است که به کاربران این امکان را میدهد تا عالقمندیها ،افکار و فعالیتهای
خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند (اوبار و ویلدمن.)2011 ،1
«شبکههای اجتماعی ،محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان،
جنس و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات میپردازند»(سلطانی فر .)14 :1498،برخی از ویژگیهای
شبکههای اجتماعی مجازی عبارتند از :به اشتراکگذاری ،بسیجکنندگی و سازماندهی ،دوستی ،اعتماد،
حلقههای مخاطبان ،چندرسانه ای بودن ،گپ ،نقد بیرحمانه ،پرستیژ ،باز انتشار ،خرد جمعی ،جهانی بودن،
سرگرمی ،ساختار دموکراتیک ،قدرت سرمایهی اجتماعی ،ابتکار و خلّاقیت (ضیایی پرور.)1499،
امروزه بهطور فزایندهای کاربران رسانهها و شبکههای اجتماعی ،در حال گسترش هستند .جدیدترین
آمار نشان میدهد ،تعداد کل کاربران اینترنت در جهان براساس آخرین آمار ،چهار میلیارد و  209میلیون نفر
محاسبه شدهاست ،که  11درصد کل جمعیّت جهان را به خود اختصاص دادهاست .این آمار نشان میدهد:

78
طراحی و ارزیابی الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی...

 27درصد از مردم جهان کاربر فعّال موبایل بوده و  90درصد از گوشیهایی که در جهان استفاده میشود نیز
گوشی هوشمند 2هستند .همچنین در آمار سازمان دادهها و آمار اینترنت آمده است که ایران با داشتن 12
میلیون و  700هزار کاربر ،که معادل  70درصد از جمعیت  90میلیونی ایران هستند ،مقام سیزدهم تعداد
کاربران اینترنتی جهان را به خود اختصاص دادهاند و جزو بیست کشوری هستند که کاربران اینترنتی زیادی
دارند .بر اساس همین آمار ،حدود  40میلیون ایرانی در شبکههای اجتماعی مجازی عضو هستند .حدود40
میلیون نفر از ایرانیان در شبکهی اجتماعی فیس بوک عضویت دارند که بین کشورهای خاورمیانه باالترین
رقم را به خود اختصاص دادهاست (گزارش سازمان دادهها و آمار اینترنت ،دسامبر .) 2017 4شبکههای
اجتماعی دارای امکانات متفاوت و ویژگیهای متفاوتی نظیر :امکان ایجاد وبالگ ،آپلود ویدیو و تصاویر و
محتواهای گوناگون هستند و سبب شدهاند تا پژوهشگران بتوانند فرایند تحقیقات خود را در زمینهی
شناسایی زمینههای فرهنگی ،قومیّتها و نوع تعامالت کاربران با یکدیگر تسهیل کنند.
« با ظهور اینترنت بهطور عام و شبکههای اجتماعی مجازی بهطور خاص ،پدیدههای اجتماعی از جمله:
هویّت و قومیّت ،دچار تغییرات ماهوی بسیاری شدهاند .آنچه که بهعنوان واقعیّت در محیط اجتماعی ،این دو
پدیده را شکل میدهد؛ در دنیای مجازی شکلی جدید به خود میگیرد که هم وامدار دنیای واقعی است و هم
به لحاظ ماهوی تغییرات بسیار زیادی با واقعیت پیدا کردهاست .رسانههای جدید و بهخصوص شبکههای
اجتماعی مانند :فیسبوک ،وبالگها ،مای اسپیس ،توییتر ،کلوب و  ،...افراد مختلف از هر گوشه از جهان را
قادر ساختهاند تا خود را در فضای مجازی بازنمایی کنند .واضح است که انعطاف اطّالعاتی که در فضای
مجازی نمایش داده و منتشر میشود ،هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی بر روابط بین فرهنگی در اجتماعات
مجازی و شبکههای روابط شخصی ایجاد میکند»( بوید و الیسون.)210 :2007 4
با رشد روزافزون شبکههای اجتماعی مجازی ،ارتباطات میانفرهنگی اقوام ،خواسته و ناخواسته تحت
تأثیر پیامدهای این شبکهها و مهمترین نتیجهی آن یعنی :جهانی شدن قرار میگیرد .شبکههای اجتماعی
مجازی از یکسو ،امکانهای هویّتسازی و آزادی عمل فرد در زمینهی پذیرش هویّت دیگری را به نحو
چشمگیری باال میبرد ( اندرسن و دیگران .)2001 ،1عالوه بر آن؛ رسانههای اجتماعی همچنین ممکن است
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که اثرات منفی به دنبال داشتهباشند (اسکات .)2007 ،2همچنین«اینترنت اعضای قومیّتهای مختلف و
پراکنده در نقاط مختلف جهان را در قلمرویی غیرفیزیکی و به عبارتی در نوعی بیمکانی به یکدیگر پیوند می-
دهد .فعالیّتها و تولیدات مجازی گروههای قومی ،عالوه بر اینکه از یک منظر کلّی میتوانند فعالیّت
اجتماعات قومی مختلف را در درون سیستمهای رسانهای جهان نوین منعکس نمایند ،بهطور نسبی نشانگر
میزان تعلّقات و گرایشات هویّتی آنها بهویژه در مورد گروههایی است که به دالیل مختلف به دور از اجتماع
قومی خود به سر می برند»(برتون .)241 :1490،به نظر میرسد که جهانی شدن ،این نوید را به قومیّتهای
سرکوب شدهی در طول تاریخ میدهد که آنها هم بتوانند در عرصه جهانی خود را مطرح سازند.
بولونگ )2009( 7در پژوهشی تحت عنوان :ارتباط اجتماعی و روابط بینفردی در اجتماع مجازی ،از
طریق چت آزاد اینترنتی اثبات کرده است که افراد ،عموماً تمایل به ایجاد ارتباطات درونقومی بیشتری در
اینترنت دارند تا ارتباطات برونقومی؛ از اینرو ،وی نتیجه میگیرد که اینترنت و شبکههای اجتماعی به
قوممحوری دامن میزنند.
بانرجی )2007( 9در تحقیق خود تحتعنوان :قوممحوری و حساسیّتیابی بهعنوان متغیّرهای مؤثّر
برخورد رفتارهای میانفرهنگی نشان میدهد که قوممحوری به دلیل استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
کاهش مییابد و انگیزهای برای تعامل مردم با دیگر فرهنگها و در نتیجه ابزاری برای توسعه ارتباطات و
دوستیابی بینفرهنگی و بینالمللی در جهان شدهاست .همچنین ،قوممحوری به عنوان عامل تقلیلدهنده
ارتباطات دوستی بین فرهنگی میشود.
پونیا )2002( 8در پژوهشی تحتعنوان :یک تحلیل انتقادی معاصر از روابط بین سیاست عمومی و
یکپارچگی نژادی در مالزی استدالل میکند که با افزایش تعامل بین قومیّتها ،همبستگی افزایش مییابد؛
اما همزمان ،میتواند به کشمکش برونگروهی نیز منجر شود؛ چرا که شبکههای اجتماعی مجازی به تشدید و
توسعهی قوممحوری در ارتباطات دامن میزنند.
اندرسن و دیگران )2001( 10در پژوهشی تحتعنوان :بررسی حساسیّت خارجی و میانفرهنگی ،نشان
دادند که شناخت و تبادالت فرهنگی ،موجب از میان رفتن حساسیّتهای منفی فرهنگی میشود.
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عدلیپور و دیگران ( )1484در پژوهشی به تأثیر شبکهی اجتماعی فیسبوک بر هویّت فرهنگی جوانان
شهر اصفهان پرداختند .نتایج پژوهش نیز نشانداد که :بین مدّتزمان عضویت ،میزان استفاده و میزان
مشارکت و فعالیت کاربران در فیسبوک و هویّت فرهنگی کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی
کردن محتوای مطالب فیسبوک و هویّت فرهنگی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .یعنی هر چه
مدّتزمان عضویّت ،میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در فیسبوک از سوی کاربران افزایش
پیدا میکند؛ هویّت فرهنگی کاربران ضعیفتر میشود.
ساروخانی و دیگران ( )1497در پژوهشی به تحلیل تأثیر فضاهای مجازی بر کنش اجتماعی جوانان
دانشجوی دختر ،با تأکید بر اینترنت پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین حوزهی عمومی
اینترنت و اشکال کنش اجتماعی از قبیل :خدمات اجتماعی  -فرهنگی ،وکالت و سازماندهی ،تغییر و
دگرگونی ،تعلیم و تربیّت اجتماعی و آگاهی از ارزشهای مذهبی ،رابطه معنادار و همبستگی ضعیفی وجود
دارد.
خانیکی ( )1482در پژوهشی به کنشگری و قدرت در شبکههای اجتماعی مجازی پرداختهاست .نتایج
پژوهش نشانداد که شبکههای اجتماعی مجازی در سالهای اخیر زمینهی کنشگری را بیش از سایر رسانه-
های متأخر فراهم آوردهاند .گفتمان قدرت ،که زمانی متفکران علوم انسانی را از جنبههای گوناگون ،به
تفسیر و تأویل این کنشها وامیداشت ،اکنون در فضای مجازی به نحو پیچیده و شبکهای تعریف
می شود .بر این اساس ،کنشگری کاربران ،به دنبال خود ،بسیج و همسویی پیروان یک عقیده را در فرهنگ
رسانه ای مجازی پیش میکشد.
توسّلی و قلیپور ( )1492در پژوهشی به تحلیل جهانی شدن و هویّت فرهنگی قوم لک پرداختند ،نتایج
تحقیق حاکی از آن است که :لکها علیرغم تفاوتهای فرهنگی که در میان خویشتن دارند ،برخی خصیصه-
های فرهنگی مشترک دارند که مشخصاً بیانگر هویّت قومی آنهاست؛ آنها بخش دیگری از هویّت فرهنگی
خود را به شیوهای عامگرایانه بازسازی میکنند .یعنی با پذیرفتن عناصر مدرن و جهانی در کنار عناصر
محلی و قدیمی ،ترکیب ظریفی از امر محلّی و جهانی را به وجود آورده اند؛ تمام عناصر فرهنگی در میان این
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قوم از قدرت هویّتسازی همسانی برخوردار نیستند؛ عناصری که در درون فرایندهای قدرت ،تفاوت و
مقاومت قرار میگیرند؛ توان هویّتسازی باالتری دارند.
مروری بر سوابق تجربی داخلی و خارجی ،نشان دادهاست که پژوهشهای انجامشده ،بیانگر تأثیرات
متفاوت فضای مجازی بهطور عام و شبکههای اجتماعی مجازی بهطور خاص ،بر مناسبات بین فرهنگی دارد؛
بهگونهای که برخی از پژوهشها معتقد به بازتولید هویّتی در این فضا میباشند ،برخیها معتقد به بهبودی
مناسبات و کاهش حساسیّتهای بین فرهنگی بودهاند .برخی دیگر هم به بازتولید رفتارهای قوممحورانه در
تعامل با شبکههای اجتماعی مجازی دستیافتند .باید خاطرنشان ساخت که مروری بر سوابق تجربی مرتبط
با موضوع پژوهش نشان میدهد ،پژوهشی که به نقش و کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در
ارتباطات میانفرهنگی اقوام در ابعاد مختلف به مطالعه و ارزیابی پرداخته باشد؛ صورت نگرفته است .این
درحالیاست که شبکههای اجتماعی با گسترش ارتباطات میانفرهنگی و تبدیل کردن آن به امری روزمره
میتوانند به نزدیکی بیشتر فرهنگهای مختلف و اخذ جنبههای مثبت و ایجاد همنوایی بیشتر بیانجامد و از
طرفیدیگر ،میتوانند باعث برجسته شدن اختالفات و تفاوتها و حتی کینه و نفرت شوند .بنابراین بهدلیل
فقدان یک رویکرد نظری منسجم ،در ارزیابی ارتباطات میانفرهنگی قومی در تعامل با شبکههای اجتماعی
مجازی ،بهنظر میرسد که طرح این پرسش که روابط بین قومی در ایران در سالهای اخیر با توجه به
گسترش شبکههای اجتماعی مجازی دستخوش چه تغییراتی بوده است؟ ضروری به نظر میرسد.
بهطورکلی ،آنچه که پژوهش حاضر را نسبت به پژوهشهای گذشته متمایز میسازد؛ از دو حیث می-
باشد :اول آنکه هیچکدام از پژوهشهای گذشته به طراحی الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی
مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی مبادرت نورزیدهاند؛ بلکه متناسب با ماهیّت و موضوع پژوهش خود،
بر یکی از آنها متمرکز بودند .دوم؛ با توجه به اینکه پژوهشهای پیشین به کارکردهای متنوّع شبکههای
اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی مبادرت نورزیدهاند؛ متعاقباً نیز به ارزیابی و برازش آن اقدام
نکردهاند .بنابراین پژوهش حاضر بر آن است که :از یکسو به طراحی الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای
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اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی مبادرت بورزد و از سویدیگر ،به ارزیابی و برازش آن
بپردازد.
با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر آن است که به طراحی و ارزیابی الگوی کارکردهای متنوّع
شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی بپردازد .لذا پرسش اساسی پژوهش حاضر آن
است که الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی چگونه
میباشد؟ و آیا این الگو از برازش الزم برخوردار میباشد؟
مبانی نظری تحقیق
شبکههای اجتماعی مجازی و ارتباطات میانفرهنگی
« مقصود از ارتباط فرهنگی ،11فرایند تماس با فرهنگ دیگر است که میتواند بهطور یکسویه یا دو-
سویه باشد .در حالت اخیر ،دادوستد یا مبادلهی فرهنگی پدید میآید( ».ساروخانی .)120 :1470،این
تعریف ،ناظر به ارتباط میان دو فرهنگ است « .در صورتی که این اصطالح را میتوان در حوزه ارتباطات با
محتوای فرهنگی یا در زمینه و بستر فرهنگی یا در گفتمانی فرهنگی که با عناصر ،سوابق و جنبههای
فرهنگی جامعه سروکار دارد ،به کاربرد .در این حالت ،این اصطالح همعرض با ارتباطات سیاسی و ارتباطات
دینی خواهد بود که هم در میان اعضای متعلق به یک فرهنگ و در درون آن ،و هم در میان اعضای دو
فرهنگ و بین آن دو ،میتواند قرار گیرد»(ویور.)20 :1882 ،12
بهطورکلی ،در رابطه با نقش و کارکرد شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی با دو
دسته ادبیّات نظری مواجه هستیم :دسته نخست که به تأثیرات شبکههای اجتماعی مجازی بر هویّت مبادرت
می ورزند .دسته دوم ،نظریّات مطرح در حوزه ارتباطات بینفرهنگی و چندفرهنگیگرایی مورد سنجش قرار
می گیرند .بدین ترتیب که:
براساس نظریّهی توانش ارتباطاتی کیم )1892( 14در رابطه با گروه غیرخودی ،شبکههای اجتماعی
مجازی بر توانش ارتباطاتی افراد در رابطه با گروه غیرخودی بهواسطهی قرار دادن اعضای گروه غیرخودی در
شبکههای شخصی افراد تاثیر میگذارند .براساس نظریهی همفرهنگی :شبکههای اجتماعی مجازی عرصهی
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تعامالت میان اعضاء کمنفوذ و ظهور هویّتهای خاموش و به حاشیه راندهشده قلمداد میگردند .براساس
نظریهی مذاکرهی تینگ تومی :)1884( 14شبکههای اجتماعی مجازی ،بر توانش ارتباطاتی افراد در رابطه با
گروه غیرخودی بهواسطهی مدیریّت مؤثّر دیالکتیک امنیت  -آسیب پذیری و شمول  -تفاوت گذاری ،تاثیر
میگذارد .لذا؛ هرچه ،خود شناسایی افراد به صورت امنتری انجام پذیرد ،انسجام هویّتی و عزّتنفس کلی
آنان بیشتر میشود .براساس نظریهی مانوئل کاستلز :)1887( 11جامعهی شبکهای در بازتولید هویّتهای
مقاومتی بر اساس اصول مشترک نقش اساسی دارد .براساس نظریهی معنا ریچاردز :)1842( 12سوءتفاهم
هنگامی ایجاد میشود که افراد فکر کنند یک واژه بهطور مستقیم با مرجع آن پیوند دارد .این در حالیاست
که واژگان معنی خود را از افراد میگیرند ،نه از سرشت ذاتی خود؛ از این منظر ،زندگی گروهی انسانی شامل
هماهنگی مجموعه کردارهای شرکتکنندگان در گروه است .براساس نظریهی عدم قطعیت گادیکانست،
تینگ-تومی و ویزمن :)1881( 17وقتی افراد از فرهنگها و سندهای متفاوتی با هم ارتباط برقرار کنند،
قوانین سند به اندازهی مورد انتظار از رفتارهای فرد پشتیبانی نمیکنند .این تفاوتهای فرهنگی باعث ایجاد
اضطراب و عدم قطعیت در فرد میشوند .لذا دررابطه با محتوای شبکههای اجتماعی مجازی هم میتوان
چنین گفت :که ارتباط مؤثّر هنگامی اتفاق میافتد که فرد پیام دریافتی را به شیوهای مشابه پیام ارسالی
توسط فرستنده تفسیر و تعبیر کند .بهبیاندیگر :هنگامی که افراد تفسیرهای اشتباه را به حداقل میرسانند؛
ارتباطی مؤثّر اتفاق افتاده است.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیّت پژوهش؛ در زمرهی تحقیقات اکتشافی ،به لحاظ نوع پژوهش؛ کاربردی
و به لحاظ استراتژی پژوهش؛ دارای استراتژی استقرایی بود .عالوه براین ،پژوهش حاضر به لحاظ ماهیّت
داده و روش گردآوری دادههای پژوهش؛ طرح متوالی – اکتشافی ( کیفی -کمّی) بود.
بدینترتیب :در فاز کیفی پژوهش ،از ابزار مصاحبهی عمقی برای گردآوری دادهها استفاده شدهاست.
به منظور اعتبارسنجی مضامین برساختهی شدهی مدل ،از روش ارزیابی اعتبار به شیوهی ارتباطی ،عمل شد
(فلیک .)411 ،1499 ،همچنین به منظور پایاییسنجی مضامین احصاء شده ،از روش ضریب توافق بین دو
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کدگذار (محقق با همکار) استفاده شدهاست؛ (ساروخانی )298 ،1479 ،که میزان آن  0/98برآورد شد .عالوه
برآن ،روش نمونهگیری در این بخش :شیوهی نمونهگیری ،هدفمند و روش نمونهگیری ،نظری بوده است ،لذا:
بهواسطهی مصاحبهی عمقی با  20نفر از دانشجویان چهار قوم کرد ،لر ،فارس و ترک دانشگاههای تهران در
سالهای تحصیلی  1487-1482دادههای پژوهش به اشباع نظری رسیدهاست .در نهایت برای تحلیل دادهها
از تحلیل مضمون و از نوع شبکهی مضامین (برای نشان دادن ارتباط و وابستگی مضامین) بهواسطهی انجام
فرایند کدگذاری نظری در سه مرحلهی کدگذاری :باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده
شدهاست.
در فاز کمّی پژوهش ،به منظور ارزیابی و آزمون الگوی مفهومی برساخته شده ،از روش کمّی و از نوع
مطالعهی پیمایشی استفاده شدهاست .بدینترتیب که با استفاده از ابزار پرسشنامهی محقّقساخته که مأخوذ
از فاز کیفی پژوهش میباشد؛ دادههای پژوهش از روی  494نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران که با
استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و فرمول برآورد حجم نمونهی کوکران با سطح اطمینان 81
درصد و نیز خطای  0/01و حداکثر واریانس ( میزان  pو  qبرابر ) ،انتخاب شده بودهاند؛ گردآوری گردید.
همچنین به نسبت حجم جامعهی آماری اقوام مختلف در دانشگاههای سطح شهر تهران 218 ،نفر از قوم
فارس 81 ،نفر از قوم ترک 49 ،نفر از قوم لر و  42نفر از قوم کرد ،انتخاب و متناسب با حجم اقوام در
دانشگاهها ،نمونهها توزیع شدند.
عالوه برآن؛ به منظور اعتبارسنجی ابزار از اعتبار محتوایی  -صوری  -کیفی و نیز جهت پایاییسنجی از
روش همبستگی درونی گویهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدهاست .مقدار آلفای کرونباخ
سئواالت شاخصها ،ابعاد و متغیرهای مورد سنجش باالی  0/7برآورد شدهاست .دادههای پژوهش پس از
ورود به نرم افزار  Spss19در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد تحلیل و توصیف قرار
گرفتهاست.
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تجزیّه و تحلیل دادهها و یافته ها
یافته های کیفی پژوهش
جدول :1فرایند کدگذاری نظری برای کشف مضامین پایهی سازمانیافته و فراگیر کارکردهای متنوّع
شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی را نشان میدهد:
جدول1؛ فرایند کدگذاری نظری جهت کشف مضامین پایه ،سازمانیافته و فراگیر کارکردهای
متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی
مضامین سازمانیافته

مضامین
فراگیر

اصلی

گشایش

فرعی
تعصّب نسبت به ارزش ها و

حمایت از اصالت قومی خود

هنجارهای قومی خودی

دنبال کردن تاریخچهی قومی

ذهنی
ارزشداوری نسبت به سایر
فرهنگهای قومی
تأثیرات بین فرهنگی
قومی

انعطاف-
پذیری

ابتکار

مضامین پایه

انطباقپذیری با رفتار اقوام
دیگر

کم شدن طنزهای قومیّتی
کمرنگ شدن تعصّبات قومیّتی
داشتن جهتگیری قومیّتی
برابر بودن اقوام
افتخار به تمام قومیّتها
سازگار بودن با سایر اقوام

پذیرش تفاوتهای فرهنگی

پذیرش در سایهی ارتقای آگاهی

اقوام

نادیده گرفتن تفاوت قومی

تعامل خلّاقانه در تعامل با

اولویّت داشتن انسانیّت به قومیّت

اقوام دیگر

اولویت داشتن شخصیّت به قومیّت
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سفر کردن عامل نزدیکی اقوام

اجتماعی

مهارت و تعامل گفتمانی
تعامل فعّال با اقوام دیگر

نزدیک شدن اقوام
داشتن تعامل مثبت بین قومی
ممانعت از بحث کردن بی فایده

پایداری
احساسی

مدیریّت احساسات در بروز
اختالف قومی

کنترل احساسات
مقابله به مثل در توهین های قومیّتی
تمایل به متقاعد کردن
تمایل به تذکر دادن

حفظ آرامش در شرایط

عدم حفظ آرامش

بحرانی قومی

حفظ آرامش

همزادپنداری و درک تفاوت

پرهیز از تمسخر قومی

فرهنگی قومی

آشنایی بیشتر اقوام نسبت به هم

همدلی
فرهنگی

کمرنگ شدن فاصله قومیّتی بهواسطهی
قرابت فکری افراد با قومیّت-

فضای مجازی

های مختلف

فرهنگسازی مثبت قومیّتی بهواسطهی
فضای مجازی
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ادامه جدول1؛ فرایند کدگذاری نظری جهت کشف مضامین پایه ،سازمانیافته و فراگیر
کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی

مضامین
فراگیر

مضامین سازمانیافته
اصلی

عنصر

فرعی

مضامین پایه

آشنایی با بزرگان قوم

آشنایی با دالوریهای بزرگان قوم

مطالعهی آثار قوم

توجّه به مطالعهی آثار قومی
عالقهمندی به شناخت قومی

شناختی
داشتن تصوّر چند قومیّتی

اعتقاد به نسبیّت فرهنگی
شناخت بین فرهنگی

هویّت
قومی
عنصر
احساسی

عالقهمندی به سرودهها و اشعار

عالقهمندی به موسیقی قومی

قومیّتی

عالقهمندی به موسیقی محلی

عالقهمندی به آداب و رسوم قومی

توجه به آداب و رسوم قومی

حساسیّت به اظهارنظر منفی نسبت

حمایت در مقابل توهین قومیّتی

به قوم

واکنش نسبت به توهین قومیّتی

عالقهمندی به مصنوعات فرهنگی قوم

عنصر

اهمیّت دادن تعامل قومی

استفاده از مصنوعات فرهنگی در
پروفایل
توجّه به زبان قومی
عدم توجّه زیاد به زبان قومی
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ارزشی

اهمیّت دادن به فرهنگ و زبان قومی

برتری قومی
تعصّب قومی
حساسیّت قومی

قوممحوری

تهدید و
کشمکش
بین قومی

توجّه به تعامل قومی
تعارف و تمجید قومیّتی
عدم پذیرش سایر اقوام
مهم بودن ارزشهای قومی
توجه قومیّتی
افزایش نزاعها

توجه به خصومت بین قومی

پرخاشگری و فحاشی
خصومت بین قومی

توجه به تفاوتهای بین قومی

مهم نبودن تفاوتهای قومی
پرهیز از ازدواج بین قومی

اعتقاد به تعلّق قومی

عدم اهمیّت داشتن تعلّق قومی
اولویت داشتن تعلّق قومی

همبستگی

احساس تعهد قومی در مقابل تعهد

درونگروهی

ملّی
احساس تعهد و مسئولیّت قومی

عدم احساس تعهد قومی در مقابل
تعهد ملّی
مسئولیّت قومی
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جدول2؛ تعداد مضامین فراگیر ،مضامین سازمانیافته و مضامین پایهای کارکردهای متنوّع شبکههای
اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی مستخرج از دادههای کیفی مرتبط با مصاحبه را نشان
میدهد:
جدول2؛ تعداد مضامین فراگیر ،سازمانیافته و پایهای کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی
مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی

ردیف

مضامین فراگیر

مضامین سازمانیافته

مضامین پایه

اصلی

فرعی

1

تأثیرات بین فرهنگی قومی

1

10

27

2

هویّت قومی

4

8

14

4

قوممحوری

4

2

14

جمع کل

4

11

21

11

پس از احصاء و استخراج مضامین فراگیر ،مضامین سازمانیافتهی اصلی و فرعی و نیز مضامین پایهای
کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی در این قسمت به طراحی الگوی
مفهومی شبکه ای برحسب مضامین فراگیر و سازمانیافته اصلی و فرعی در ذیل نمودار 1مبادرت شدهاست.
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نمودار1؛ طراحی الگوی مفهومی شبکه ای اندازهگیری کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی
مجازی در ارتباطات میانفرهنگی قومی دانشجویان براساس مضامین فراگیر و سازمانیافتهی
اصلی و فرعی
عالقه مندی به
سردده ها و اشعار
قومیّتی

داشتن تصور
چند قومیّتی

توجه به خصومت
بین قومی
توجه به
تفاوتهای بین
قومی

عالقه مندی به
آداب و رسوم
قومی

حساسیت قومی

مطالعه آثار قوم
اعتقاد به تعلق
قومی

عالقه مندی به
مصنوعات
فرهنگی قوم

عنصر
احساسی

تعصّب قومی

عنصر شناختی
حساسیت به
اظهار نظر منفی
نسبت به قوم
آشنایی با
بزرگان قوم

تهدید و
کشمکش برون
قومی
همبستگی درون

برتری قومی

گروهی

هویّت قومی
قوممحوری
کارکرد متنوّع شبکههای

اهمت دادن به

احساس تعهد و
مسئولیت قومی

اجتماعی مجازی در

زبان قومی

ارتباطات میانفرهنگی قومی

عنصر ارزشی

اهمیت دادن
تعامل قومی

همزادپنداری و

تعصّب نسبت به

درک تفاوت

ارزش ها و

فرهنگی قومی

هنجارهای قومی

گشایش ذهنی
همدلی فرهنگی

خودی

تأثیرات بین
فرهنگی قومی

قرابت فکری افراد

ارزشداوری نسبت

با قومیّت های

به سایر فرهنگ های

مختلف

قومی

انعطافپذیری

پایداری
احساسی
حفظ آرامش در

ابتکار اجتماعی

انطباق پذیری با

شرایط بحرانی

رفتار اقوام دیگر

قومی
مدیریت احساسات

پذیرش تفاوتهای

در بروز اختالف
قومی

تعامل فعال با

تعامل خالقانه در

اقوام دیگر

تعامل با اقوام دیگر

فرهنگی اقوام
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یافتههای کمّی پژوهش

1

یافتههای توصیفی پژوهش
متوسط سنّی جامعهی آماری مورد سنجش 22/40سال .بیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان از
حیث جنس در طبقهی زن با  274نفر( 71/1درصد) .بیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان از حیث
وضعیت تأهل در طبقهی مجرد با  411نفر( 92/1درصد) .هر فرد بهطور متوسط از تحصیالت کارشناسی و
پایینتر برخوردار بوده است .نیمی از پاسخگویان دارای درآمد متوسط و باالتر و نیمی دیگر نیز پایینتر از آن
قرار داشتند .در نهایت :بیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان از حیث نوع قومیّت در طبقه قوم فارس با
 218نفر(  17درصد) مشاهده شدهاست.
یافته های استنباطی پژوهش
در این قسمت بهمنظور برازش نیکویی مدل کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در
ارتباطات میانفرهنگی ،به تحلیل عاملی تأییدی مؤلّفههای متغیرهای تأثیرات میانفرهنگی قومی ،هویّت
قومی و قوممحوری پرداخته میشود تا مؤلّفههای مختلف درنظر گرفتهشده برای آنها مورد تأئید قرارگیرد.
جدول  4نتایج آزمون کیزر مایر( )KMOو بارتلت در تحلیل عاملی پژوهش حاضر را نشان میدهد:
جدول( :) 3نتایج آزمون کیزرمایر ( ) KMOو بارتلت در تحلیل عاملی
0/211

آزمون کیزرمایر ()Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

817/244

آزمون بارتلت ( )Bartlett s Test

11

Df

0/000

Sig:
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همانگونه که جدول 4نیز نشان میدهد :آزمون کیزر مایر برابر با  0/211میباشد؛ این آزمون کفایت
اندازه حجم نمونه را جهت انجام تحلیل عاملی و نیز امکان انجام تحلیل عاملی را ارزیابی میکند .همچنین
سطح معناداری آزمون بارتلت در سطح معناداری 0/01میباشد و داللت بر این امر دارد که دادهها برای انجام
تحلیل عاملی مناسب میباشند.
جدول ()4؛ ماتریس همبستگی مؤلفههای متغییرهای تأثیرات میانفرهنگی قومی ،هویت قومی و قوم
محوری را نشان میدهد:
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عنصر ارزشی

عنصر احساسی

عنصر شناختی

همبستگی درون قومی

تهدید و کشمکش بین قومی

تعصّب قومی

ابتکار عمل اجتماعی

انعطاف پذیری

پایداری احساسی

همدلی فرهنگی

گشایش ذهنی

مؤلّفهها

1/000

گشایش ذهنی

1/000

0/114

 0/082پایداری احساسی

1/000

-0/241

0/401

0/018

1/000

0/099

0/244

0/002

 0/414ابتکار عمل اجتماعی

1/000

-0/024

0/022

-0/044

-0/092

0/218

1/000

0/220

0/242

0/082

0/128

-0/024

 0/007تهدید و کشمکش

1/000

0/171

-0/017

0/081

0/042

0/120

0/024

1/000

-0/019

0/184

0/192

0/411

0/129

0/017

-0/148

0/428

1/000

0/211

-0/192

0/101

0/204

0/240

0/010

-0/029

-0/148

 0/482عنصر احساسی

0/141

0/284

-0/218

0/122

0/244

0/042

0/014

-0/119

-0/112

0/404

انعطافپذیری

تعصّب قومی

بین قومی
 -0/118همبستگی درون
قومی

0
1/00

عنصر شناختی

عنصر ارزشی

میزان همبستگی مؤلّفههای متغیرهای تأثیرات میانفرهنگی قومی ،هویّت قومی و قوممحوری

1/000

 -/108همدلی فرهنگی

گشایش ذهنی

0/000

0/000

0/414

انعطافپذیری

0/044

0/000

0/494

0/000

ابتکار عمل اجتماعی

0/109

0/088

0/202

0/047

0/000

تعصّب قومی

0/000

0/000

0/042

0/000

0/107

0/444

تهدید وکشمکش

0/000

0/470

0/047

0/207

0/008

0/429

0/010

0/420

0/000

0/000

0/000

0/000

0/142

0/002

0/000

عنصر شناختی

0/000

0/000

0/020

0/000

0/000

0/421

0/084

0/004

0/000

عنصر احساسی

0/000

0/000

0/001

0/000

0/249

0/481

0/010

0/014

0/000

عنصر ارزشی

بین قومی
همبستگی درون
قومی

0/000

هویّت قومی و قوممحوری

0/000

0/040

پایداری احساسی

سطح معناداری همبستگی مؤلّفههای متغیرهای تأثیرات میانفرهنگی قومی،

0/12

همدلی فرهنگی
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همانگونه که جدول( )4نشان میدهد؛ بین برخی از مؤلّفههای متغیرهای تأثیرات میانفرهنگی قومی،
هویّت قومی و قوممحوری همبستگی معناداری وجود دارد که در سطح معناداری  0/01و  0/01میباشند
( که برخی دارای همبستگی مستقیم و برخی دارای همبستگی معکوس هستند) .عالوه بر آن بین برخی از
مؤلّفههای سه متغیر مورد ارزیابی (همچون گشایش ذهنی با انعطافپذیری و تهدید و کشمکش بین قومی
و )...همبستگی معناداری مشاهده نشدهاست).(P>0/01
جدول 1میزان بارهای عاملی و سهم هر بعد را در تبیین مؤلّفهها نشان میدهد:
جدول( :)5نتایج آزمون تحلیل عاملی برحسب ابعاد و مؤلّفههای آن
عامل(در اینجا متغیر)
مؤلّفهها

1

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

(تأثیرات میانفرهنگی قومی)

(قوممحوری)

(هویّت قومی)

گشایش ذهنی

0/192

همدلی فرهنگی

0/290

پایداری احساسی

0/949

انعطافپذیری

0/441

ابتکار عمل اجتماعی

0/474

تعصّب قومی

0/117

تهدید و کشمکش بین قومی

0/221

همبستگی درون قومی

0/141

عنصر شناختی

0/704

عنصر احساسی

0/902

عنصر ارزشی

0/211

درصد واریانس تبیین شده

24/271

12/481

14/288

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

24/271

40/222

11/422
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همانگونه که جدول( :)1نیز نشان میدهد؛ مؤلّفههای سه متغیر تأثیرات میانفرهنگی قومی ،قوممحوری
و هویّت قومی از همبستگی نسبتاً قابل قبولی با متغیرهای سهگانه کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی
مجازی در ارتباطات میانفرهنگی برخوردار میباشند و در نهایت باید خاطرنشان ساخت که درصد کل
واریانس تبیین شده توسط متغیرهای موجود در تحلیل عاملی برابر با  11/422میباشد .بنابراین؛ با توجه به
تحلیل عاملی تأئیدی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در
ارتباطات میانفرهنگی از برازش الزم برخوردار میباشد؛ تأئید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی الگوی کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در
ارتباطات میانفرهنگی قومی(موردمطالعه :دانشجویان دانشگاههای تهران) آغاز شدهاست .پس از توصیف و
تبیین سوابق نظری و بیان سوابق تجربی مرتبط با موضوع پژوهش ،از طرح متوالی اکتشافی جهت گردآوری
دادهها استفاده شدهاست .نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی کارکردهای شبکههای اجتماعی مجازی
در ارتباطات میانفرهنگی متنوّع و چندوجهی میباشد؛ به بیان دقیقتر؛ میتوان چنین اذعان داشت که
شبکههای اجتماعی مجازی هم موجب تأثیر مثبت میانفرهنگی قومی ،هم باعث برجسته شدن قوممحوری و
در نهایت هم موجب تقویّت هویّت قومی میگردند .بدینترتیب که :شبکههای اجتماعی مجازی از یکسو
میتوانند بهواسطهی گسترش ارتباطات میانفرهنگی و تبدیل کردن آن به امری روزمره به نزدیکی بیشتر
فرهنگهای مختلف و اخذ جنبههای مثبت و ایجاد همنوایی بیشتر بیانجامد .به بیان دیگر؛ رشد و توسعهی
روزافزون فنّاوری اطالعات و نیز شبکههای اجتماعی مجازی موجب بسط و گسترش مبادالت و آگاهیهای
قومی و فرهنگی شدهاست .این امر در ذیل مضمون فراگیر تأثیرات بین فرهنگی قومی با پنج مضمون
سازمانیافتهی اصلی شامل :گشایش ذهنی ،انعطافپذیری ،ابتکار اجتماعی ،پایداری احساسی و همدلی
فرهنگی احصاء و شناسایی شدهاست.
این مضمون فراگیر برساخته شدهی الگوی مفهومی را میتوان براساس نظریهی عدم قطعیّت
گادیکانست و تینگ-تومی و ویزمن ( )1881چنین تبیین کرد که وقتی افراد از فرهنگها و سندهای
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فرهنگی متفاوتی با هم ارتباط برقرار کنند؛ تفاوتهای فرهنگی باعث ایجاد اضطراب و عدم قطعیّت در فرد
میشوند و لذا تفاوتها زمانی باعث کاهش اضطراب و عدم قطعیت می شود که برداشت ها یکسان و نزدیک
به هم و تفاوتها به حداقل برسند .بنابراین در رابطه با محتوای شبکههای اجتماعی مجازی هم میتوان
چنین گفت که ارتباط موثر زمانی اتفاق میافتد که فرد پیام دریافتی را به شیوهای مشابه پیام ارسالی توسط
فرستنده پیام تفسیر کند .همچنین این مضمون فراگیر برساخته شدهی الگوی مفهومی با نظریهی مذاکرهی
هویّت تینگ تومی ( )1884که بر ارتباطات بین فرهنگی بهواسطهی فرایند مذاکره هویّتها تأکید میکند؛
قرابت دارد .به بیان دیگر :تینگ تومی ،بر این باور است که فرایند مذاکره تعامل هویّتی دو تعاملگر در یک
رویداد ارتباطاتی جدید است .لذا :هرچه خودشناسایی افراد به صورت امنتری انجام پذیرد ،انسجام هویّتی و
عزتنفس کلی آنان بیشتر شده و آنان بیشتر پذیرای تعامل با اعضای سایر فرهنگها خواهند بود .بالعکس
هرچه افراد بیشتر احساس آسیب پذیری کنند ،دچار اضطراب بیشتری در تعامالت خود خواهند شد .عالوه
بر آن ،با نظریّات توانش ارتباطی کیم ( ،)1892در رابطه با گروه غیرخودی از حیث اینکه قرار گرفتن اعضای
گروه غیرخودی در شبکههای شخصی افراد و ماهیّت پیوند با اعضاء گروه غیرخودی بر توانش ارتباطاتی آنها
در رابطه با گروه غیرخودی تاثیر میگذارد؛ قرابت دارد .در نهایت براساس نظریهی معنا چنین بیان داشت
که زندگی گروهی انسانی شامل هماهنگی مجموعه کردارهای شرکتکنندگان در گروه ،از جمله شبکههای
اجتماعی مجازی است و از تعامل آنها با یکدیگر مجموعهای از انتظارات ،نسبت به چگونگی رفتار آنها با
همدیگر پیش میآید .از این منظر؛ سوءتفاهم در شبکههای اجتماعی مجازی هنگامی کاهش پیدا میکند که
افراد فکر کنند که واژگان معنی خود را از افراد میگیرند ،نه از سرشت ذاتی خود .لذا عمل به وسیلهی فرد
عملکننده بهواسطهی فرایند تفسیر و ارزیابی او ساخته میشود.
در این رابطه بوید و الیسون ( )2007و الوال و اسکوز )2008( 20در تحقیقات خود به این نتیجه
رسیدهاند که استفاده از وبالگها نهتنها اثر مثبتی بر روابط فرهنگی داشته است ،بلکه درجه مشارکت
فرهنگی را هم افزایش دادهاست .بانرجی ( )2007در تحقیق خود نشان میدهد که قوممحوری به دلیل
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی کاهش یافته و انگیزهای برای تعامل مردم با دیگر فرهنگها در حال
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افزایش است .همچنین قادرزاده و عبداله زاده ( )1480در مطالعهی خود نشان دادند که با گسترش
ارتباطات مجازی و باال رفتن آگاهی و شناخت بین قومی ،حساسیّتهای بین فرهنگی تعدیل و کاهش یافته
است.
از سوی دیگر یافتههای پژوهش نشان داد که شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند باعث برجستهشدن
اختالفات و تفاوتها بین قومی و حتی کینه و نفرت و بازتولید دیدگاههای قوممدارانه در این فضا باشد .این
امر در ذیل مضمون فراگیر قوممحوری شامل سه مضامین سازمانیافته اصلی :تعصّب قومی ،تهدید و
کشمکش برون قومی و همبستگی درون گروهی احصاء و شناسایی شدهاست .این مفهوم ،به معنای قضاوت
همراه با تعصّب فرهنگی میباشد .مانند به کار بردن مالک قالبی که توسط فرهنگ شخص تولید شدهاست و
وی آن را در مورد موضوعات ،کنشها ،افراد یا گروههایی از فرهنگ غیر بهکار میبرد .این مضمون فراگیر
برساخته شدهی الگوی مفهومی که به معنای قضاوت جانبدارانه به عنوان یکی از چندین مشخّصه در نظریّهی
همبستگی درونگروهی است که با شاخص خصومت بهعنوان یکی از خصیصههای فراگیر جوامع انسانی
بازشناخته میشود را میتوان براساس نظریهی گراهام سامنر چنین گفت که شبکههای اجتماعی مجازی
موجب تقویّت و توسعه همبستگیهای درونگروهی قومیّتی و کشمکش و خصومت برونگروهی قومی می-
شود؛ قرابت دارد.
در این رابطه ،کیان و اسکات )2007( 21در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهاند که افشای بیش از
حد اطّالعات شخصی در شبکههای اجتماعی ،باعث مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی در سطح بین
فرهنگی شدهاست .مواردی مانند درگیریها و مناقشات و بحثهایی در مورد اعتقادات و باورهای افراد و
تفکرات قالبی آنها در مورد همدیگر از جمله این جنبههای منفی است .همچنین همانگونه که در ذیل
سوابق تجربی نیز به آن اشاره شد؛ در نهایت پونیا ( )2002نشان داد که با افزایش تعامل بین قومیّتها،
همبستگی افزایش مییابد .اما همزمان ،میتواند به کشمکش برونگروهی نیز منجر شود؛ چرا که شبکههای
اجتماعی مجازی به تشدید و توسعهی قوممحوری در ارتباطات دامن میزنند .همچنین تحقیقات بولونگ
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( )2009نیز اثبات کرده است که اینترنت و شبکههای اجتماعی به قوممحوری دامن میزنند .به بیان دیگر؛
افراد عموماً تمایل به ایجاد ارتباطات درونقومی بیشتری در اینترنت دارند تا ارتباطات برونقومی.
عالوه برآن؛ یافتههای پژوهش نشان داد که شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند باعث تقویّت و
بازتولید هویّتهای قومی و نژادی در این فضا باشند .این امر در ذیل مضمون فراگیر هویّت قومی با سه
مضمون سازمانیافتهی اصلی شامل :عنصر شناختی ،عنصر احساسی و عنصر ارزشی احصاء و شناسایی
شدهاست .این مضمون فراگیر برساخته شدهی الگوی مفهومی ،از یک سو با دیدگاه تاجفل )1879( 22که
هویّت اجتماعی (در اینجا هویّت قومی) را با عضویت گروهی پیوند میزند و عضویّت گروهی را متشکل از سه
عنصر شناختی ،ارزشی و احساسی میداند؛ قرابت دارد .لذا از این منظر ،میتوان هویّت قومی دانشجویان را
به میزان آگاهی و شناخت آنها از تعلقشان نسبت به قوم مشخّص به همراه پیامدهای احساسی و ارزشی
مرتبط با آن تعریف کرد .از سویدیگر :این مضمون فراگیر برساخته شدهی الگوی مفهومی با دیدگاه مانوئل
کاستلز ( )1491که معتقد است :انقالب فنّاورانه و جامعهی شبکهایی برآمده از آن موجب تقویّت قدرتمند
هویّتهای جمعی مقاومتی و برنامهدار میشود؛ قرابت دارد .یعنی جامعهی شبکهای در تقویت و بازتولید
هویّتهای مقاومتی همچون هویّتهای جمعی غیرملّی که مهمترین آنها هویّتهای قومی میباشند؛ بر اساس
اصول مشترک نقش اساسی دارند .از سوی دیگر؛ با نظریهی همفرهنگی که مبتنی بر تعامالت میان اعضای
کم نفوذ ،به حاشیه رانده و خاموش است؛ قرابت دارد .چراکه اعضای گروه همفرهنگ خاموش از برخی از
سبکهای ارتباطاتی همچون شبکههای اجتماعی مجازی برای دستیابی به موفقیتها هنگام مواجهه با
ساختارهای مسلط سرکوبگر بهره میجویند.
در این رابطه ،توسلّی و قلیپور ( )1492نشان دادند که لکها علیرغم تفاوتهای فرهنگی که در
میان خویشتن دارند ،برخی خصیصههای فرهنگی مشترک دارند که مشخصاً بیانگر هویّت قومی آنهاست؛ آنها
با پذیرفتن عناصر مدرن و جهانی در کنار عناصر محلی و قدیمی ،ترکیب ظریفی از امر محلی و جهانی را به
وجود آوردهاند؛ همچنین عناصری که در درون فرایندهای قدرت ،تفاوت و مقاومت قرار میگیرند توان هویّت-
سازی باالتری دارند .خانیکی( )1482در پژوهش خود تحتعنوان کنشگری و قدرت در شبکههای اجتماعی
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مجازی نشان داد که شبکههای اجتماعی مجازی زمینههای کنشگری و متعاقباً بسیج و همسویی پیروان یک
عقیده را در فرهنگ رسانهای مجازی پیش میکشد .در مقابل ،صمد عدلیپور و دیگران( )1484در پژوهش
خود به تأثیرات منفی شبکهی اجتماعی مجازی همچون فیسبوک بر هویّت فرهنگی جوانان بهواسطهی مدّت
عضویّت ،میزان مشارکت در جامعه آماری مورد مطالعه خود دست یافتهاند.
باید اذعان داشت که در یک نتیجهگیری کلی میتوان چنین گفت :که سه متغیر برآمده از کارکردهای
متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی در ارتباطات میانفرهنگی ،کارکردهای قوممحوری ،تأثیرات میانفرهنگی
قومی و هویّت قومی ،به ترتیب از بیشترین تا کمترین میزان در تعامل با شبکههای اجتماعی مجازی
برخوردار میباشند.
در نهایت ،نتایج استنباطی ذیل تحلیل عامل تأییدی در بخش نتایج کمی نشان داد :الگوی برساخته
شده از برازش الزم برخوردار بود و لذا متغیرهای موجود در تحلیل عاملی تأییدی توانستهاند در مجموع
 11/422درصد از واریانس کل مؤلّفههای متغیرهای سهگانه کارکردهای متنوّع شبکههای اجتماعی مجازی
در ارتباطات میانفرهنگی قومی را تبیین و پیشبینی نمایند.
باتوجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای ذیل برای دستاندرکاران سیاستگذاریهای فرهنگی ،فضای
مجازی و نیز دانشگاه ها ارائه میگردد تا نسبت به تدوین راهبردها ،برنامههای عملیاتی و اقدامات الزم نسبت
به بهبود حساسیّتهای بین فرهنگی قومی در فضای مجازی بهطور عام و شبکههای اجتماعی مجازی بهطور
خاص تمهیداتی را فراهم سازند .بدینترتیب:
 -1تقویّت و ارتقای سطح سواد رسانهایی دانشجویان کاربر شبکههای اجتماعی مجازی بواسطه:
 برگزاری دورههای آموزشی همچون کارگاههای آموزشی؛
 برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی؛
 تولید محتوای آموزشی در قالب تألیف ،ترجمه؛
 گنجاندن واحد درسی تحتعنوان؛ آشنایی با اصول و مهارتهای سواد رسانهای در میان واحدهای
درسی دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاهی.
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 -2آموزش مهارتهای اجتماعی به دانشجویان کاربر شبکههای اجتماعی مجازی خاصه آموزش
مهارتهای خودآگاهی ،ارتباطی ،همدلی ،مقابله با هیجان ،تفکر انتقادی ،تصمیمگیری و تفکر خلّاق.
 -4تقویّت سرمایهی اجتماعی بین گروهی در میان دانشجویان کاربر شبکههای اجتماعی مجازی در
راستای ارتقای همبستگی برونگروهی قومی بهواسطهی:
 تقویّت اعتماد بین شخصی خاصه اعتماد عام یا تعمیم یافته؛
 تقویّت هنجارهای غیررسمی همچون :صداقت ،گذشت ،نوعدوستی ،انصاف و جوانمردی ،تمایل به
همکاری و تعاون و تعهّد و احساس مسئولیت؛
 تقویّت شبکههای اجتماعی دانشجویی همچون انجمنهای علمی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری.
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