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  . مقدمه1
توان گفت بـراي تفكـر    اجتماعي است. مي ناپذير تفكر در علوم مفهوم فرهنگ جزء جدايي

شناسـي، ايـن مفهـوم     متفـاوت بـا زيسـت    صورتي راه با تنوع بشريت، به وحدت هم ةدربار
 بـه تـرين پاسـخ را    بخـش  رسد اين مفهوم رضـايت  نظر مي موردنياز علوم اجتماعي است. به

 كنـد. انسـان اساسـاً    ها مطـرح اسـت ارائـه مـي     تفاوت موجود ميان ملت ةپرسشي كه دربار
زندگي و معناي وسيع آن، كه به الگوهاي  موجودي فرهنگي است. امروزه مفهوم فرهنگ در

هـا نشـان    دقيـق تالقـي فرهنـگ    ةمطالع .كافي پذيرفته شده است ةانداز گردد، به تفكر بازمي
گيرد و متناسب با شرايط تماس بـه   دهد اين تالقي به اشكال بسيار گوناگون صورت مي مي

اي تصـادفي بـا    عنـوان پديـده   پـذيري نـه بـه    انجامـد. فرهنـگ   نهايت متفاوت مي نتايجي بي
هايي عادي از تحول فرهنـگ هـر جامعـه ظـاهر      عنوان صورت گر بلكه به ويرانمدهاي آ پي
 ،گيـرد  ميان جوامع كلـي صـورت نمـي    فقطها  تالقي فرهنگ .)9 - 5 :1381(كوش  شود مي

خـواه در   ،دهـد. فرهنـگ   تركيبي نيز رخ مـي  ةهاي اجتماعي متعلق به جامع بلكه ميان گروه
درمورد مهاجران، خـود را   و خواهدر يك بنگاه مذهب و خواه  و خواهسياست باشد  رو قلم

 ،كاري نيسـت  دست پاافتاده و عادي قابل چون ابزاري پيش كند. فرهنگ هم آمرانه تحميل نمي
كه مفهوم ارتباطات  جا است. ازآن مرتبطناخودآگاه  نهايت پيچيده و غالباً يندي بيافر بهبلكه 
هاي آن مطرح شـد، ايـن    متحده و دانشگاهفرهنگي پس از جنگ جهاني دوم در اياالت  بين

  تري پيدا كرد. مفهوم اهميت بيش
 

 سئلهطرح م. 2
ها براي رهايي از قالب خشـك و سـخت آن    زندگي صنعتي امروز موجب شده است انسان
تر  روز پرسرعت هاي صنعت هر گيرودار چرخ به ابزارهاي مختلفي رجوع كند تا بتوانند در

دار  سـكان  )social network( هـاي اجتمـاعي   حاضـر، شـبكه   درحالحركت درآيند.   از قبل به
گرايي مجـازي نقـش اساسـي در     هايي كه با اجتماع اقيانوس پرتالطم اينترنت هستند. شبكه

هاي اجتماعي شـكل   كنند. فضاي مجازي بسته به ساخت اي جهان بازي مي معادالت رسانه
و مسـائل مربـوط بـه آن در شـرايط اجتمـاعي       ،اي گرايي رسانه يابد و رشد فناوري، هم مي

گرچه دو مفهـوم متفـاوت    ،فرهنگات و ارتباط دادهاي متفاوت داشته است. گوناگون برون
اند كه بعضي از  هم پيوسته اند. اين دو واژه چنان به ديگر پيوسته م به يكيطور مستق هستند، به

هرگـاه مـردم بـر    «گويـد:   مـي  كه اسـميت  چنان اند. هم مترادف معتقدند تقريباً  شناسان  انسان



 197   ... فرهنگي گيري ارتباطات بين هاي اجتماعي مجازي در شكل نقش شبكه

ها بايد براي زندگي در جوامع  كنند. آن گذارند، ارتباط نيز برقرار مي ثير متقابل ميأديگر ت يك
ماننـد   هاي اجتمـاعي مجـازي   ). شبكهSmith 1999( »كنندو حفظ فرهنگشان ارتباط برقرار 

هـاي مختلـف بـا     از فرهنگ افراد امكان آشناييكه  ،و امثال آن ،فيسبوك، تلگرام، اينستاگرام
دارد و  ييسـزا  هفرهنگي اهميت ب در ارتباطات بين ،آورد زبان و قوميت مختلف را فراهم مي

هـا منبـع    ايـن شـبكه   فراگير است هاي اجتماعي مجازي شبكهجاكه در ايران استفاده از  ازآن
كه عصر امـروز   به اين . باتوجهشود محسوب ميفرهنگي ايرانيان  بااهميتي براي ارتباطات بين

هـا و   گيري در اين فضا بدون پذيرش فرهنگ ارتباط  عصر ارتباطات و فضاي مجازي است،
آمدن فرهنگي  وجود و درنهايت به ،ورسوم، عقايد ها بدون درنظرگرفتن آداب پذيرش فرهنگ
هـاي اجتمـاعي    نقـش شـبكه  « تحقيـق اصلي اين  ةمسئل ،پذير نيست. بنابراين مشترك امكان

  .است »(در ايران)رهنگي ف  بينارتباطات  درمجازي 
 

 . اهميت و ضرورت مطلب3

هاي اخير حيات بشري را در ابعاد  هاي اطالعاتي و ارتباطي در سال فناوري ةگسترش فزايند
فرهنگـي   ثير قرار داده است. برخوردهاي بـين أت و فرهنگي تحت ،مختلف سياسي، اجتماعي

دليـل وجـود ارتباطـات و     هاي گذشـته تفـاوت دارد. ايـن برخوردهـا بـه      تامروزه با مالقا
تـري برخوردارنـد. ارتباطـات     تـر شـده و از اهميـت بـيش     هاي موجود در دنيا بيش تماس
هاي هويتي متفـاوت   فرهنگ كند كه مردماني با فرهنگ يا پاره فرهنگي هنگامي ظهور مي بين

، فـرد هنگـامي نيازمنـد آگـاهي از رازورمزهـاي      به ارتباط ميان خود بپردازند. در اين ميـان 
 .خـود را متمـايز از ديگـران ببينـد     حس فرهنگي با نوعيشود كه  فرهنگي مي بينارتباطات 
 كنند، ارتباط نـزديك پيـدا مـي  هم با  مختلف  هاي فرهنگي زمينه هايي با پس كه گروه هنگامي

دو گـروه   هـر   شـناختي در  فرهنگي و روانشود و به تغييرات  پذيري آغاز مي جريان فرهنگ
ها و هم در بعد تحول  جايي ها و جابه هم در بعد مهاجرت ،دليل پويايي فرهنگ به .انجامد مي

پيوسته  هاي نو است، اشكال فرهنگي دروني خود فرهنگ كه مولد رفتارهاي جديد و ارزش
ود، شكل بعـدي در زيـر   ش طور كامل متحول مي كه يك شكل به زماني اند. درحال دگرگوني

گـزين آن شـود. ايـن     نحـوي جـاي   كـرده اسـت و مقـدر اسـت بـه      يريگ شكل  آن آغاز به
تر است و  ها دارند افزون تري با ساير فرهنگ هايي كه ارتباط بيش ها براي فرهنگ گزيني جاي

هـاي اجتمـاعي در    كـه ايـن شـبكه    بـااين  ،سفانه در كشور ايـران أمتتري دارد.  سرعت بيش
تغييـر هويـت و سـبك زنـدگي      و هاي مختلف گيري فرهنگ فرهنگي و شكل طات بينارتبا
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گذارند، انگار اصـل   ثير بسيار زيادي ميأطور كلي مردم ايران ت و به ،هاي ايراني، جوانان زوج
هـر   از  فـارغ  ؛اي عـادي تبـديل شـده اسـت     بررسي مسئله اهميت چنداني ندارد و به مقوله

اين موضوع حائز اهميت است كه  ،. به همين دليلرخ دهددر اين دنياي مجازي كه تغييري 
سـت،  اتوجـه   قابل شان همكه تعداد ،هاي اجتماعي مجازي در كشور ما بدانيم كاربران شبكه

ثيراتي بـر ارتباطـات   أدر اين فضا چه ت و بودن گيرند ثير قرار ميأت در اين فضا چگونه تحت
هـاي   نقـش شـبكه  «ضرورت مسـئله، موضـوع تحقيـق     ارد. بنابرگذ فرهنگي مردم ما مي بين

  .است »(در ايران) فرهنگي بينارتباطات  دراجتماعي مجازي 
 

 . پيشينة تحقيق4

ـ   ةتوسعدر  يمل ةنقش رسان يبررسعنوان اي با  نامه پايان .1  يـان درم يفرهنگـ  ينارتباطـات ب
در  زاده سيدعلي رحمان نمايي راهزهرا غفاري و با  قلم به نظران صاحب يدگاهازد يرانياقوام ا
 ةملـي در توسـع   ةنامه واكاوي و بررسي نقش رسان اين پايان شد. هدف نگاشته 1390سال 

روش تحقيق ازنظر هدف كاربردي و ازنظر  .است فرهنگي درميان اقوام ايراني ارتباطات بين
آمـاري   ة. جامعـ اسـت تگي بسـ  گردآوري اطالعات پيمايشي و ازنظر روش اجرا هـم  ةشيو

صداوسيما درنظـر   ةرسانه و ارتباطات دانشكد ةحوز استادان ةكلي انتخابي براي اين پژوهش
طراحـي،   بانتايج تحقيق نشان داد كه سيماي ملي جمهوري اسالمي ايران . گرفته شده است

هاي كودك  هاي ديني (مذهبي)، برنامه ميزگردهاي فرهنگي و اجتماعي، سريال ةو ارائ ،توليد
ايجـاد  اهميـت  هاي ورزشي همواره با درنظرداشـتن   و گزارش ،و نوجوان، ترانه و موسيقي

است؛ و البته  كردهفرهنگي فراهم  طات بيناارتب ةوحدت و انسجام ملي زمينه را براي توسع
 است.  هاي خانوادگي موفق عمل نكرده ساخت سريالدر 

 يو فرانسـو  يرانيا يها زوج يفرهنگ يانآثار ارتباطات م يبررساي با عنوان  نامه پايان .2
 يتو كـاهش حساسـ   يذهنـ  يها و فرانسه ساكن تهران بر انگاره يرانا يعضو انجمن دوست

 ةسـيدمحمد دادگـران و مشـاور    نمـايي  راه آبادي به حكيمي مهدي شيما را ها آن يفرهنگ ينب
اسـتفاده از روش پيمـايش و    با ،نامه اين پاياندر  است. نگاشته 1390صديقه ببران در سال 

هاي تحقيق نشان داد  بررسي شد. يافتهمدنظر فرهنگي  آثار ارتباطات ميان، نامه تدوين پرسش
گويان را از منفي بـه مثبـت تغييـر داده يـا      هاي اغلب پاسخ فرهنگي ديدگاه هاي ميان ازدواج
 ةهـا در مرحلـ   فرانسوي ها و مشخص شد روابط ايراني ،چنين تعديل كرده است. همحداقل 
 ةانداز ها به ها و فرانسوي چنين مشخص شد ايراني هم .دارد گرايي قومي و پذيرش قرار نسبي
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دو  امـا هـر   ،شناسـند  ديگر را نمي ديگر آگاهي ندارند و هم هاي ذهني يك واره كافي از طرح
فرهنگ ديگر شناخت پيدا كنند. براساس فرضيات تحقيـق و   ازند كه مند هست فرهنگ عالقه
گرايـي شـديد ندارنـد و     ديگر قوم به يك ها مشخص شد اين دو فرهنگ نسبت با آزمودن آن

 .دانند  فرهنگ ديگر را حقير نمي

 يـت هو ييـرات در تغ يمجـاز  ياجتماع يها نقش شبكه يبررسعنوان اي با  نامه پايان .3
تيـه  آ قلم به ،)1392ارشد ارتباطات تهران مركز سال  يانبر دانشجو يهكاربران (با تك يفرهنگ

 شده نوشته 1392در سال شاد،  حوريه دهقان ةصديقه ببران و مشاور نمايي راهپوريحي و با 
. اسـت نامـه   پرسـش و ابـزار مـوردنظر    اسـت لحاظ اجرا، پيمايشي  به ،است. روش پژوهش

هـاي اجتمـاعي مجـازي و تغييـرات      دهد بين اسـتفاده از شـبكه   هاي پژوهش نشان مي يافته
هاي هويـت   لفهؤم ها بر و اين شبكهداري وجود دارد  ابستگي معن هويت فرهنگي كاربران هم

  .هستندار ثيرگذأها ت و سنت ،ورسوم گذشته فرهنگي كاربران ازجمله دين، زبان، آداب
وحيـد   را ايـران  در ملـي  هويـت  بر شدن جهاني ثيراتأت بررسياي با عنوان  نامه پايان .4

 نگاشـته  1391غالمرضا سروري در سال  ةابراهيم برزگر و مشاور نمايي راه بهشوكتي آمقاني 
اي، روش متاتحليل و استفاده  خانه كتاب ةمدنظر مطالع ةنام است. روش مورداستفاده در پايان

هـا ارائـه شـده     نظران موضوع است و درنهايت نيز يافته و رجوع به صاحب ،از روش دلفي
 هـايي كـه سـابقاً    حـوزه  شـدن،  ينـد جهـاني  اثير فرأت تحت ،گيري آمده است است. در نتيجه

و ...  ،هاي دفاعي، ارتباطات ها قرار داشتند مانند حوزه صورت كامل تحت كنترل حكومت به
ها  اين اساس، دولت . بركنندالمللي حكومت هماهنگ  ها و اصول بين بايد خود را با جريان

 ةتـر ماننـد اتحاديـ    قالب واحدهاي سياسـي بـزرگ   هويت سياسي خود را دركنند  سعي مي
هـاي سياسـي    با ويژگـي » حاكميت جهاني«تبع اين امر، يك نظام  اروپا و ... تعريف كنند. به

 قـدر  هدنبال دارد. هرچـ  ملت را به  ـ  لتخاص خود درحال ظهور است كه كاهش قدرت دو
داراي جذابيت و  بلكه حتي در داخل ايران ،تنها در خارج از ايران كه كاالي فرهنگي ايران نه

 تر باشد و به ثبات در مبـاني هويـت ملـي    ثيرگذارأتواند ت مقتضاي نيازهاي زمانه باشد، مي به
 ،آن نيـز نفـوذ فرهنـگ خـارجي    حالت عكـس   شود كه امري مثبت خواهد بود و در منجر
 انكار است. امري غيرقابل ،آمريكايي و اروپايي عمدتاً

جوانـان   يفرهنگـ  يو سـبك زنـدگ   يمجاز ياجتماع هاي شبكهاي با عنوان  نامه پايان .5
محمدسـعيد   نمـايي  راه محمدحسين حسـني، بـه   قلم به، )دانشگاه تهران ياندانشجو ةمطالع(

اسـت.   درآمـده نگارش  به 1395سال  در ،اردشير انتظاري و ابوتراب طالبي ةذكايي و مشاور
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اي، ابتـدا   اي سـهميه  منـد و طبقـه   گيـري هـدف   اين پژوهش با اسـتفاده از دو روش نمونـه  
اجرا شد. نتايج كيفي نشان داد جوانان فضاي  ،پيمايشي يافته و سپس ساخت اي نيمه مصاحبه
براي سـرگرمي و گـذران وقـت، كسـب      بينند مي جازيهايي م هاي اجتماعي را ميدان شبكه

گـو، حفـظ   و اطالعات، حفظ روابط با دوستان فعلي، يافتن دوستان قديمي، بحـث و گفـت  
رساني و آموزش بـه ديگـران، ابـراز احساسـات و      با اعضاي خانواده و فاميل، اطالع بطارو

بـروز خودهـاي   گرفتن ديگران، كسب پرسـتيژ اجتمـاعي، خودشناسـي و     عواطف، زيرنظر
 ةمـذهبي و مطالعـ  محتـواي  و نمايشي. نتايج كمـي نشـان داد كـه مصـرف      ،واقعي، آرماني

هـاي اجتمـاعي موبـايلي     اينترنت و شبكه استفاده از و نسبت كم غيردرسي دربين جوانان به
 ةتـوان در هشـت دسـت    هـاي اجتمـاعي را مـي    توجه است و كاربران شبكه ها قابل دربين آن

 و بـازيگر از  ،گـوگر و گرد، گفت دوست، دانلودگر، خبرخوان، وب ست، علمنويسنده، هنردو
 »قرآنيحكمت «توان گفت مصرف محتوا در سطح  هم بازشناخت. براساس نتايج تلفيقي مي

راه  راه با غناي معنوي و مصرف انبوه محتوا در سطح داده و اطالعات با فقر معنوي هـم  هم
از كاربران ديگر درمعرض روزمرگي معنا و بحران هويت تر  دانلودگران بيش ،رو است. ازاين

هـاي متعـددي كـه     هاي اجتماعي مجازي با فرصت قرار دارند. اين پژوهش نشان داد شبكه
 راه دارند. هم هايي را نيز به آسيب كنند ميبراي كاربران فراهم 

ــا عنــوان  مقالــه .6 مــد اح از »عمــومي فرهنــگ در آن تــأثير و اينترنتــي محــاورة«اي ب
 و اينترنتـي  بـه تعـامالت   ،مقالـه  ايـن  اسـت. در  چاپ رسيده به 1388 زاده در پاييز گام پيش

و  ،آناليـن  گـوي و گفـت  الكترونيـك،  پسـت  شـامل  سـطح  سه در آن اي رسانه هاي قابليت
 ماننـد  جديـد  هاي رسانه تأثير بر منظر سه از مقاله اين .است شده توجه اجتماعي هاي شبكه

 رفتارهـاي  بـر  گـذاري تأثير ضـمن  ،اينترنـت  )الـف  :دارد عمومي تأكيد فرهنگ بر اينترنت
 سـطوح  در اينترنتـي  ارتباطات )ب ؛است عمومي شده فرهنگ در تغييراتي باعث اجتماعي،
 انجام ها وبالگو  اجتماعي، هاي شبكه پست الكترونيك، گو،و گفت هاي اتاق نظير گوناگوني

 رسـانة  منزلـة  بـه  توانـد  مـي  نترنتاي )ج ؛شود مي ياد اينترنتي محاورة نام ا ب آن از كه شود مي
  .است داشته فراواني و منفي مثبت تأثير ها رسانه ساير بر كه شود مطرح مجزايي

موانـع و   ؛فرهنگـي  ةجمعـي در توسـع   نقش وسايل نـوين ارتبـاط  «عنوان اي با  مقاله .7
چاپ رسيده است. در ايـن   به 1389در زمستان   زاده و كمال كوهي موسي كاظم از» كارها راه

 ةبتوانـد دركنـار توسـع    شـود كـه   يافتـه تلقـي مـي    اي توسعه مقاله آمده است امروزه جامعه
اقتصادي بر معيار آموزش و اطالعات و درحقيقت عنصـر دانـايي    هاي اجتماعي و شاخص
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بـا توليـد و توزيـع     ،جمعـي  اي، وسـايل نـوين ارتبـاط    در چنين جامعه .اجتماعي تأكيد كند
عهـده   هـاي گونـاگون و ضـروري بـه     ب اطالعات، نقش زيـادي در بـاالبردن آگـاهي   مطلو
هـا   كنند. حـال ايـن رسـانه    جانبه ياري مي گيرند و جامعه را در نيل به تعالي و ترقي همه مي

هاي  دادن باورهاي اصيل اعتقادي و سنت و پيوند ،توانند عامل آميختگي، توازن هستند كه مي
 ةجانبـ  همـه  ةا گسترش آفرينندگي و افزايش رشد فرهنگي به توسـع بارور جامعه باشند و ب

تر شـود،   جهاني پرجمعيت ةهرچه دهكد .و باعث پويايي افكار شوند كنندكشورمان كمك 
تر درصدد آن باشند كه جهاني فكر كنند  اي بايد بيش اندركاران ارتباطات ملي و منطقه دست

ري وملـي و محلـي هـر كشـ     ةبايد متذكر شد كه توسـع  ،مهتاجرا بگذارند. درخا و محلي به
  يرد.گ   براساس فرهنگ آن جامعه شكل مي

 را» فرهنگي با وساطت رايانه فردي بين تغيير ايستار در ارتباطات بين«عنوان اي با  مقاله .8
در . اند نگاشته 1391سال  در و صدرا خسروي ،فر رضا تهراني دل اربطاني، علي طاهر روشن

هاي مختلف ازطريـق   كه آيا وقتي افرادي از فرهنگ شود ميموضوع مطالعه  تحقيق ايناين 
درمـورد  هـا   هـاي آن  داوري كننـد ممكـن اسـت پـيش     ديگر ارتباط برقرار مي اينترنت با يك

يابد يا حتي از بين برود؟ مشخص شد كه ارتباطات با وسـاطت رايانـه از    فيفتخ ديگر يك
اينترنـت بـا    .1 شـود: منجـر  فرهنگـي   ايستار در ارتباطات بـين  تواند به تغيير طريق مي چند
كنـد تعـامالت اجتمـاعي كـه      ها كمك مي ديگر فرهنگبا آوردن مجرايي براي ارتباط  فراهم

دهد طرف مقابل  ارتباطات اينترنتي به كاربران اجازه مي .2 ؛تاكنون ميسر نبودند برقرار شوند
رو بـا   خود انتخاب كننـد و ازايـن   يابي ا براي اطالعگيري و منبع خود ر خود را براي ارتباط

اي وارد تعامالت اجتماعي شوند كه شناخت واقعي از ديگـران   تر و غيرانگاره فعال تفكرات
  دهد. ها قرار مي را در اختيار آن

گيـري فرهنـگ جـواني در     هاي اجتماعي و شـكل  استفاده از شبكه«اي با عنوان  مقاله .9
 1395در سـال  زاده و محمـد اتابـك    سـيدمحمد مهـدي   از» جوانان تهراني كاربر فيسـبوك 

شـده اسـت.    نگـاري مجـازي اسـتفاده     از روش مـردم  ،چاپ رسيده است. در اين مقالـه  به
نگـاري   هاي مردم گيري از اصول و روش توان بهره طور خالصه مي نگاري مجازي را به مردم

مشـاركتي و مصـاحبه (در    ةاز مشاهد ،نالين تعريف كرد. در اين مقالهآهاي  محيطسنتي در 
دهـد حضـور    . نتايج اين پژوهش نشان ميشده استشكل آنالين و آفالين آن) استفاده  دو

گيـري نـوع    امكـان و فضـايي بـراي شـكل     ،زندگي روزمره ةمثاب به ،هاي اجتماعي در شبكه
هـاي فرهنـگ    ترين ويژگي مهم ،رو كند. ازاين اهم ميخاصي از هويت فرهنگي جواني را فر

 .گرابودن و مصرف ،اند از واكنشي، فردگرايانه، فراجنسيتي، طبقاتي جواني عبارت
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حسن گيوريان (دانشـيار مـديريت دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـران مركـز) و         .10
تحقيقـات   و(دانشجوي ارشد مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحـد علـوم    معصومه ذاكري
كـه   دارنـد  بيـان مـي   )1392(» شدن و ارتباطات فرهنگي جهاني«با عنوان  يا  ساوه) در مقاله

هاي بومي و محلـي   رفتن فرهنگ تنها سبب بحران در هويت فرهنگي و ازبين شدن نه جهاني
هـاي بـومي و    حال پـااليش و تثبيـت فرهنـگ    بلكه سبب غنا و اعتال و درعين ،نخواهد شد
تعامل و ايجاد تعادل در باورهـاي فرهنگـي بـومي و     براي يتر د و امكان بيششو محلي مي

 هاي جهاني باعـث تشـويق و بسـط    معتقدند رسانه ،آن بر اي فراهم خواهد كرد. افزون منطقه
شـهروندان جهـاني درمقابـل خواسـت     نقش گسترش نيز و  شوند سي ميدموكرا ليبرال ةايد

افتـد   چه را در جهان اتفاق مي كه تمام آن مردم به اين يافتن مردان محلي ازطريق اجازه دولت
  ببينند و براساس مشاهدات خود قضاوت كنند.

  
  نظري مباني .5

  )the network society theory( اي شبكه ةجامع ةنظري 1.5
ريـزي در دانشـگاه    برنامـه  ةاالصل رشـت  ، استاد اسپانيايي)Manuel Castells( مانوئل كاستلز

كـه   دانـد  اي را محصـول سـه فراينـد تـاريخي مسـتقل مـي       شـبكه  ةكاليفرنيا، جامعبركلي 
اي را  شـبكه  ةكه ظهور جامعـ  )the information revolution( انقالب اطالعات :ند ازا عبارت
و اقتصـاد متكـي    )the structure of capitalism( داري ؛ تجديد ساختار سرمايهكردذير پ  امكان

سـو بـا هـدف غلبـه بـر       ايـن  بـه  1980 ةمتمركز از ده )planning economy( ريزي  به برنامه
 1960 ةدهـ  )cultural movements( هاي فرهنگي هاي دروني اين دو نظام؛ و نهضت تعارض
و  )feminism( هايي ماننـد فمينيسـم   ها و جنبش يعني نهضت  ،1970 ةهاي آن در ده و دنباله
كـه   ،اي شـبكه  ةهاي اصلي جامعـ  . ويژگي)environmentalism( داري از محيط زيست طرف

جمـال  ا  بـه  ،خـورد   چشم مي ارض به ةوكنار كر م آن در گوشهئسوم عال ةاينك در آغاز هزار
  عبارت است از:

: اقتصــاد اطالعــاتي مشــتمل اســت بــر )information economy( اقتصــاد اطالعــاتي. 1
بـر دانـش و    سـره متكـي   كـه همگـي يـك   دهي  هاي كشاورزي و صنعتي و خدمات فعاليت

كه با مقررات و قـوانين   درصورتي ،اين نوع اقتصاد فراصنعتي ،حال درعين. اطالعات هستند
تــري برخــوردار اســت  مراتــب بــيش رانــي بــه مقيــد و محــدود نشــود، از قابليــت حاشــيه

 .)16  :1380  (كاستلز
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فرهنـگ عصـر اطالعـات در    : )culture of virtual reality( فرهنگ واقعيـت مجـازي  . 2
 .گيرد (همان) هاي الكترونيك شكل مي واسطه با ارچوب انتقال نمادها هچ

و  ،هـا  اي انتقال آني اطالعـات، داده  شبكه ةها: در جامع زمان و فضاي جريان زمان بي. 3
ميـان   فواصل زماني را از زمان ميان افراد در نقاط مختلف عمالً ها و امكان ارتباط هم سرمايه

توانـد   كـه مـي  اسـت  خـود گرفتـه    اي بـه  معنـاي تـازه  نيز » حضور در مكان«. برداشته است
يا طرد و حذف او از اين مكان به آن و اتصال اي  شبكه ةجامع باارتباط شخص  ةكنند تعيين

  .)18 - 17 شمار آيد (همان: حال انحصاري به فراگير و درعين
 

  نظمي اجتماعي سوي بي : به)faze life cycle( زندگي ةريختن چرخ درهم 2.5
نـوين درحـال ظهـور     ةكه ويژگي جامعـ  ،و فرهنگي ،اكنون تحوالت سازماني، تكنولوژيك

گويـد:   كننـد. كاسـتلز مـي    زندگي منظم را از بنيان سست مـي  ةاي قاطع چرخ گونه به ،است
آهنگ اجتماعي يا بيولوژيك است كه با مفهوم  شكستن ضرب اي درهم شبكه ةويژگي جامع«

نحـو   در سرتاسـر جهـان توليـدمثل بـه    . )516 - 515 :همـان » (زنـدگي ارتبـاط دارد   ةخچر
 خ زادوولدرترين كشورها وارد دوران كاهش ن كلي، صنعتي طور شود. به اي كنترل مي فزاينده
 ةاند و مرحل افزايش سن ازدواج و توليدمثل شده و تر از ميزان توليدمثل جمعيتي بومي) (كم

هاي  براين، تكنولوژي عالوه زندگي زنان تنوع بسياري يافته است. ةپرورش كودكان در چرخ
هاي فرهنگي جديد تاحد زيادي امكان جداسـازي شـرايط سـني و     جديد توليدمثل و مدل

  .)520 - 519 سازد (همان:  وظايف والدين را فراهم مي شدن بيولوژيك از توليدمثل و انجام
  

  )cultural relations theory( فرهنگي ارتباطات ةنظري 3.5
دو اصـل را   اوريزد.  ارتباطات فرهنگي را پي مي ةمطالع ةشالود )Phillipsen 1981( فيليپسن

جمعـي ردپـاي    ةهر مكالمـ «دارد كه  شمرد. اصل اول بيان مي براي ارتباطات فرهنگي برمي
معتقـد   فيليپسن ).Philipsen 2002: 53» (دارد ها و معاني متمايز رفتار ارتباطي را در بر روش

اصـول   ةزمـر  ديگـر شـوند در   جمعي با يك ةاست اين مفهوم كه اعضاي گروه وارد مكالم
هاي فرهنگ ويـژه اسـت.    جنبه واجدجمعي  ةجمعي زندگي بشري قرار دارد، اما هر مكالم

اي منـد بـر   ارتباطـات منبعـي اكتشـافي و كـنش    «اصل دوم ارتباطات فرهنگي اين است كه 
كاركرد جمعي متضمن اين ». كاركرد فرهنگي در زندگي افراد و اجتماعات است شدن انجام

ارتباطـات بـه    ).ibid.: 59» (عنوان اعضاي اجتماع بايد زندگي كنند افراد چگونه به«است كه 
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واردان به اجتماع  دارد كه از اين طريق است كه خردساالن و تازه» اكتشافي«اين دليل ماهيت 
بـه   مند است كه آموزند. ارتباطات به اين دليل كنش و معاني خاص اجتماعي را مي ها روش

  جمعي مشاركت كنند. ةدهد در مكالم افراد اجازه مي
  
  )cultural convergence theory( گرايي فرهنگي هم ةنظري 4.5
 .اسـتوار اسـت   Kincaid(2( گرايي ارتباطات كينكيـد  بر مدل هم 1»گرايي فرهنگي هم« ةنظري

يـابي   منظور دست كه در آن دو يا چند گروه به«كند  يندي تعريف مياكينكيد ارتباطات را فر
ـ   دكننـ  زنـدگي مـي    ديگـر و جهـاني كـه در آن    به تفاهم متقابل با يك اطالعـات   ةبـه مبادل

تـوان   كند كه بـه تفـاهم متقابـل مـي     او چنين استدالل مي ).Kincaid 1988: 31( »پردازند مي
دو يا چند فرد ممكن است «طور كامل به آن دست يافت.  به توان نمياما هرگز  ،نزديك شد

درك منظور جهت  بهتر  سمت تفاهم متقابل بيش اطالعات به ةبار تكرار مبادل ازطريق چندين
  ).ibid.: 32» (ديگر حركت كنند يك

  
 )cross-cultural adaptation theory( رهنگيف           بين انطباق ةنظري 5.5

 هـاي  تفـاوت  از اي درجـه  ارتباطـات  همـة  كند مي رض) فEllingsworth 1983( الينگزورث
 از بايـد  فرهنگـي  بـين  ارتباطـات  تبيين كند كه ند. بنابراين، چنين استدالل ميدار را فرهنگي
 ةنظريـ  3شوند. داده دخالت ميان اين در نيز فرهنگي عوامل و شود آغاز فردي بين ارتباطات

برخوردهـاي مـرتبط بـا    «ديگـر در   يـك  بـا  گران ارتباط انطباق ةنحو تبيين براي الينگزورث
 سـبك  انطبـاق «: نـد از ا الينگـزورث عبـارت   قـوانين  هاي طراحي شده است. نمونه» مقصود

 انطبـاقي  رفتار«و  »گذارد مي تأثير فرهنگ بر مبتني اعتقادي هاي تفاوت به توسل بر ارتباطات
 چنـين  الينگـزورث ». دارد قـرار  كننـدگان  شـركت  بـراي  محيط مساعدبودن ميزان تأثير تحت

 انجـام  انطباقْ در انصاف باشد انطباقي كاركردي لحاظ به كه ارتباطاتي در كه كند مي استدالل
 و فرهنگـي  هاي تفاوت به توسل به غيركاركردي انطباقي ارتباطات كند. مي تسهيل را وظيفه

 ديگـر  يـك  بـا  همكـاري  به بايد گران ارتباط كه هنگامي شود. مي منجر وظيفه  انجام كُندشدن
 بـه  اقنـاعي  هـاي  اسـتراتژي  كـاربرد  دارد. وجود انصاف ارتباطات انطباق ةزمين در بپردازند،
 يك يا است مساعد گر ارتباط يك براي موقعيت كه شود. هنگامي مي منتهي ارتباطات انطباق
 كشـد. هرچـه   دوش بـه  را انطبـاق  بـار  بايد ديگر گر ارتباط دارد، تري بيش قدرت گر ارتباط
 تغييـر  تر بيش شان فرهنگي اعتقادات دهند، بروز خود از تري بيش انطباقي رفتار گران ارتباط
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 روزآمد هنظري در ها هگزار و قوانين بحث گسترش با را نظريه اين الينگزورث يافت. خواهد
  .)Ellingsworth 1983: 202-210( است نكرده پيدا تغييري اساساً نظريه حال، بااين كرد.

  
  )culturally theory( رهنگيف  هم ةنظري 6.5
 )phenomenological approach( پديدارشناسـانه  رويكردي از )Orbe 1998 a; Orbe 1998 b( اوربه
 گـروه « ةنظريـ  بـر  فرهنگـي مبتنـي   هـم  ةجويد. نظري مي بهره فرهنگي هم ةنظري تدوين براي

 بعضي براي جامعه در اجتماعي مراتب سلسله مثال، (براي )muted group theory( »خاموش
(بـراي مثـال،   » نظـر  نقطـه « ةو نظريـ  4شـود)  مي قائل امتياز ديگر هاي به گروه نسبت ها گروه

ها بـه   دهد كه افراد براساس آن دست مي هاي ذهني به هاي مشخص در جامعه روش جايگاه
ها شامل غيرسفيدپوستان، زنان، معلـوالن،   فرهنگ است. هم )1987 تياسمنگرند؛  جهان مي

اما محـدود بـه    ،شود كه در طبقات اجتماعي پايين قرار دارند و افرادي مي ،گرايان جنس هم
 در«فرهنگـي   هـم  ارتباطات كه كند مي خاطرنشان) Orbe 1998 b: 3( شوند. اوربه ها نمي اين
. »دارد اشـاره  گـروه  مسلط اعضاي و نفوذ كم تعامالت ميان اعضاي به خود شكل ترين كلي

اسـاس آن اعضـاي گـروه    استوار اسـت كـه بر   يارچوبهچ ةفرهنگي بر ارائ هم ةنظري تمركز
كـردن صـداي    براي خـاموش  ديگرانپردازند كه  هايي مي تالش ةفرهنگ به مذاكره دربار هم
 ةنظريـ  نماي راه فرض دو .)ibid.: 4( دهند ميساختارهاي اجتماعي مسلط صورت  ها در آن
 حاشـيه   مسـلط بـه   ساختارهاي اجتمـاعي  فرهنگ در اعضاي گروه هم .1 :است فرهنگي هم

 يـابي  دست براي ارتباطاتي هاي سبك برخي از فرهنگ گروه هم اعضاي .2 ؛شوند مي كشيده
 معمـوالً  فرهنگ هم گروه اعضاي كه كند مي استدالل چنين اوربه. جويند مي به موفقيت بهره

 مثالًسازي ( انس  هم .1 كنند: مي دنبال را هدف سه مسلط گروه اعضاي با خود تعامالت براي
 گـروه  اعضـاي  قبوالندن در سعي مثالً( سازي هم .2 ؛رايج) فرهنگ از بخشي به شدن تبديل
 پيونـدهاي  ايجـاد  امكـان  نپـذيرفتن  مثالًجداسازي ( .3 ؛مسلط) گروه اعضاي به رهنگف   هم

  .)22: 1385 گرانيد و يكانستدگا( )مسلط گروه اعضاي با مشترك
  

 )acculturation( پذيري فرهنگ و ها شبكه 7.5
 .زند مي پيوند مهاجران پذيري فرهنگ به را اجتماعي هاي كهشب )Smith 1999( اسميت ةنظري
 گـزاره  نخسـتين  سـت. ا گزاره هفت و ها شبكه ماهيت ةدربار فرض هفت شامل نظريه اين
 ديگر مثال، كنند (براي مي تعريف را ودخ هويت كه دارند پيوند افرادي با مهاجران گويد مي
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 كند مي ادعا دوم ةگزار ؛)ميزبان كشور اتباع و ندا شريك آنان با فرهنگي لحاظ به كه مهاجران
 هـاي  فرهنـگ  تـأثير  تحـت  كننـد  را تجربه مي خود اجتماعي هاي شبكه مهاجران كه اي نحوه
 ميزبـان  كشور اتباع تعداد هرچه كه است آن گر بيان اسميت سوم ةگزار ؛دارد قرار شان بومي
 مهـاجران  كـه  دارد وجـود  تـري  بيش احتمال باشد، تر بيش مهاجران اجتماعي هاي شبكه در

 ميزبـان،  اجتماعـات  در مهـاجران  ادغـام  بـا  ،كنـد  مـي  ادعا چهارم ةگزار ؛شوند پذير فرهنگ
 زنـدگي  محـل  نظيـر  عـواملي  گويـد  مي پنجم ةگزار ؛كند مي تغيير ها آن اجتماعي هاي شبكه

و  فرهنگي بين هاي شبكه به دادن شكل براي هايشان توانايي بر آنان اجتماعي ةطبق و مهاجران
 مثـال،  متراكم (بـراي  هاي شبكه كه دارد مي بيان ششم ةگزار ؛گذارند مي تأثير پذيري فرهنگ

 موردنيـاز  منـابع  بـه  يـابي  دسـت  بـراي  مهـاجران  توانـايي  از ديگر) يك با مرتبط پيوندهاي
تـري   فرهنگـي از تـراكم كـم    هاي بين شبكه« :گويد مي آخر ةگزار ؛ وكاهد مي پذيري فرهنگ

 ةكننـد  هايي كـه مـنعكس   تري در فرهنگ مانند بيش برخوردار خواهند بود و پيوندهاي شعاع
  .)Gudykunst 2005: 650( 5»هستند محور اي بافت هنجار رابطه

  
  نظري و مفاهيم ادبيات. 6

  اجتماعي ةشبك 1.6
ارچوب بازنمـايي اسـت و   هـ هـويتي در چ   ـ فرهنگي ةساخت اجتماعي يك قالب پيش ةشبك

چـه   ،رد ويـ گ ورت مـي صـ هـا   اجتماعي از درون همين قالـب  ةخوراندن اطالعات به شبك
هاي اجتمـاعي اسـت: پـذيرفتن قالـب و      بازي در شبكه ة، اين قاعدمو چه نخواهي مبخواهي

  .)46: 1392صورت طردشدن (شكرخواه  درغيراين
  

  )virtual social network( ي اجتماعي مجازيها   شبكه 2.6
شـوند كـه    يا سايتي محسوب مي ،سرويس آنالين، پلتفرم هاي اجتماعي آنالين عموماً شبكه

و در يك كالم محتوا ايجـاد   ي خود را مطرحها مندي هعالق ها وتوانند نظر ها مي مردم در آن
  .)87: 1391و بابايي  اشتراك بگذارند (خانيكي و با دوستان و سايرين بهكنند 

  
  )intercultural communication( فرهنگي  ارتباطات بين 3.6

هـاي   فرهنگي ارتباط بين آن دسته از مردم است كه ادراكات فرهنگـي و سيسـتم   ارتباط بين
فرهنگـي   ارتباطي را تغيير دهند. عبارت بـين  رويدادي مجزا هستند تا كاف ةانداز نمادينشان به
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شـود   هـاي مختلـف اشـاره مـي     كه به ارتباط بين مردم با فرهنگ رود كار مي به زماني مكرراً
  .)98: 1379 و ديگران (سماور

  

  فرضية تحقيق .7
فرهنگـي (در   گيري ارتباطـات بـين   و شكل هاي اجتماعي مجازي بين ميزان استفاده از شبكه

  معناداري وجود دارد. ةرابط ايران)
  

  تحقيق الؤس .8
فرهنگي (در  گيري ارتباطات بين هاي اجتماعي مجازي و شكل آيا بين ميزان استفاده از شبكه

  رابطه وجود دارد؟ ايران)
  

  . مدل تحقيق9

  
  فرهنگي اجتماعي مجازي و ارتباطات بينهاي  ارتباط بين شبكه .1مدل 

  
 . روش تحقيق10

 برداري يعني فيش ،ابزار بايا اسنادي  )library method( اي خانه در اين تحقيق از روش كتاب
)taking notes(،  اي  خانه آوري اطالعات محقق در روش كتاب جمع منبع. شده استاستفاده

متـون  ، هـا  روزنامـه  ، مجالت ها، نامه فرهنگ ،ها المعارف ةريدا، ها اسناد چاپي مانند كتاب ةهم
 .چـاپي اسـت   و هـر منبـع   ،هاي اطالعاتي و اينترنـت و اينترانـت   شده در بانك چاپي نمايه

ثبـت   تحقيـق  ةپيشـين بنـدي و در   منطقي دسته يها با نظم فيشدر شده  آوري اطالعات جمع
شـده ذكـر و    گيـري مباحـث مطالعـه    نتيجهشده،  به نظريات مطرح در آخر، باتوجه .شوند مي

  .شود ميالزم مطرح  دهاينها پيش

 فرهنگيارتباطات بين هاي اجتماعي مجازيشبكه
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 گيري نتيجه. 11
ناپـذير علـوم ارتباطـات و اجتمـاعي اسـت.       دانيم، فرهنگ عنصر تفكيـك  طوركه مي همان

دهـد   فرهنگ در سطوح ملي و فراملي رخ مي ةسرنوشت كشورها با تحوالتي كه در عرص
به گسترش تكنولوژي اطالعات و ارتباطـات و   باتوجه جهان كنوني پيوند خورده است. در

ها خارج شده  ديگر كنترل ارتباطات و فرهنگ از دست دولت هاي اجتماعي مجازي شبكه
نـاخواه، سـريع يـا كنـد، تغييـر پيـدا        راه با اين موج خـواه  كشورها هم ةهم است و طبيعتاً

ديگـر كشـورها بـر تغييـرات     خواهند كرد. افزايش ارتباطات جهاني و ميزان مهاجرت بـه  
هرگـاه  « گويـد:  كه اسميت مي گونه سزايي گذاشته است. همان ثير بهأفرهنگي ت ارتباطات بين
ها بايد براي زندگي  كنند. آن گذارند، ارتباط نيز برقرار مي ثير متقابل ميأديگر ت مردم بر يك

فرهنـگ در فضـاي    ).Smith 1999: 15» (كننـد در جوامع و حفظ فرهنگشان ارتباط برقرار 
هـاي الكترونيـك شـكل     واسطه ا ارچوب انتقال نمادها بهدر چهاي اجتماعي مجازي  شبكه
هـا و   وري و رقابت ميان شـركت  بهرهبراين، در اين فضا،  يابد و عالوه و انتقال مي گيرد مي

و كشـورها بـيش از هـر زمـان ديگـر بـه        ،هاي اقتصادي هاي تجاري، مناطق و حوزه بنگاه
تكنولـوژي الزم بـراي پـردازش ايـن اطالعـات، ازجملـه       و نش، اطالعـات،  امعرفت و د

گري در فضاي مجازي  ارتباط تكنولوژي مديريت و مديريت تكنولوژي، متكي شده است.
و  ،ورسـوم، عقايـد   هـا بـدون درنظرگـرفتن آداب    فرهنگ شبدون پذيرش فرهنگ و پذير

پـذير نيسـت. تحقيقـات نشـان داده اسـت       وجودآمدن فرهنگي مشترك امكـان  به درنهايت
ديگـر   هاي يك ها و تفاوت قدر مردم كشورهاي مختلف در فضاي مجازي از شباهت ههرچ
هـا   و ديدگاه ملت يابد ديگر كاهش مي يك درقبالها  تر آشنا باشند ميزان حساسيت آن بيش

هـاي   شود. شـبكه  كند يا حداقل تعديل مي پيدا مي ديگر از منفي به مثبت تغيير يك درمورد
نيازمنـد   هـا  و اسـتفاده از آن هسـتند  اجتماعي مجازي عاملي اثرگذار در فرهنـگ عمـومي   

هـاي پويـاي    ها بـا اتخـاذ سياسـت    گونه رسانه ري قواعد خاص است. اينس  پيروي از يك
 )، توازنfusion( آميختگيتوانند عامل  گرا مي هاي فرهنگ اجتماعي و تركيب آن با سياست

)balance(، تعامـل   هاي بارور جامعـه باشـند.   دادن باورهاي اصيل اعتقادي و سنت و پيوند
نـاخواه واكـنش نشـان دهنـد و      شود خواه هاي اجتماعي مجازي باعث مي جوانان با شبكه
گـي  ارتباطات فرهن شوند. هايش مي ناخودآگاه جذب اين فضا و پيام . جوانانمنفعل نباشند

پردازند  ها افراد در اين مورد به مذاكره مي مكالمات جمعي است كه ازطريق آن ةدربردارند
فرهنگـي اسـت.    زبان عامل مهمـي در ارتباطـات بـين    ديگر زندگي كنند. كه چگونه با يك

كه زبان كـاربر ديگـري را بدانـد بـا او      تواند بدون آن كسي كه در فضاي مجازي است مي
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تبـع آن   بـه  و ) شـكل بگيـرد  cultural understanding( و درك فرهنگـي ارتباط برقرار كنـد  
هـاي اجتمـاعي مجـازي ابـزاري      طور كلي شبكه وجود خواهد آمد. به پذيري نيز به فرهنگ

بـاالبردن درك و سـازش بـين     و بـه دهنـد   مـي فرهنگي را توسـعه   هستند كه ارتباطات بين
فرهنـگ   هايي مانند افراد هـم  فضا، گروهدر اين  د.نكن هاي مختلف فرهنگي كمك مي گروه

اصـطالح گفتـه    و افـرادي كـه بـه    ،نيز وجود دارند، ازقبيل غيرسفيدپوستان، زنان، معلوالن
انـد. ايـن گـروه در فضـاي مجـازي بـه        تري قرار گرفته شود در طبقات اجتماعي پايين مي

هـا در   صـداي آن كـردن   پردازند كه بـراي خـاموش   مذاكره و برقراري ارتباط با افرادي مي
هـدف  اين با  فرهنگ معموالً شوند. گروه هم ساختارهاي اجتماعي مسلط وارد اين فضا مي

 the( به بخشي از فرهنـگ رايـج تبـديل شـوند و خـود را بـه اعضـاي گـروه مسـلط         كه 

dominant groupنظـر   شـوند. بـه   ها تعامل داشته باشند وارد اين فضا مـي  ) بقبوالنند و با آن
بـا ورود بـه فضـاي مجـازي و امكـان       ،اكنون داشتنددر حاشيه قرار  كه قبالً رسد زنان مي

دهنـد و تمايـل    تـر از قبـل نشـان مـي     كران مجازي، خـود را بـيش   يابي به جهان بي دست
ثير قرار گيرند و أت تر تحت توانند بيش اين دسته مي ،به ابراز وجود دارند. بنابراينتري  بيش

از اين مسـئله بـراي   است زنان متشكل از  گرا معموالً مصرف ةكه جامع دليل اين ازطرفي به
تـوان گفـت    مـي  ،شـود. درهرصـورت   ها اسـتفاده مـي   ها و ارگان شركت عتبليغات يا مناف

يعنـي   ،گيـرد  هاي اجتماعي ناخودآگاه صـورت مـي   گرفتن با فضاي مجازي و شبكه ارتباط
از حركت با اين مـوج پرقـدرت    ناگزير ،فردي نخواهد از اين رسانه استفاده كنداگر حتي 

بران و ركه هر كاربري با فرهنگ خاص يا ملي خـود بـا كـا    دليل اين به ،است. در اين فضا
ا يـ هر پيـام اثرگـذار   دريافت يا ارسال با  كند، طبيعتاً هاي ديگر ارتباط برقرار مي افراد ملت
هـا يـا    جـذب فرهنـگ  سمت  به فرهنگي در اين فضا معموالً شود. ارتباطات بين اثرپذير مي

ها،  بر روابط ملت گيرد. اين ارتباطات قطعاً هاي ديگر شكل مي حداقل اثرپذيري از فرهنگ
) regress( ) يـا پسـرفت  development( و توسـعه  ،اقتصـادي و اجتمـاعي   و مسائل سياسي

 يابد تـا  ري و تغيير ارتباطات و فرهنگ ادامه ميگي قدر اين شكل ها نيز اثرگذار است. آن آن
ها يا گاهي چيـزي   اي از ديگر فرهنگ كه گاهي مغلطهايجاد شود باالخره فرهنگ جديدي 

گيريم  تر در فضاي مجازي قرار مي قدر بيش ههرچ ،هاست. بنابراين فرهنگ ملتبا متفاوت 
ـ  ارتباطات و فرهنگ مـا تحـت   شويم طبيعتاً مي و وارد اين فضا ثير ارتباطـات و فرهنـگ   أت

تواند بر نـوع و چگـونگي    فرهنگي نيز مي گيرد و اين ارتباطات بين هاي ديگر قرار مي ملت
توان گفت ايـن   مي  هاي اجتماعي اثرگذار باشد. ازسويي، ي و شبكهزاستفاده از فضاي مجا

هـا و   و سبك زندگي ايرانيان به ديگـر فرهنـگ   ،ها باعث شده است فرهنگ، هويت شبكه
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. از بـين بـرود  فرهنگـي   هـاي بـين   اشـت برعكس شناسانده شـود و برخـي سوءبرد   متقابالً
ثيرات مثبتي أفرهنگي اقدام كرد و ت ها، به گسترش ارتباطات بين توان، ازطريق اين شبكه مي

با مديريت و نظارت دركنـار آمـوزش    قطعاً، جا گذاشت. بهملي  ةرا درجهت رشد و توسع
 ا جلوگيري كرد.هاي احتمالي در اين فض  توان قدم مثبتي برداشت و از آسيب افراد، مي

هـاي   بـين ميـزان اسـتفاده از شـبكه    «و مشخص شـد  شد ييد أمحقق ت ةفرضي ،درنهايت
معنـاداري وجـود    ةفرهنگـي (در ايـران) رابطـ    گيري ارتباطات بين و شكل اجتماعي مجازي

ثيرگـذاري و  أهاي اجتماعي مجـازي در ايـران كـاربرد زيـادي دارد و باعـث ت      شبكه». دارد
مثبت و هم منفي باشـد. ازطريـق   تواند  ميشود كه هم  فرهنگي مي ارتباطات بينثيرپذيري أت

آمـوزش و مـديريت    بـا فرهنگي دست يافت و  ارتباطات بين ةتوان به توسع ها مي اين شبكه
  .كردو ارتباطات بهتري با ديگر كشورها برقرار  شناساندصحيح فرهنگ خود را به جهانيان 

  
  هانهاد . پيش12

فرهنگي و پذيرفتن  يند ارتباطات بيناتواند به گسترش فر ها مي ان ازطريق رسانهكشور اير .1
عنوان  و از اين مسئله به دكنو سبك زندگي صحيح از ديگر كشورها اقدام  ،هويت  فرهنگ،

. ضمن كندهاي مختلف و گسترش ارتباطات ايران استفاده  ملي در زمينه ةمزيتي براي توسع
ريـزي   بايـد برنامـه   زمينـه در ايـن  البتـه   .خود را نيز از دست ندهدكه استقالل فرهنگي  اين

 ؛شودبصحيح و كارآمدي 

ور آاسـالمي بزننـد و يـاد     ـ  سازي ايراني طور مرتب دست به فرهنگ ها بايد به رسانه .2
و سـبك زنـدگي    ،كشورهاي ديگر فرهنگ، هويت شوند كه ايران ضمن برقراري ارتباط با

 ؛خاص خود را نيز داراست

 )national and regional communications( اي اندركاران ارتباطات ملي و منطقـه  دست .3
ازسـويي،  اجـرا بگذارنـد.    تر درصدد آن باشند كه جهاني فكـر كننـد و محلـي بـه     بايد بيش

 ؛تاحدامكان از پذيرش فرهنگ صحيح از كشورهاي ديگر استقبال كنند

تقويت هويـت و   برايو  )cultural development( فرهنگي ةپارچگي توسع براي يك .4
فرهنگـي كشـور، متناسـب بـا      ةتوسع ةريزي آيند وحدت ملي در دستوركار قراردادن برنامه

انـداز   براساس چشم )media policy( اي سياست فرهنگي، دركنار اجراي افق سياست رسانه
كه اهميت انتقال  ينضمن ا .رسد نظر مي اطالعاتي عصر حاضر، ضروري به ةتوسعه در جامع
 ؛گيردها بايد مدنظر قرار  اسالمي ازطريق رسانه ـ  و سبك زندگي ايراني ،فرهنگ، هويت
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هـاي اجتمـاعي    صحيح از شـبكه  ةريزان كشور استفاد مردان و برنامه بهتر است دولت. 5
زيرا مردم ايران بالفاصله از تغييرات  ،اي را به ملت ايران آموزش دهند مجازي و سواد رسانه

 ،ضروري است كـه  ،بنابراين .گيرند ثير قرار ميأت كنند و تحت استقبال مي فناورانهاي و  رسانه
ها، به چگونگي  فرهنگ  ) و ارتباط بينglobalization of culture( شدن فرهنگ دركنار جهاني

 ؛بپرهيزيمهاي احتمالي  يند دقت كنيم و از آسيباگيري اين فر  شكل

ريزي الزم صورت گيـرد، زيـرا زنـان     و برنامه بشودتري  بيش توجهقشر زنان  بهبايد . 6
اقدامي صورت  الزم است گيرند و تر درمعرض فضاي مجازي قرار مي بيش نسبت گذشته  به

اطالعات ثيرپذير باشند و أثيرگذار و تأتوانند ت گيرد تا اين گروه آموزش ببينند كه چگونه مي
  اي مختلف داشته باشند.ه  الزم را در برقراري با فرهنگ

  
  ها نوشت پي

1. see Barnett and Kincaid 1983; Kincaid 1988. 

2. see also Rogers and Kincaid 1981. 

  ند.ك  اش استفاده مي براي ايجاد نظريه استاجمال شرح داده  ) به1969هايي كه رابين ( او از روش .3
4. see Ardener 1975; Kramarae 1981. 

فرهنگـي   اي ميان از اين حيث كه مقايسه ،ها متفاوت است ساير گزاره بالحاظ شكلي  اين گزاره به. 5
 .ها موجود نيست گزاره كه در ساير افزايد مي  به گزاره
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