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تر است و کمبود ارتباطات میان فردي  هاي نوین براي کاربران جذاب از این فناوري

  .شود تی از طریق این سیستم جبران میراح به

هاي اجتماعی  توجه شبکه ها و رشد قابل از این نظر با توجه به گسترش رسانه

ها بر زندگی اجتماعی و با این استدالل که فضاي مجازي و  مجازي و تأثیر روزافزون آن

ي عنوان سازوکار هاي اجتماعی، امکان برقراري ارتباط و امکان گفتگو را به شبکه

ها و  فرهنگ مناسب جهت تقویت پیوندهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین خرده

د، این مطالعه، بر آن نده ها را ارتقاء می هاي یک جامعه و نتیجتاً تسامح بین آن قومیت

هاي اجتماعی مجازي و تسامح قومی را با محوریت گفتگو  است تا ارتباط میان شبکه

مورد بررسی قرار را اقوام در حوزه عمومی مجازي  هاي مختلف اجتماعی و میان گروه

  :در پی پاسخ به این پرسش است کهدهد و

هاي اجتماعی مجازي و نیز گفتگوي اجتمـاعی   آیا میان میزان و نوع مصرف شبکه 

  هاي اجتماعی، با تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی ارتباط وجود دارد؟ در شبکه

  

  هدف اصلی

هاي اجتماعی مجازي و تسامح قومی در بین  ن مصرف شبکهبررسی ارتباط میا

  شهروندان تهرانی

  

  اهداف فرعی

شناسایی سطح تسامح قومی در بین شهروندان تهران

مصرف مدیریت(هاي اجتماعی، نوع مصرف  شناسایی میزان مصرف شبکه 

هاي  و نیز میزان تحقق فضاي گفتگو در شبکه) شده و هدفمند و مصرف عامیانه

اعی مجازي، در بین شهروندان تهراناجتم
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هاي مجازي با تسامح قومی، در بین  تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه

شهروندان ساکن شهر تهران

 هاي اجتماعی  شده از شبکه استفاده مدیریت(تعیین رابطه بین نوع مصرف

ر تهرانبا تسامح قومی، در بین شهروندان ساکن شه) مجازي و استفاده عامیانه

هاي اجتماعی مجازي، با  تعیین رابطه بین میزان تحقق فضاي گفتگو در شبکه

تسامح قومی، در بین شهروندان ساکن شهر تهران

هاي اجتماعی و تسامح قومی در بین شهروندان  تعیین رابطه بین مصرف شبکه

ساکن شهر تهران برحسب متغیرهاي سن، جنس و تحصیالت

  

  پیشینه تحقیق

  :داخلیتحقیقات 

تحقیقی را با استفاده از نظریۀ منش و میدان بوردیـو و  ) 1395(فیروزجائیان و همکاران 

با هدف بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بـر ارتباطـات بـین فـردي بـا تأکیـد بـر مـداراي         

  . اند طور خاص مداراي رفتاري انجام داده اجتماعی و به

نیـز، عنـوان پژوهشـی اسـت کـه      بررسی رابطه بین قوم مداري و مداراي اجتماعی 

نتـایج نشـان داد کـه بـین قـوم مـداري       . رت گرفتـه اسـت  صـو ) 1395(توسط مریم خلیلی 

اقتصادي با مداراي اجتمـاعی رابطـه معنـادار و مثبـت وجـود       –فرهنگی، قوم مداري اجتماعی 

  . اما بین قوم مداري سیاسی و مداراي اجتماعی رابطه معناداري وجود ندارد. دارد

تأثیر فضاي مجـازي بـر هویـت ملـی و     : عنوان باتحقیقی را ) 1396(دي و صدیق بروجر

اند، و پس از فراتحلیل تحقیقات موجود در این زمینه، نتـایج حاصـله    قومی در ایران، انجام داده

  . حاکی از تأیید تأثیر مثبت فضاي مجازي بر هویت قومی بود

هـاي اجتمـاعی مجـازي در     بکهدر تحقیقی با موضوع نقش شـ ) 1397(خانیکی و خجیر 

هـاي اجتمـاعی مجـازي در     توسعه جامعه مدنی ایران به شناسایی نقش مثبـت و منفـی شـبکه   
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هـا بـین فعـاالن مـدنی شـهر تهـران        توسعه جامعه مدنی ایران و میزان استفاده از هریـک از آن 

هاي اجتمـاعی  شوندگان براي نقش شبکه دهد که مصاحبه هاي تحقیق نشان می یافته. اند پرداخته

کژکـارکرد را معرفـی    10کـارکرد مثبـت و همچنـین     12مجازي در توسعه جامعه مدنی ایـران  

  . اند نموده

بـا موضـوع گفتگـو    ) 1398(همچنین بخشی از نتایج تحقیق دیگري که خانیکی و خجیر 

هاي مرتبط انجام دادنـد حـاکی    هاي اجتماعی مجازي و با تحلیل سیستماتیک پژوهش در شبکه

هـا و ایجـاد    هـاي اجتمـاعی، نیازمنـد بسترسـازي دولـت      آن است که تحقق گفتگو در شبکهاز 

فضاي باز گفتگو و آموزش کاربران در دو حوزة آموزش مهـارت گفتگـو در دنیـاي واقعـی و     

  .باشد هاي جدید می مجازي و آموزش سواد استفاده از رسانه

هاي اجتماعی  نقش شبکهبا هدف بررسی )1392(پروانه شاطري نتایج تحقیقی که  

نوع فعالیت کاربران در این که نوین در تغییر رفتار زنان در ایران، انجام داده نشان داد 

  . فضا بر ایجاد تفاهم ارتباطی مورد نظر هابرماس نقش دارد

با موضوع تأثیر فضاي ) 1390(نتایج تحقیق دیگري که توسط داود میرمحمدي 

اساس موقعیت ساختاري آنان صورت گرفت، نشان  مجازي بر هویت ملی ایرانیان بر

اي از تغییرات متغیر هویت ملی تحت تأثیر متغیرهاي مربوط به  بخش عمدهکه داد 

  .استفاده از فضاي مجازي قرار دارد

حوزه  :اینترنت و توسعه سیاسی«عنوان  بایدر پژوهش) 1385(محمدقلی میناوند 

ویی به این سؤال بوده است که آیا ، درصدد پاسخگ»عمومی در فضاي سایبرنتیک

تواند زمینه توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی را از  اي در اینترنت می ارتباطات رایانه

هاي  طریق احیاي حوزه عمومی فراهم سازد؟ وي به بررسیِ کارهاي نظري و پژوهش

هاي اخیر، که هر یک بعضی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را  شده طی سال انجام

ردتوجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات مو

آید که مفهوم حوزه  اند، پرداخته و از نتایِج حاصله چنین برمی ها به کار برده متقابل آن
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جز موارد معدودي،  ر محققان، الگوي نظري مناسبی است ولی بهبیشتعمومی از نظر 

وتعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص ارتباطات  نیازمند جرح همه نویسندگان این الگو را

  .دانند اي و تحوالت اخیر در جوامع گوناگون می رایانه

  تحقیقات خارجی

و شري ترکل) 1995(متفکرانی چون مارك پاستر 
1

از اینترنت، به این ) 1995(

دان این ب. کنند کند دفاع می دلیل که فضایی براي جستجوي هویتی جدید ایجاد می

اي مختلف، امکانات متفاوتی را براي ارائه و عملکرد  هاي رسانه معناست که فناوري

  . کنند خود ارائه می

، کارپف»متحده و لهستان دینداري و مدارا در ایاالت»عنوان بادر تحقیق دیگري 
2

در این تحقیق، . پردازد به مقایسه تأثیر دینداري بر مدارا در این دو کشور می) 2005(

ها و داشتن  ارا از طریق اعطاي حقوقی مثل سخنرانی عمومی، تدریس در کالجمد

هاي عمومی درباره ملحدان هایی در کتابخانه کتاب
3

ها، نظامی گرایان ، کمونیست
4

 ،

نژادپرستان
5
و همجنس گرایان 

6
  . سنجیده  شده است 

هاي تحقیقی که استایبر یافته
7

داراي مدنی عنوان تأثیر عوامل مذهبی بر م با) 2001(

مدنی انجام داده است، حاکی از آن است که پرهیزکاري شخصی، تأثیر منفی بر مدارا 

اودونل. دارد
8

هاي مذهبی  بینی مداراي جنبش پیش«عنوان بانیزدر تحقیقی که ) 2006(

کند که تعهد  در قالب یک تحلیل چند متغیره انجام داده است، گزارش می»جدید

  . دهد اي مذهبی جدید را کاهش میه مذهبی، مدارا نسبت به جنبش

                                                     
1. Poster and turkle
2. Karpov
3. Atheists
4. militarists
5. Racists
6. homosexuals
7. Steiber
8. O` Donnell, j. p



  

  

  

  

321  ...هاي اجتماعی   شناختی مصرف شبکه بررسی جامعه

الیسون و موزیک
1

اثرات بنیادگرایی مذهبی بر «نیز تحقیقی را با هدف ) 2002(

انجام داده و ویلیامز» عدم مدارا
2

هاي  و همکارانش نیز ضمن بررسی پروفایل) 2008(

هاي اجتماعی دریافتند که هدف این کاربران، بیشتر ایجاد شبکه  جوانان در شبکه

نیز معتقد است در یک فرایند ارتباطی که بتوان ) 1993(باربلز . اطات شخصی استارتب

کنندگان و محتواي ارتباطی  دیالوگ محور بودن آن را تشخیص داد، دو عامل مشارکت

  .شود، حائز اهمیت هستند ها ردوبدل می که بین آن

دنیس گی نور«
3

آمریکا  »جرج تاون«از محققان رشتۀ ارتباطات سیاسی دانشگاه  »

شناسی در ارتباطات  ازجمله کسانی است که مفهوم حوزة عمومی را براي مطالعۀ جامعه

وي در تحقیق خود ابعاد مثبت و منفی . دانند اي و اینترنت کامًال مناسب می رایانه

تأثیرات سیاسی و اجتماعی اینترنت را در نظر گرفته و با اشاره به عوامل مؤثر بیرونی و 

به این  ،بخش هاي ذاتی شبکۀ اینترنت در کنار عوامل مثبت و رهاییبرخی محدودیت

» بخش حوزة عمومی است اینترنت ذاتًا داراي قابلیت آزادي«رسد که  بندي می جمع

)Gaynor, 1996: 77(  

  :بندي تحقیقات پیشین جمع

مطالعات صورت گرفته با بررسی موضوع تسامح در جامعه، با تأکید بر عوامل 

اي خاص  ادي، فرهنگی، اجتماعی، فردي صورت گرفته و هر یک از زاویهمختلف اقتص

دهنده جزئی از واقعیت بوده و با دادن  هر یک از تحقیقات، نشان. اند به مسئله نگریسته

توانند افق روشنی را به روي پژوهشگران بگشایند و در  ها و تفکرات نظري می ایده

ها  از سوي دیگر نقش رسانه.ایفا کنند هاي آتی نقش مؤثري رونق بخشیدن به پژوهش

هاي  جمله راهاز. شده است در حوزه تسامح اجتماعی، واقعیتی که مورد غفلت واقع

ها و افراد متفاوت، برخورداري از شبکۀ  افزایش تسامح اجتماعی، ارتباط با گروه

                                                     
1. Elison, C. G & Musick, M. A.
2. Williams
3. Denis Gaynor
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داختن مرور مطالعات نشان داد که پر. باشد اجتماعی متنوع و گسترش فرهنگ گفتگو می

عنوان عامل مؤثر در تسامح،  به حوزه عمومی هابرماس و گفتگو موردي است که به

  .ها، موردتوجه قرار نگرفته است جمله قومیتهاي مختلف از مدارا و همگرایی گروه

هاي اجتماعی، با نگاهی نو از  این پژوهش، تسامح قومی را با محوریت تأثیر شبکه

هاي اجتماعی مجازي مورد بررسی  ماعی در شبکهگیري فضاي گفتگوي اجت جنبۀ شکل

  .قرار داده و سعی در تبیین مسئله خواهد داشت

  

  مبانی نظري

پردازان مختلفی مفهوم تسامح و  نظران عرصه علوم انسانی، نظریه در میان صاحب

موردتوجه قرار ... شناسی و  مداراي اجتماعی را ازلحاظ فلسفی، سیاسی، مذهبی، جامعه

شناختی مورد  هاي فلسفی سیاسی و جامعه که در این میان تعدادي از دیدگاهاند  داده

هاي ارتباطات و  ازآن با این استدالل که اینترنت، توسعه فناوري اشاره قرار گرفته و پس

ویژگی فنی و رویکرد تعاملی خود  دلیلهاي اجتماعی مجازي، به  متعاقب آن شبکه

عنوان سازوکاري مناسب جهت  مکان گفتگو را بهتوانند امکان برقراري ارتباط و ا می

هاي یک  ها و نیز قومیت فرهنگ تقویت پیوندهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین خرده

ها را ارتقاء دهند، با مروري اجمالی بر  جامعه فراهم نموده و نتیجتًا تسامح بین آن

هابرماس مورد شده در این حوزه، بحث گفتگو در اندیشه  ترین نظریات مطرح مهم

توان گفت ازلحاظ فلسفۀ سیاسی در غرب دو دیدگاه  طورکلی می به.گیرد بحث قرار می

توان مدارا را ازلحاظ فلسفی و سیاسی  ها می مهم در مدارا وجود دارد، که از طریق آن

دیدگاه جان الك و دیگري دیدگاهی که جان استوارت میل نماینده مشخص . درك کرد

  )22–53: 1376ی و همکاران، بهشت(باشد  آن می
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توان گفت الك می
1

نخستین فیلسوف سیاسی است که به دفاع از مداراي سیاسی  

بدون  1689که در سال  2»اي دربارة تساهل نامه«او در ). 77: 1374بشیریه، (برخاسته 

خواهد وظایف دولت و کلیسا و نیز وسایلی را که قانوناً در  نام نویسنده منتشر شد، می

بنا بر . کنند، از هم جدا سازد تناسب هدفی که هر یک دنبال می تیارشان گذاشته، را بهاخ

اشخاص، کلیساها و حتی دولت به بهانۀ دین، حق تجاوز به حقوق مدنی و  ،گفتۀ وي

رسد که بتواند با  مواهب دنیوي دیگران را ندارند و قدرت فرمانروا نیز تا بدان جا نمی

؛ 1377الك، (ن خود، احکام ایمان و اشکال عبادات را معین کند استفاده از نیروي قوانی

بنابراین الك تنها وظیفه حاکم یا دولت را تأمین امنیت، سالمت . )22: 1392شریفی، 

پایه و پیامد زور در  داند و ایمان اجباري را بی جامعه و حفظ جان و مال مردم می

بنابراین . )99-100: 1378ن، ژاندرو -سادا (داند  تحمیل مسائل دینی ریاحی می

-سادا(استدالل الك در تأیید تساهل، استداللی اساساً سیاسی است و نه دین پژوهانه 

  .)78: 1378ژاندرون، 

مفهوم تساهل در اندیشه میل
3

او خطوطی را که الك در باب . به کمال خود رسید 

هایی را که  دیتبا قوت بیشتري دنبال کرد و اغلب محدورا تساهل ترسیم نموده بود 

به نظر میل تنها توجیه . کنار گذاشترا جان الك براي مفهوم تساهل قائل  شده بود، 

واسطۀ این اعمال، آزادي  براي دخالت در آزادي دیگران و عدم تساهل این است که به

استوارت میل خطوطی را که جان الك در . )34: 1377گلشاهی، (دیگران به خطر افتد 

ا ترسیم نموده بود را با این اعتقاد که مدارا امري اخالقی است و الزمه باب مسئله مدار

مبناي تفکر میل مبنی بر . آن، وجود تعدد در مکاتب است با قوت بیشتري پیگیري کرد

تنها تنوع باید وجود داشته باشد بلکه  پلورالیسم است بدین دلیل که معتقد است نه

ها  همچنین مؤکد آن است که اگر انساندولت نیز باید در حفظ و بسط آن بکوشد 

                                                     
1. John Locke
2. Epistolade tolerentia

3. John Stuart Mill
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بخواهند خودمختار باشند باید حق انتخاب داشته و این حق انتخاب ممکن نیست مگر 

؛ شریفی، 26-25: 1376بهشتی، (اي که تنوع و تعدد افکار وجود دارد  در جامعه

1392 :23(.  

گرامشی
1

و نه فضیلتی  نیز به مدارا اعتقاد دارد اما آن را نه موضعی کامًال نظري 

داند، بلکه مدارا را به عمل مؤثر  اخالقی یا نمایانگر تکلیف احترام به دیگري می

پراکسیس(
2

دهد، بدین معنا که آن را شرط تعهد گروه اجتماعی و عمل سیاسی  ربط می) 

وشنود بین  داند، با این دید مدارا از نظر گرامشی، روش گفت تفاوتی می و نقطۀ متقابل بی

کوشند تا بین اصول  هایی که در اساس با هم توافق دارند و می ست، انسانها انسان

اما آن چه . مشترك علمی خود و عملی که باید مشترکَا انجام دهند هماهنگی ایجاد کنند

کند این است که در مورد خطا و اشتباه هیچ مدارایی  را که گرامشی بر آن تأکید می

وشنود سرباز زند، به  ر کسی در اشتباه باشد و از گفتتواند وجود داشته باشد، زیرا اگ نمی

داند،  خواهد و درست می گونه بیندیشد که خود می این بهانه که هر کس حق دارد همان

توان با او مدارا کرد، زیرا آزادي اندیشیدن مساوي با آزادي خطا کردن و در  دیگر نمی

  .)214-217: 1378ژاندرون،  - سادا (اشتباه بودن نیست 

شناسانی ازجمله کینگ تحمل و مدارا را بخشی از  شناختی، جامعه از منظر جامعه

. اند تنیده سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی دو مفهوم درهم. دانند سرمایۀ اجتماعی می

هنگامی. توان از سرمایۀ انسانی استفاده مطلوب نمود بنابراین بدون تحمل و مدارا نمی

بل و روابط مبتنی بر همکاري داشته باشند، کار گروهی به شکل که افراد اعتماد متقا 

هاي  کننده سطح عملکرد سازمان روابط انسانی مطلوب، تعیین. مؤثر انجام خواهد گرفت

هایی که تحمل و مداراي بیشتري دارند،  ترتیب جوامع و سازمان این به. جامعه است

                                                     
1. Antonio Gramsci 

2-Praxis اي است یونانی به معناي عمل، اما در اصطالح مارکسیستی به عمـل مـؤثر و بـا هـدف، اطـالق       واژه

  . شده است
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ایجاد زمینه رسیدن به وضعیت  داراي افراد با سرمایه انسانی بیشتر هستند و موجب

هاي فکري  استفاده مؤثرتر از سرمایه و رضایت نسبی، جذب افراد داراي افکار گوناگون

که تحمل و مدارا نکردن موجب از دست رفتن  د؛ درحالینگرد و انسانی در سازمان می

).1394اکبر نیا، (شود  بخش عظیمی از منابع انسانی در جامعه می

هاي مفهومی است که تقریباً  وع تسامح و مدارا، ازجمله مدلمدل کینگ در موض

را از رفتارهاي مشابه با ) مدارا(کینگ مفهوم تساهل . دهد تمام ابعاد مدارا را پوشش می

اعمال مدارا (نماید و براي مدارا سه بعد مداراي هویتی  رفتار مدارا گرایانه تفکیک می

، مداراي سیاسی و مداراي ...)ین و قومیتهاي دیگران مانند ملیت، د نسبت به ویژگی

ها  رسد نسبت به دیگر مدل رفتاري را در نظر گرفته است که به نظر می -اخالقی

نظریات مختلف مطرح در این حوزه حاکی از آن است . تري داشته باشد صورت جامع

ایی که تسامح و مدارا در جوامع معاصر مستلزم باال رفتن آستانۀ تحمل در پذیرش باوره

از دیگر . نوعی در تقابل با تعلقات دینی، فرهنگی و اجتماعی افراد قرار دارد است که به

هاي مکان و جغرافیا  هاي مهم دوران معاصر، غلبه بر محدودیت سو، یکی از ویژگی

  . است »مکان فضاي جدید، اساساً فراملی و یا به تعبیري بی«. است

ها و  یل ارتباطی ازجمله رسانهدر واقع در جامعه جدید و با گسترش وسا

خورد و مردمان سراسر دنیا، امکان  هاي اجتماعی، برگ نوینی از تاریخ ورق می شبکه

هاي  در این تعامل افرادي با هویت. کنند تعامل وسیع و مداوم با یکدیگر را پیدا می

ین هاي نو دینی، ملی و قومی مختلف، در ارتباط نزدیک با هم قرار گرفته و با عرصه

هاي نوین  به اعتقاد بسیاري از پژوهشگران حوزة رسانه، فناوري.شوند فرهنگی آشنا می

ارتباطی، فضایی مناسب براي تغییر و تحول در ارتباطات انسانی بوده و تأثیر مستقیمی 

توانند از راه برقراري و افزایش ارتباطات دوسویه،  بر سرمایه اجتماعی افراد دارند و می

ۀ ایجاد سرمایه اجتماعی، افزایش تعهد مدنی، اعتماد و مشارکت اجتماعی نوعی زمین به

همچنین زمینه را براي . اي مبتنی بر شبکه شوند را فراهم سازند و موجب ایجاد جامعه
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هاي  گیري و پیدایش انواع اجتماعات مجازي و به پیروي از آن، پیدایش هویت شکل

  .)38: 1394خالدي، (سازند مختلف، حول محورهاي گوناگون را فراهم می

ها با دارا بودن کارکردهاي متنوعی ازجمله، کارکرد نظارتی، آموزشی یا  رسانه

احساس تعلق اجتماعی، سازي و سازي، آگاه انتقال فرهنگ، سرگرمی و تفریحی، همگن

موجبات ایجاد همبستگی بین اجزاي گوناگون جامعه را، فراهم نموده و در افزایش 

بسیاري از اندیشمندان .تسامح اجتماعی از تأثیر بسزایی برخوردارندسطح مدارا و 

مک لوهان. اند باره پرداخته حوزه ارتباطات مدت زیادي است که به تأمل دراین
1

معتقد  

گذارند، بلکه شکل  تنها از طریق پیام خود بر فرهنگ و تفکر ما اثر می ها نه است، رسانه

دهند، بر ماهیت زندگی اجتماعی مؤثر  انتقال می نظر از محتواي پیامی که ها صرف آن

  .)37: 1394خالدي، (است 

هاي هر عصر، ماهیت جامعه آن عصر را  رسانهکه کند  مک لوهان استدالل می

زمان با رشد فناوري بوده  اي هم از نظر مک لوهان، پیشرفت هر جامعه. کنند تعیین می

وي . اند ها اثر نهاده پذیرفته و بر آنها و فناوري اثر  جوامع انسانی از رسانه. است

هاي  داند و معتقد است که تاریخ از طریق رسانه هاي ارتباطی را عصاره تمدن می رسانه

ها آنچه را در یک دوره تاریخی اتفاق  رسانه. شود غالب در هر عصر و زمانی هدایت می

ادي ایده دهکده جهانی، عنوان من او به. کنند رسد، تعیین می افتد و بااهمیت به نظر می می

تأثیرات شگرف فناوري بر الگوهاي رفتاري و » وسیله پیام است«با بیان این جمله که

هاي  ترین جلوه در این میان اینترنت از مهم. شود هاي اجتماعی را یادآور می ساخت

  ).Castells, 2009: 121(پیشرفت فناورانه بشر در حوزه اطالعاتی و ارتباطاتی است 

زکاستل
2

هاي نوین ارتباطات پدید آورده است،  نیز با تأکید بر تغییراتی که فناوري 

نظریه . کند اي تحلیل می ها را در قالب نظریه جامعه شبکه قدرت و حوزه کارکرد شبکه

اي مبتنی بر این اصل است که فرایندهاي مسلط در عصر  کاستلز درباره جامعه شبکه

                                                     
1. Mc Luhan
2. Castells, M
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اي در  ایند و منطق جامعه شبکهیها سازمان می مون شبکهاي فزاینده، پیرا گونه اطالعات به

فرامرزي و (حال سرایت به تمام فضاهاي زندگی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی است 

هاي اطالعات و ارتباطات،  کاستلز معتقد است توسعه فناوري. )102: 1394کشاورز، 

ارتباطات تعاملی و ، ایجاد 2گیري از امکانات وب  افزایش ضریب نفوذ اینترنت، بهره

یک ساختار اجتماعی  باگیري نوع جدیدي از روابط اجتماعی  اي منجر به شکل شبکه

خانیکی و خجیر، (نام گرفت  »اي جامعۀ شبکه«جدید  شده است؛ این جامعۀ جدید 

1397 :72(.  

سازي بسیط خود، بستر  در این جامعه، گسترة وسیع اینترنت با امکانات شبکه

شد و در  روابط اجتماعی را طوري گسترانده که قبالً هرگز تصور نمیتعامل و تقویت 

هاي اطالعاتی و ارتباطی منجر به حاالت  سازي اجتماعی با تکنولوژي واقع ترکیب شبکه

هاي اجتماعی داراي  جدید برقراري ارتباط  شده است، این جامعه، به مدد شبکه

گیري این ساختار  با شکل).Castells, 2004: 34(تحوالت جدیدي در جامعه است 

هاي فیلسوفان اجتماعی و  اي، امید به احیاي برخی از اندیشه جدید و بروز جامعۀ شبکه

ویژه احیاي اندیشۀ حوزة عمومی اندیشمندان حوزة جامعه و فرهنگ؛ به
1

و گفتگو 
2

که  

ره ، دوبانداهاي جمعی به خلسه و انزوا رفته به تعبیر هابرماس با تجاري شدن رسانه

ویژگی فنی و  دلیلهاي اجتماعی مجازي، به  اینترنت و متعاقب آن شبکه. اند زنده شده

گیري و توسعۀ گفتگو  دادند که بتوانند زمینۀ شکل رویکرد تعاملی خود، این نوید را می

  .)54: 1398خانیکی و خجیر، (در فضاي مجازي را مهیا سازند 

. ریۀ حوزه عمومی وي قرار داردمرکزیت بحث گفتگو در اندیشۀ هابرماس در نظ

اي است که در آن گفتگو و استدالل منطقی براي رسیدن  حوزة عمومی در واقع، عرصه

اي که فارغ از ساختارهاي  حوزه. شود به یک تفاهم و توافق ارتباطی و اخالقی انجام می

 از دیدگاه هابرماس، حوزه عمومی). 21: 1392هابرماس، (کند  قدرت و ثروت عمل می

                                                     
1. Public Sphere
2. Dialogue
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نظر درباره  به تبادل توانند بخشی از حیات اجتماعی است که در آن شهروندان می

گیري افکار  نتیجه این امر، شکل. موضوعات و مسائل مهم مربوط به خیر عمومی بپردازند

یکی از موضوعات مهم در حوزه عمومی، ابزارهاي ارتباطی حوزه عمومی . عمومی است

ا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی از دیدگاه هابرماس، از آنج. است

هاي همگانی به نهادهاي  سازد، رسانه پذیر می تعداد به نسبت اندکی از شهروندان را امکان

).Dahlgren, 2011: 19(اند  شده اصلی حوزه عمومی تبدیل

اینترنت و فضاي مجازي، شرایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را تا  محیط

منظور مشارکت در  اي است که در آن افراد به اراست، حوزه عمومی عرصهحدودي د

در فضاي . یابد ق گفتگو تحقق مییمباحث باز و علنی گرد هم آمده و کنش ارتباطی از طر

مورد نظر هابرماس » شرایط آرمانی سخن«بحث  ،جمله اینترنتهاي تعاملی از محیط

پایانی است که در آن مرکز  فضاي بیحوزه عمومی از نظر هابرماس .یابد تحقق می

یک از  در این حوزه برابري هست و هیچ. قدرتی وجود ندارد تا گفتگوها را کنترل کند

پایان بوده و گفتمانی غالب  گفتگو باز و بی. طرفین گفتگو در موضع قدرت نیستند

محیط اینترنت این فضا را فراهم کرده و شرایط حوزه عمومی مورد نظر . شود نمی

  )43: 1392شاطري، . (هابرماس را تا حدودي داراست

شده است،  کنش معطوف به تفاهم که بدان کنش ارتباطی یا کنش تعاملی نیز گفته

یابی به تفاهم ارتباطی  باشد، دست دار که معطوف به یک هدف می برخالف کنش هدف

ه مرکزي گونه که کنش ارتباطی هست همان. کند را در یک رابطه دوجانبه دنبال می

هاي وي از آن  هاي هابرماس را تشکیل داده و تمام اجزاء عمده سلسله نظریه اندیشه

آید، چرا که کنش  حساب می گیرد، گفتگو نیز هسته مرکزي کنش ارتباطی به نشأت می

ارتباطی از دید هابرماس در پی تحقق تفاهم بوده که این تفاهم از مسیر گفتگو حاصل 

  .خواهد شد
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  يچارچوب نظر

) 1392(هاي شاطري  طی این مطالعه، در ارتباط با متغیر مستقل با استناد به پژوهش

هاي اجتماعی،  و تحقیقات پیشین، کمیت و کیفیت استفاده از شبکه) 1390(میرمحمدي 

گیري از نظریه هابرماس، میزان تحقق  ها و نیز با بهره شده از شبکه استفادة مدیریت

عنوان متغیر مستقل  هاي اجتماعی، به اعی در شبکهحوزه عمومی و گفتگوي اجتم

هاي اجتماعی در  زمان استفاده از شبکه منظور از کمیت، مدت. موردسنجش قرار گرفت

هاي  هاي اجتماعی، نوع شبکه منظور از کیفیت استفاده از شبکه. روز است طول شبانه

قدرت : ی نیز با سه مؤلفههاي اجتماع شده از شبکه استفادة مدیریت. باشد مورداستفاده می

  .ها موردسنجش قرار گرفت گیري هدفمند از شبکه گري، حضور فعال و بهرهانتخاب

نهاد  توان گفت اینترنت یک هاي هابرماس می منظور تبیین ارتباط اینترنت با نظریه به

اي است که وضعیت کالمی مطلوبی از نظر آزادي بیان، گفتار و نوشتار برقرار  رسانه

 هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی شود مردم در زمینه د و باعث میکن می

هاي  رسانه .)193: 1395ساروخانی، (به بهترین وجهی به تبادل اطالعات بپردازند ... و

از دیدگاه هژمونیک و ایدئولوژي وابسته هستند، ولی در اینترنت  ،دیگر غیر از اینترنت

ینترنت با ایجاد فضایی یکسان براي کلیه آحاد مردم فارغ ا. شود این وابستگی محو می

هاي ظاهري و باطنی، حقوقی مساوي و امکاناتی برابر در کاربرد ابزار  از هرگونه تفاوت

گونه که هابرماس عقیده دارد ایجاد  بحث یعنی ابزاري در مکالمه و آزادي در بیان، همان

اند که محیط اینترنت  این نتیجه رسیده پژوهشگران به .)194: 1395ساروخانی، (کند  می

 ؛و فضاي مجازي شرایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را تا حدودي داراست

سوي یک فضاي نوین همگانی  اي را به هاي خاص خود، پنجره اینترنت با ویژگی

در فضاي نوین عمومی که . گشوده که در ادامه همان فضاي عمومی هابرماس است

هاي  گیري ایده کرده، فضاهاي گفتگوي نوینی ایجاد شده که به شکلاینترنت ایجاد 

  .کند مشارکتی و اجماع نظرها کمک می



  1398، زمستان 20، شماره هاي نوین، سال پنجم مطالعات رسانهفصلنامه   330

شود که فضاي مجازي موجب تسهیل چیزي  شده باشد  در این زمینه استدالل می

که هابرماس
1

در این فضاست که افکار  .عنوان حوزه عمومی تعریف کرده است آن را به

فضایی عمومی و مشترك که در آن تصمیمات از راه گفتگو  گیرد، عمومی شکل می

اینکهدربارهتاکنند میصحبتدیگرانباافرادگفتگوآرمانیوضعیتدر . شوند اتخاذ می

در خصوص ).103: 1396خانیکی و همکاران، (برسند تفاهمبهمعتبرندها ارزشکدام

متغیر وابسته نیز با توجه به دیدگاه پیترکینگ
2

ي مفهوم مداراي اجتماعی که به نظر برا 

عد قومیتی از مداراي ب ،تري داشته باشد ها صورت جامع رسد نسبت به دیگر مدل می

  .هویتی مبناي این پژوهش قرار گرفته است

  

                                                     
1. Habermas
2. Peter King
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  مدل نظري
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  فرضیات

هاي اجتماعی مجازي و تسامح  بین میزان استفاده از شبکهکه رسد  به نظر می

بدین معنا که افزایش مصرف . تهران رابطه وجود داردقومی در بین شهروندان 

.انجامد هاي اجتماعی به افزایش تسامح قومی می شبکه

هاي اجتماعی و تسامح قومی در بین  بین نوع مصرف شبکهکه رسد  نظر می به

ها، منجر به  شده از شبکه بدین معنا که استفادة مدیریت. شهروندان تهران رابطه وجود دارد

.گردد سطح تسامح قومی در بین شهروندان تهران میافزایش 

هاي  محقق شدن فضاي گفتگوي اجتماعی در شبکهکه رسد  به نظر می

.گردد اجتماعی، منجر به افزایش سطح تسامح قومی در بین شهروندان تهران می

هاي اجتماعی و تسامح قومی در بین  بین مصرف شبکهکه رسد  به نظر می

اي سن، جنس و تحصیالت،  هران، برحسب متغیرهاي زمینهشهروندان ساکن شهر ت

  .رابطه وجود دارد

  تعریف مفاهیم

هاي تساهل، تحمل، تسامح، رواداري و مدارا که در ادبیات امـروز،  واژه: تسامح

هاي معنایی است؛ اما اشتراك  ، داراي تفاوترود به کار می Tolerationبرابرنهـاد واژة

ها  این کاربرد خاص سبب  شده اسـت تـا چنـدان بـه ایـن تفاوت معنایی ایـن واژگـان در

آید کـه تفـاوت میـان افـراد  از نظر منداس، تساهل در وضعیتی پدید می. توجـه نـشود

تساهل، یعنی آزاد گذاشتن دیگران یا . ها آگاه هستند وجـود دارد و مردم از این تفاوت

از طریق آنچه جان استوارت میل، استبداد  خواهنون ها، خواه از طریق قا خودداري از آزار آن

دارد که شخص، قدرت مداخله و  درواقع، تساهل در جایی معنی. نامد افکار عمـومی می

توان مدارا و  در مجموع می. جلـوگیري از آن کـار یـا اندیشه را داشته باشد، ولی اقدامی نکند

ناخشنودي و ) 2تنـوع و اختالف، ) 1هایی چـون وجـود  تساهل و تـسامح را بـا مؤلفه
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وجـود قـدرت و توانایی مداخله و درنهایت، کنترل ) 4وجود آگاهی و قصد، ) 3نارضایتی، 

  .خویشتن و مهار خـویش در مداخلـه و مقاومـت، مـالزم و همراه دانست

هایی که در ارتباط با افراد متعلق  میزان تمایل فرد به قبول موقعیت :تسامح قومی

ازجمله پذیرش . دهنده تسامح قومی وي خواهد بود باشد، نشان قوام دیگر میبه ا

هاي  هاي مختلف، همسایگی با افراد با قومیت ازدواج با افراد با قومیت: مواردي همچون

هاي مختلف، شراکت با افراد با  مختلف، شرکت در مراسم دیگر اقوام در مناسبت

داد و ستد با  و هاي مختلف فراد با قومیتهاي مختلف، همنشینی و دوستی با ا قومیت

  .هاي مختلف افراد با قومیت

  

  هاي اجتماعی مجازي شبکه

هاي اجتماعی به زندگی افراد،  هاي مدرن و بخصوص اینترنت و ورود شبکه ر فناوريبا ظهو

. شود گرفته است که از آن به ارتباطات مجازي تعبیر می نوع جدیدي از روابط بین فردي شکل

هاي اجتماعی، بر پایه مشارکت  سازي اقع، این ارتباطات مجازي بین فردي در قالب شبکهدر و

ایجاد ارتباطات جمعی و میان فردي، تشکیل اجتماعات مجازي، . اند همگانی بنا شده

ترین کارکردهاي این فضاها هستند  شده رسانی، تبادل اطالعات و نظرات از شناخته اطالع

  .)262: 1396فرقانی و مهاجري، (

  

  هاي اجتماعی مجازي میزان استفاده از شبکه

عبارت است از درجه درگیرشدن، که به کمیت حضور و نحوه تعامالت و استفاده فرد 

هاي  زمان سپري کردن در شبکه گردد و نیز اشاره به مدت هاي اجتماعی برمی از شبکه

مقدار وقت و : تیبه عبار. هاي تعاملی شبکه است، دارد اجتماعی که یکی از ویژگی

کمیت .کند صورت آنالین در این فضا حضور دارد و از آن استفاده می زمانی که کاربر به

طور پراکنده در فضاي  صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و یا به حضور آنالین کاربر به
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هاي اجتماعی استفاده  شبکه اجتماعی است، همچنین چند بار در روز یا هفته از شبکه

  .هاي اجتماعی، چند ساعت حضور دارد یا در هر بار ورود به شبکه کند و می

هاي  عنوان یکی از مؤلفه هاي اجتماعی مجازي به به عبارتی، میزان استفاده از شبکه

زمان  مدت(باشد و براي سنجش آن از دو گویه  هاي اجتماعی مجازي می مصرف شبکه

.استفاده  شده است) اجتماعی هاي حضور کاربر و تعداد دفعات ورود کاربر به شبکه

  

  تعریف عملیاتی متغیر میزان مصرف -1جدول 

  ها معرف  شاخص  متغیر مستقل

  میزان مصرف

زمان حضور کاربر، در هر بار  مدت

  هاي اجتماعی مجازي ورود به شبکه

  ساعت 4تا  2ساعت،  2تا  1کمتر از یک ساعت، 

  ساعت 6ساعت، بیش از  6تا  4

اربر به تعداد دفعات ورود ک

  هاي اجتماعی شبکه

اي چند بار، ماهانه چند  روزانه چند بار، هفته

  ندرت، سایر بار، به

  

هاي آماري، کلیه متغیرها استاندارد  ها و انجام آزمون وتحلیل داده منظور تجزیه به

و با توجه به دامنه تغییر . ها، در بازه صفرتا صد قرار گرفتند شده و دامنه تغییر آن

مقوله با فواصل  5متغیرها در نمونه مورد مطالعه، متغیرها، در طیفی با ) دصفرتا ص(

100تا ) کامًال مخالف(0بنابراین نتایج حاصله در بازه . برابر، موردسنجش قرار گرفتند

  .تفسیرپذیر است) کامالً موافق(

نوع مصرف

 3ز براي سنجش این متغیر ا:هاي اجتماعی مجازي شده از شبکه مصرف مدیریت

  :شاخص زیر استفاده  شده است

ها،  برخورداري از توانایی انتخاب هدفمند شبکه :مندي گري و بهرهمهارت انتخاب

  ها هاي شخصی در استفاده از شبکه میزان توانمندي، تسلط و قابلیت
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هاي موجود در فضاي  گیري از قابلیت میزان بهره: حضور فعال در فضاي مجازي

  ...شده در فضاي مجازي  تعقیب مباحث و موضوعات طرح مجازي، میزان پیگیري و

  شده مخاطبان از  ریزي گیري ارادي، ابزاري و برنامه بهره :گیري هدفمند بهره

...هاي علمی، آموزشی و یادگیري،  استفاده: هاي با انگیزه مشخص شامل شبکه

  .اندشدهارائه زیرها نیز، در جدول  هاي مربوط به هر یک از شاخص معرف

  :مصرف عامیانه

مندي غیرهدفمند، عادتی و  بهره: منظور از مصرف عامیانه عبارت است از

ریزي نشده مخاطبان از فضاي مجازي با انگیزه روزمرگی، فرار از مشکالت،  برنامه

  .بدون توجه به محتواي شبکه... گذراندن وقت و

  

  :رت گرفته استصو زیرسنجش متغیر مصرف عامیانه با گویه هایی شامل موارد 

منظور ارتباط با خانواده و دوستان، تفریح و سرگرمی، سر  هاي به استفاده از شبکه

هاي مربوط به افراد معروف و سرشناس، گذران وقت، دیدن فیلم و گوش  زدن به شبکه

، ...وسیله چت و  نظر با دوستان به دادن موزیک، یافتن دوستان مجازي، بحث و تبادل

. ها مثل یک عادت هاي کاري، استفادة دائم از شبکه روزمره و دغدغهفرار از مشکالت 

اي مناسب براي تفریح، هیجان و  عنوان وسیله هاي اجتماعی، به استفاده از شبکه

  ...سرگرمی 
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  هاي اجتماعی مجازي تعریف عملیاتی متغیرِ نوع مصرف شبکه -2جدول 

متغیر 

  مستقل
  ها معرف  شاخص  ابعاد

  

  

  

  

نوع مصرف 

هاي  کهشب

اجتماعی 

  مجازي

استفاده 

  شده مدیریت

  

برخورداري از 

مهارت انتخاب 

  مندي گري و بهره

  ها برخورداري از توانایی انتخاب هدفمند شبکه

هاي شخصی در  میزان توانمندي، تسلط و قابلیت

  ها استفاده از شبکه

حضور فعال در 

  فضاي مجازي

 میزان پیگیري و تعقیب مباحث و مشارکت در

  شده موضوعات طرح

  

  گیري هدفمند بهره
شده  ریزي گیري ارادي، هدفمند و برنامه بهره

  ها، با انگیزه مشخص مخاطبان از شبکه

مصرف 

  عامیانه

گیري عادتی و  بهره

ریزي از  گیري غیرهدفمند و بدون برنامه بهره  تفننی

ها با انگیزه روزمرگی، فرار از مشکالت،  شبکه

  بدون توجه به محتواي شبکه.... ن وقت گذراند

  گیري هدفمند بهره+ حضور فعال + قدرت انتخاب گري = شده استفاده مدیریت

  

  تفاهم ارتباطی و گفتگوي اجتماعی

هاي هابرماس را تشکیل داده و تمام  گونه که کنش ارتباطی هسته مرکزي اندیشه همان

گیرد، گفتگو نیز هسته مرکزي کنش  آن نشأت می هاي وي از اجزاء عمده سلسله نظریه

آید، چرا که کنش ارتباطی از دید هابرماس در پی تحقیق تفاهم  حساب می ارتباطی به

هابرماس.بوده که این تفاهم از مسیر گفتگو حاصل خواهد شد
1
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و و مذاکره هاي گفتگ طور مشخص در پتانسیل از مشکالتش را در قلمرو زبان و به

 ,Habermas(داند و معتقد است که رسیدن به تفاهم، غایت ذاتی سخن انسان است  می

1985: 392.(  

اي است که در آن کنشگران  هابرماس با ارائه این نظریه به دنبال ایجاد جامعه

بتوانند بدون تحریف با همدیگر ارتباط داشته باشند و این ارتباط نیز صرفًا مبتنی بر 

گونه اجبار و الزامی اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،  و منطق باشد و هیچ استدالل

از این نظر در شرایط  .)134: 1394کمالی زاده، (اقتصادي، ذهنی در آن مداخله نکند 

هاي تعاملی کنشگران، فراتر از  گفتگویی آرمانی در یک محیط چند قومیتی نیز، فعالیت

در واقع در چنین وضعیتی، . مح و مدارا خواهد بودمنافع گروهی و در جهت ارتقاء تسا

هاي مختلف اجتماعی، موجبات تقویت زمینه تعامل و  گفتگویی جمعی میان تمام گروه

  .همدلی و بالتبع تسامح را فراهم خواهد نمود

توجه اینکه بحث انتقادي بودن و پیگیري مطالبات مدنی نیز، موردي  نکته قابل

باشد،  اجتماعی در حوزه عمومی هابرماس موردتوجه می است که در بستر گفتگوهاي

عنوان سازوکاري  لیکن در این مقاله صرفاً امکان برقراري ارتباط در سایۀ گفتگو، به

ها و  فرهنگ مناسب جهت تقویت پیوندهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین خرده

وده و پیگیري مطالبات ها، مدنظر ب منظور ارتقاء تسامح بین آن هاي یک جامعه، به قومیت

  .مدنی در این مقاله هدف نبوده و از این نظر موردسنجش قرار نگرفته است

  

هاي زیر  براي سنجش مفهوم تفاهم ارتباطی و گفتگوي اجتماعی، از مؤلفه* 

  :گردد استفاده می

درك متقابل و داشتن زبان و مفاهیم مشترك، تعامل روزمره و دوسویه، افقی شدن 

رائه استدالل بهتر در گفتگو، تشویق دوستان و افراد جدید به ادامه گفتگو به ارتباطات، ا

دلیل استدالل بهتر کاربر، ایجاد صمیمیت بین کاربر و دوستانش به دلیل گفتگوي آزاد و 
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راحت، عدم استفاده از راه سلطه بر دیگران براي اثبات حرف خویش و بالتبع ایجاد 

طرف از موضوع گفتگو و از همدیگر، گفتگوي فضاي آزاد براي گفتگو، درك دو 

  .عدم تأثیرگذاري بر تصمیمات مخالفان و زمان دوجانبه و هم

  

  تعریف عملیاتی متغیرِ تفاهم ارتباطی و گفتگوي اجتماعی -3جدول 

  معرف  شاخص  متغیرمستقل

تفاهم 

  ارتباطی

و گفتگوي 

  اجتماعی

  استدالل

  درك متقابل

فضاي آزاد 

  گفتگو

عدم اجبار 

  لطهو س

  

  درك متقابل و داشتن زبان و مفاهیم مشترك

  تعامل روزمره و دوسویه افقی شدن ارتباطات

وجود فرصت مساوي جهت اظهارنظر براي همه اعضا

  دیالوگی بودن

  مشارکت در گفتگوي جمعی

  ارتباط بدون اجبار و الزام

امکان رسیدن به اجماع و وفاق

ویشتنها، یعنی نمایاندن خ گر ساختن تجربه جلوه

سهولت ارائه نظر در خصوص موضـوعات مختلـف، در فضـاي مجـازي     

)نسبت به حضور فیزیکی(

  دسترسی آسان و همگانی به اطالعات موجود و نقطه نظرات دیگران

  ارائه استدالل بهتر در گفتگو

  تشویق دوستان و افراد جدید به ادامه گفتگو به دلیل استدالل بهتر کاربر

  ر و دوستانش به دلیل گفتگوي آزاد و راحتایجاد صمیمیت بین کارب

عدم استفاده از راه سلطه بر دیگران براي اثبـات حـرف خـویش و بـالتبع     

  ایجاد فضاي آزاد براي گفتگو

  درك دو طرف از موضوع گفتگو و از همدیگر

  زمان گفتگوي دوجانبه و هم

عدم تأثیرگذاري بر تصمیمات مخالفان

  ي اجتماعیها امکان مشارکت فعال در فعالیت

  مستقر شدن و تجدید رابطه بین کاربر و سایرین
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  شناسی تحقیق روش

ارتبـاط میـان میـزان و نـوع اسـتفاده از      »پژوهش حاضر، پیمایشی است مقطعی در زمینه

هاي اجتماعی مجـازي، بـا    هاي اجتماعی و نیز میزان تحقق فضاي گفتگو در شبکه شبکه

وع این مطالعه بر اساس هدف، کاربردي است ن.در بین شهروندان تهرانی«تسامح قومی

آوري اطالعات، یک تحقیق توصـیفی غیرآزمایشـی اسـت چـرا کـه محقـق        عد جمعاز ب

تحقیقـات توصـیفی غیرآزمایشـی بـه     . ها را ندارد کاري داده امکان و حق کنترل و دست

. گـردد  اي تقسـیم مـی   مقایسه -گروه پیمایشی، اقدام پژوهی، موردي، همبستگی و علی 

طرف پیمایشی است چرا که از طریق مطالعه میدانی به بررسی استفاده  یکاین تحقیق از

پردازد و از طرف دیگر چـون در نظـر دارد    هاي اجتماعی می شهروندان تهرانی از شبکه

هاي اجتماعی را با سطح تسامح قـومی مـورد ارزیـابی قـرار      ارتباط بین استفاده از شبکه

  .آید حساب می نیز بهدهد، یک تحقیق همبستگی 

  

  گیري و حجم نمونه جامعۀ آماري، شیوه نمونه

هاي  سال شهر تهران هستند که در شبکه 18جامعۀ آماري در این تحقیق، شهروندان باالي 

با توجه به اینکه هرگاه جامعه موردتحقیق، گسترده بوده و .اجتماعی مجازي حضور دارند

اي گیري خوشه توان از نمونه داشته باشد مییا امکان دسترسی با لیست اصلی وجود ن
1

 

در این مطالعه، با  بنابرایناستفاده نمود، ) Multistage Sampling(اي  یا چندمرحله

شهر تهران  اي و تصادفی سیستماتیک، در ابتدا کالن گیري چندمرحله بر روش نمونه تکیه

شده، در هر ناحیه بندي  شمالی، جنوبی، مرکزي، شرقی و غربی تقسیمبه پنج ناحیۀ

                                                     

در جریان : نویسد هاي تحقیق در علوم اجتماعی می جلد دوم از کتاب روش 119دکتر ساروخانی در صفحه  -1

ترتیب که در آغاز  این به. شود اي استفاده می گیري خوشه از شیوه نمونه) از نظر جامعه آماري(تحقیقات بزرگ 

مطبق (گیري خاص  از بین این اجزاء با استفاده از شیوه نمونه. شود هاي خاص تقسیم می ري به قسمتجامعه آما

  .دنشو شده و بررسی می تعدادي برگزیده) ساده
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فهرست مناطق واقع دران تهیه گردیده، سپس فهرست محالت موجود در این مناطق 

، در نهایت سه محله به شکل تصادفی از هر ناحیه یادشدهآمده و از بین نواحی  دست به

  .گیري و توزیع پرسشنامه برگزیده شد براي نمونه

بر اساس فرمول . استفاده گردیدبراي تعیین حجم نمونه مناسب، از فرمول کوکران 

آوري اطالعات از پرسشنامه  نفر محاسبه و براي جمع 384کوکران، حجم نمونه معادل 

محقق ساخته و براي محاسبه پایایی گویه هاي پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ 

استفاده  شده و گویه هایی که موجب کاهش ضریب آلفاي مقیاس شدند، از مقیاس 

پرسشنامه نهایی با حذف این موارد و همچنین رفع ابهام از برخی گویه ها، حذف و 

میزان ضریب آلفاي متغیرها در پرسشنامه نهایی، براي متغیر تسامح قومی . آماده شد

، 796/0هاي اجتماعی مجازي معادل  ، براي متغیر مدیریت استفاده از شبکه803/0معادل 

 926/0هاي مجازي معادل  ي اجتماعی در شبکهتفاهم ارتباطی و گفتگوو براي متغیر 

  .باشد در این تحقیق، واحد تحلیل، فرد بوده و سطح تحلیل نیز، خرد می. حاصل گردید

  ها یافته

نفر  232در صد آنان یعنی  5/60و  اننفر از پاسخگویان را مرد 152درصد یعنی  5/39

بیش . دنباش صد بیش از مردان میدر 21به عبارتی، زنان به میزان. دهند را زنان تشکیل می

سال قرار گرفته  45تا  31، در رده سنی بین )ها درصد آن 6/50معادل (از پاسخگویان  از نیمی

ترتیب  این به. درصد قرار دارند 4/28سال، با میانگین  30تا  18و در مرتبه بعدي نیز گروه 

از نظر سطح . اند داده ساله، باالترین فراوانی را به خود اختصاص 31- 45گروه سنی 

تحصیالت پایین، از پایان ابتدایی تا : سواد تا پایان ابتدایی ، در این تحقیق از بیتحصیالت

: دیپلم و کمتر از لیسانس تا لیسانس و باالتر تحصیالت متوسط و از دانشجو، فوق: دیپلم

این مطالعه، از از پاسخگویان  22/0بر این اساس، . شده است تحصیالت باال در نظر گرفته

از  25/0از پاسخگویان از سطح تحصیالت متوسط و  53/0سطح تحصیالت پایین، 
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درصد از  8/71دهد  ها نشان می یافته. پاسخگویان از سطح تحصیالت باال برخوردارند

 5/91هاي اجتماعی حضورداشته و  ساعت در شبکه 2پاسخگویان، روزانه حداقل به مدت 

هاي اجتماعی مجازي، چندین بار در روز  ات ورودشان به شبکهدرصد از پاسخگویان، دفع

  .اند ها را در حد بسیار زیاد اظهار داشته درصد نیز، میزان مصرف خود از شبکه 3/69و 

شده و  صورت مدیریت درصد از جمعیت نمونۀ این مطالعه، به 28/57نوع استفادة 

هاي اجتماعی  فادة عامیانه از شبکههدفمند بوده و میزان این رقم باالتر از میانگین است

در بازه صفرتا , ها در این مطالعه متغیرها استاندارد شده و دامنه تغییر آن.باشد مجازي می

.باشد صد می

  

جدول اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهاي تسامح قومی، گفتگوي اجتماعی، میزان و  -4جدول 

  نوع مصرف

متغیرها

  )درصد معتبر(

گو
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م
 ک

ی
خیل

  

کم

ي
ود

حد
ا 

ت
  

اد
زی

ی  
خیل

  

اد
زی

ن
گی

یان
م

  

نه
میا

  

ار
عی

 م
ف

را
ح

ان
  

  383  تسامح قومی

گفتگوي 

اجتماعی در 

  فضاي مجازي

382  

استفاده عامیانه از 

  ها شبکه
383  

 استفاده مدیریت

شده و هدفمند 

  ها از شبکه

383

65  384  میزان مصرف
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باشـد و میـزان    مـی  94/63، میانگین تسامح قومی، معـادل  باالبا توجه به اطالعات 

در . ح قومی در بین جمعیت نمونه مورد مطالعه در سطح باالتر از متوسط قرار داردتسام

هـاي اجتمـاعی مجـازي مربـوط هسـتند، اسـتفاده        بین مواردي که به نوع مصرف شبکه

شده و هدفمند از میانگین باالتري نسبت به استفاده عامیانه برخـوردار بـوده و    مدیریت

در مقایسـه  ) 90/59(ها نیز از سطح میانگین باالیی  هنیز متغیر گفتگوي اجتماعی در شبک

توان گفت پاسخگویان میزان تفاهم  می پس. باشد با سایر متغیرهاي مستقل برخوردار می

گیري فضاي مطلوب گفتگو را در حدي باالتر از متوسط و نزدیـک بـه    ارتباطی و شکل

حـاکی   43/65میـانگین   ضمن اینکه میزان مصرف کاربران نیز با. اند گزارش نموده% 60

  .باشد هاي اجتماعی می از مصرف نسبتاً زیاد جمعیت نمونه از شبکه

  

هاي مرکزي و پراکندگی طول مدت استفاده کاربر از  جدول توزیع درصدي و شاخص -5جدول 

  هاي اجتماعی مجازي شبکه

سابقه حضور کاربر در 

  ها شبکه
  سال 5بیش از   سال 5تا  1  کمتر از یک سال  تعداد

  130  233  21  384  فراوانی مطلق

  0/34  8/60  3/5  100,0  درصد معتبر

  

بین یک تا پنج سال است که ) 8/60(ر پاسخگویان بیشتنتایج نشانگر آن است که 

 5نیز، میزان حضورشان را بیش از  0/34هاي اجتماعی مجازي حضورداشته و  در شبکه

ها، کمتر از یک  حضورشان در شبکهها، سابقه  درصد از آن 3/5سال اعالم نموده و تنها 

توان گفت سابقه حضور پاسخگویان این مطالعه، در  ترتیب می این به. باشد سال می

  .باشد هاي اجتماعی، باالتر از حد متوسط می شبکه
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  هاي اجتماعی جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه-6جدول

استفاده از انواع 

جتماعی هاي ا شبکه

  مجازي

  بوك فیس  واتساپ  اینستاگرام  تلگرام  تعداد
سایر 

  ها شبکه

  5  3  38  95  243  384  فراوانی مطلق

  3/1  8/98/0  8/24  5/63  100,0  درصد معتبر

  

نتایج حاکی از آن است که شبکه اجتماعی تلگرام، بیشترین استفاده را در میان 

  .پاسخگویان به خود اختصاص داده است

  

  تگی و آزمون فرضیاتضرایب همبس

  جدول میزان همبستگی متغیرهاي مستقل با تسامح قومی -7جدول 

  تسامح قومی: متغیر وابسته  

  تعداد  داري سطح معنی  همبستگی  متغیر مستقل

003/0380  248/0**  میزان مصرف

  380  000/0  -14/0**  مصرف عامیانه

  379  000/0  406/0**  شده از شبکه استفاده مدیریت

  378  000/0  448/0**  فتگوي اجتماعی در شبکهگ

  013/0372- 127/0**  سن

بین متغیرهاي گفتگوي : توان گفت بر اساس نتایج ضرایب همبستگی پیرسون می

ها و نیز میزان  شده از شبکه هاي اجتماعی مجازي، استفاده مدیریت اجتماعی در شبکه

یعنی . طه معنادار مستقیم وجود داردراب% 99مصرف، با تسامح قومی، در سطح اطمینان 

یابد و میان مصرف  با افزایش میزان این متغیرها، سطح تسامح قومی نیز افزایش می

رابطه معنادار معکوس وجود % 95عامیانه و سن، با متغیر وابسته نیز در سطح اطمینان 
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میان متغیرهاي ارتباط . گیرد ترتیب، فرضیات این تحقیق مورد تأیید قرار می این به. دارد

ارائه و  10و  9و  8جنسیت و سطح تحصیالت با متغیر وابسته نیز در جداول شماره 

.شده است تحلیل

هاي  بر اساس نتایج حاصله، همبستگی میان متغیر گفتگوي اجتماعی در شبکه

 پس،اجتماعی مجازي نسبت به دیگر متغیرها، از ضریب باالتري برخوردار است، 

گردد و  تگو موجب افزایش تسامح قومی در بین شهروندان تهران میافزایش میزان گف

ها، بیشترین همبستگی را با متغیر  شده از شبکه در مرحله بعد نیز استفادة مدیریت

دار  بین سن و متغیر وابسته نیز رابطه معنیکه توجه است  قابل. وابسته نشان داده است

  .یابد میزان تسامح قومی کاهش می به عبارتی با افزایش سن،. معکوس وجود دارد

دار معکوس بین مصرف عامیانه و تسامح قومی  نتیجه حاصله مبنی بر رابطه معنی

هاي  نیز، مؤید آن است که افزایش تسامح قومی، در پی استفادة هدفمند از شبکه

مجازي محقق  شده و استفادة عامیانه و غیرهدفمند، موجبات کاهش متغیر وابسته اجتماعی 

ها با  شده از شبکه این در حالی است که استفادة مدیریت ،ا در این تحقیق در پی داشته استر

بیشترین ضریب، افزایش تسامح قومی را در بین جمعیت نمونۀ این مطالعه، در پی داشته 

  .است

  

  اي و متغیر وابسته ضرایب همبستگی بین متغیرهاي زمینه

  متغیر جنسیت و تسامح قومی

اي و مقیاس متغیر مستقل،  که مقیاس متغیر وابسته در سطح فاصلهاینبا توجه به 

منظور بررسی رابطه بین جنسیت و تسامح قومی از  باشد، به کیفی و در سطح اسمی می

  .شود استفاده می T.testآزمون 
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  جدول بررسی تفاوت میانگین زنان و مردان ازلحاظ تسامح قومی -8جدول 

t-test for Equality of Means  
ها آزمون برابري میانگین

Levene's Test for 
Equality of Variances  

  لونآزمون

بررسی برابري 

ها واریانس

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

اختالف میانگین در سطح 

درصد 95اطمینان 

Std. Error 
Difference  

خطاي 

استاندارد

Mean 
Difference  

تفاوت 

میانگین

Sig.  
(2tailed)  
دو دامنه 

بودن 

آزمون

Df  

درجه 

  آزادي

T  

 tآزمون

تک 

اي نمونه

Sig.  

سطح 

داري معنی

F  

آزمون 

ANOVA

یا تحلیل 

واریانس 

طرفه یک

  

UpperLower

  

  

فرض 

برابري 

  ها واریانس

  

فرض عدم 

برابري 

  ها واریانس

  

تر است، از نتایج  بزرگ 05/0داري آزمون لون از  که سطح معنیبا توجه به این

در این . پذیرد کنیم که فرض برابري واریانس دو گروه را می ردیف اول استفاده می

ر این است که تفاوت کمتر است و نشانگ 05/0از  tداري آزمون  ردیف سطح معنی

عالوه بر . معنادار بین میانگین دو گروه زن و مرد در ارتباط با تسامح قومی وجود دارد

شود، اختالف میانگین در سطح  هاي آخر جدول مالحظه می گونه که از ستون این، همان

که دهد  طرف صفر قرار دارد، که این نتیجه نیز نشان می درصد در یک 95اطمینان 

در جدول بعدي میزان میانگین تسامح . تسامح قومی دو گروه با هم تفاوت دارد میانگین

  .شده است قومی در گروه زنان و مردان جمعیت مورد مطالعه ارائه
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  میانگین زنان و مردان ازلحاظ تسامح قومی -9جدول 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنس  متغیر

  تسامح قومی
  15/24  23228/62  زن

  08/22  14927/60  مرد

  

توان گفت میان جنسیت و تسامح قومی رابطه  ، می9و  8بر اساس نتایج جداول 

به عبارتی زنان در . باشد وجود دارد و میانگین این رقم در بین زنان بیشتر از مردان می

  .ها برخوردارند مقایسه با مردان، از میزان تسامح بیشتري نسبت به سایر قومیت

ابطه بین سطح تحصیالت و تسامح اجتماعی از آزمون منظور بررسی ر به

Spearman)استفاده شد) اسپیرمن.
  

  رابطه بین سطح تحصیالت و تسامح قومی-10جدول 

  تسامح قومی  وابسته

  تعداد  داري سطح معنی  همبستگی اسپیرمن  مستقل

  090/0381  085/0  سطح تحصیالت

  

بیشـتر   0,05داري از  کـه سـطح معنـی   ، با توجـه بـه این  10با استناد به نتایج جدول 

.داري بین دو متغیر سطح تحصیالت و تسامح قومی وجود ندارد است، رابطه معنی

  

  تحلیل رگرسیون

شده، گفتگوي  در این مرحله، متغیرهاي میزان مصرف، مصرف عامیانه، استفادة مدیریت

ر تسامح قومی را عنوان متغیر مستقل و متغی اجتماعی و متغیرهاي جمعیت شناختی، را به

بر . رفته استتحلیل رگرسیون تا پنج گام پیش . ایم عنوان متغیر وابسته، وارد نموده به

گام، متغیرهاي کم اثر حذف و تنها متغیرهایی که صالحیت حضور در مدل  به اساس روش گام

  .باشد می زیراند که نتایج این بررسی به شرح  مانده را دارند، باقی
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  تایج تحلیل رگرسیون در خصوص متغیرهاي مستقل بر تسامح قومیجدول ن- 11جدول 

نتایج 

  همبستگی

ضریب 

همبستگی 

  Rچندگانه 

ضریب 

  تعیین

R2  

ضریب تعیین 

  خالص

Adjusted R 
Square  

خطاي 

معیار 

  برآورد

S. E  

آزمون 

رابطه 

  خطی

F  

  سطح

  داري معنی

Sig  

510/0260/0  250/0  69/29  533/26  000/0  

  

دهنده این امر است که حداقل  نشان% 99در سطح اطمینان  Fماره معنادار بودن آ

باشد و نیز با توجه به ضریب  یکی از بتاها نامساوي صفر بوده و رگرسیون معنادار می

توان گفت که مدل  باشد می می250/0االمللی ب بینآمده که برابر  دست تعیین خالص به

  .باشد متغیر وابسته میاز تغییرات % 25پیشنهادي ما قادر به تبیین 

  

  جدول نتایج تحلیل رگرسیون و میزان بتا در خصوص متغیرهاي مستقل بر تسامح قومی-12جدول 

  متغیرهاي وارد شده  

ضرایب استاندارد 

  نشده

ضرایب 

  استانداردشده

  مقدار

tآزمون 

سطح 

معناداري 

Sig  

B
خطاي 

  معیار
Beta

    

      مقدار ثابت  

X1  گفتگوي اجتماعی  

X2  مصرف عامیانه  

X3  میزان مصرف  

X4  
 استفاده مدیریت

  شده از شبکه


X5  سن  
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ارقام مربوط به تولورنس
1

اي اف يو و 
2
متغیرها در تحلیل رگرسیونی بررسی شد و هم  

.خطی بین متغیرها وجود نداشت

  :در نهایت معادله رگرسیون تسامح قومی برابر است با
  

-.167 (X5))X2 .(-.189+.215 (X3))X4(.297) +X1(.459+37.673=تسامح قومی  
  

شده و  ه مدیریت، استفاد459/0گفتگوي اجتماعی با ضریب بدست آمدهطبق نتایج 

ها براي تسامح  بینی کننده و نیز افزایش میزان مصرف، بهترین پیش 297/0هدفمند با ضریب

که مصرف عامیانه و غیرهدفمند و نیز باالتر بودن سن پاسخگویان، با  درحالی. اند قومی بوده

  .کاهش تسامح قومی همراه خواهند بود

  

  قیم متغیرهامیزان تأثیرات مستقیم و غیرمست-13جدول 

  نام متغیر
  انواع تأثیر

  کل  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم

  316/0  -  316/0  گفتگوي اجتماعی

  342/0  193/0  149/0  شده از شبکه استفاده مدیریت

  167/0  -167/0  میزان مصرف

-171/0  042.-213/0  مصرف عامیانه

                                                     
1. Tolerance

2 .VIF
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  گیري نتیجه

ها، مذاهب و ادیان مختلفی وجود  ه کشورهاي جهان است که در آن قومیتایران ازجمل

هاي متفاوت  دارد در چنین شرایطی آن چه امکان ضرورت همزیستی میان افراد و گروه

عنوان یک  آورد تسامح و مدارا است از این نظر بررسی تسامح قومی به را فراهم می

در این . شود عنوان یک ضرورت مطرح می مسئله اجتماعی و عوامل مؤثر بر ارتقاء آن به

میزان تسامح قومی
مصرف

استفاده 
  شده مدیریت

گفتگوي 
  اجتماعی

.  

  

  


  

مصرف 
  عامیانه

0,213 -  

0,133  
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راستا این تحقیق، با هدف بررسی و تبیین موضوع تسامح قومی و با تأکید بر نقش 

  .هاي اجتماعی مجازي در بین شهروندان تهران انجام شد شبکه

که در سایه تحوالت اجتماعی در جامعه در حال گذار ما به دالیل متعدد،  ازآنجایی

توانند براي تعامل رودررو با یکدیگر بگذارند، گفتگوي  متري را میافراد جامعه وقت ک

ها در فضاي واقعی کمتر شده و مسیرهاي جبران این نیاز به سمت  بین افراد و گروه

تر و در  آسان) هاي مجازي شبکه(هاي جدید ارتباطی  سیستم. رود مجازي شدن پیش می

هاي نوین براي کاربران  فناوريتر است و به همین دلیل، استفاده از این  دسترس

راحتی از طریق این سیستم  تر است و کمبود ارتباطات میان فردي در جامعه به جذاب

به عبارتی، از آنجا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی .شود جبران می

هاي همگانی به  سازد، رسانه پذیر می تعداد به نسبت اندکی از شهروندان را امکان

  .اند شده نهادهاي اصلی حوزه عمومی تبدیل

هاي اجتماعی مجازي بوده و بخش  ها نفر عضو شبکه در حال حاضر میلیون

ها، به بخشی از  در واقع این شبکه. گذرانند توجهی از وقت روزانۀ خود را در آن می قابل

آفالین تا حدودي که تشخیص مرز زندگی آنالین و  نداشده زندگی روزمره افراد تبدیل

درصد از پاسخگویان،  8/71هاي این مطالعه نیز،  در همین راستا طبق یافته. مشکل است

درصد از 5/91هاي اجتماعی حضورداشته و  ساعت در شبکه 2روزانه حداقل به مدت 

هاي اجتماعی مجازي، چندین بار در روز و  پاسخگویان، دفعات ورودشان به شبکه

  .اند ها را در حد بسیار زیاد اظهار داشته د از شبکهدرصد نیز، میزان مصرف خو 3/69

سوي یک فضاي نوین همگانی  اي را به هایی خاص خود، پنجره اینترنت با ویژگی

در فضاي نوین عمومی که . گشوده که در ادامه همان فضاي عمومی هابرماس است

هاي  دهگیري ای اینترنت ایجاد کرده، فضاهاي گفتگوي نوینی ایجاد شده که به شکل

نتایج این مطالعه نیز حاکی از آن است که . کند مشارکتی و اجماع نظرها کمک می

گیري فضاي مطلوب گفتگو را در حدي باالتر  پاسخگویان، میزان تفاهم ارتباطی و شکل
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این موردي است که با نظریه هابرماس . اند گزارش نموده% 60از متوسط و نزدیک به 

اند  شدههمگانی به نهادهاي اصلی حوزه عمومی تبدیلهاي  که رسانهمبنی بر این

  .نماید همخوانی داشته و آن را تأیید می

از دیدگاه هابرماس، از آنجا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی 

هاي همگانی به نهادهاي  سازد، رسانه پذیر می تعداد به نسبت اندکی از شهروندان را امکان

ابزارهاي ارتباطی حوزه عمومی، به دو بخش اطالعات . اند شده تبدیل اصلی حوزه عمومی

سازند و اطالعات  ها، امکان برقراري ارتباط را مهیا می رسانه. شوند ها تقسیم می و رسانه

ترین رسانه،  بر این اساس، در عصر اطالعات مهم. گذارند موجود را به اشتراك نظر می

طات است که تحوالت بنیادین در تمام ابعاد قلمرو هاي نوین اطالعات و ارتبا فناوري

  .)75-76: 1385هابرماس، (حیات بشري ایجاد کرده است 

بین متغیرهاي : توان گفت همچنین بر اساس نتایج ضرایب همبستگی پیرسون می

شده و  مدیریت اي هاي اجتماعی مجازي، مصرف رسانه گفتگوي اجتماعی در شبکه

در و  01/0تر از  در سطح خطاي کوچکرف، با تسامح قومی، هدفمند و نیز میزان مص

یعنی با افزایش میزان این متغیرها، . رابطه معنادار مستقیم وجود دارد% 99سطح اطمینان 

که میان مصرف عامیانه با متغیر وابسته  درحالی ،یابد سطح تسامح قومی نیز افزایش می

ماعی مجازي بیشترین شباهت را به هاي اجت شبکه.رابطه معنادار معکوس وجود دارد

.دهند جامعۀ انسانی داشته و به فرد امکان برقراري ارتباط با شمار فراوانی از افراد را می

طی این ارتباطات، مفهوم گفتگو که مفهومی کانونی در نظریۀ هابرماس نیز تلقی 

نظر و  بادلاي مدنی براي حل عادالنۀ مناقشات بوده و باعث ت عنوان رویه شود، به می

  .شود ایجاد زمینۀ مشارکت بین گفتگوکنندگان و در نهایت توسعه می

توجه اینکه بر اساس نتایج این مطالعه نیز، همبستگی میان متغیر گفتگوي  قابل

یرها، هاي اجتماعی مجازي و سطح تسامح قومی، نسبت به دیگر متغ اجتماعی در شبکه

میزان گفتگوي اجتماعی  ان گفت افزایشتو می پساز ضریب باالتري برخوردار است، 
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درك متقابل و داشتن زبان و مفاهیم مشترك، تشویق دوستان و افراد جدید به ادامه (مطلوب 

گفتگو به دلیل استدالل بهتر کاربر، ایجاد صمیمیت بین کاربر و دوستانش به دلیل گفتگوي 

حرف خویش و بالتبع ایجاد  آزاد و راحت، عدم استفاده از راه سلطه بر دیگران براي اثبات

گفتگوي دوجانبه  و فضاي آزاد براي گفتگو، درك دو طرف از موضوع گفتگو و از همدیگر

این مورد نیز . گردد ران می، موجب افزایش تسامح قومی در بین شهروندان ته)...زمان و هم

ازي بر عنوان تأثیر فضاي مج با )1396(راستا با نتایج تحقیقی که بروجردي و صدیق  هم

  .باشد اند، می هویت ملی و قومی در ایران، انجام داده

ها بیشترین همبستگی را با متغیر  شده از شبکه در مرحله بعد نیز، استفاده مدیریت

و میرمحمدي ) 1392(که این مورد با نتایج تحقیقات شاطري  ،وابسته نشان داده است

ین فضا بر ایجاد تفاهم ارتباطی مورد نظر که، نوع فعالیت کاربران در امبنی بر این) 1390(

دهد با افزایش سن از میزان  سایر نتایج حاصله نشان می.هابرماس نقش دارد، همخوانی دارد

به عبارتی افزایش سن همراه با عدم پذیرش الگوهاي . تسامح قومی کاسته خواهد شد

تر ارتباط  ین جوانشدة فردي، در مقایسه با سنهاي تثبیت وت با دیدگاهرفتاري متفا

  .دهد معناداري با سطح تسامح قومی را در بین پاسخگویان نشان نمی

متغیر گفتگوي اجتماعی در که نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد 

ها  شده از شبکه ، استفاده مدیریت)459/0(هاي اجتماعی مجازي با بیشترین اثر  شبکه

به ترتیب ) -167/0(و سن ) -198/0(، مصرف عامیانه )215/0(، میزان مصرف )297/0(

ها براي تسامح قومی بودند، با ورود این متغیرها به رگرسیون،  بینی کننده بهترین پیش

  .بینی کنند توجهی از تغییرات متغیر وابسته را پیش ها توانستند بخش قابل آن

باشند،  میهاي پژوهش، که در جهت تأیید فرضیات تحقیق  با توجه به یافته

هاي اجتماعی، امکان برقراري  توان چنین استدالل کرد که فضاي مجازي و شبکه می

عنوان سازوکاري مناسب جهت تقویت پیوندهاي فرهنگی،  ارتباط و امکان گفتگو را به

هاي یک جامعه فراهم نموده و  ها و نیز قومیت فرهنگ اجتماعی و سیاسی بین خرده
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افزایش مصرف بهینه و متعارف، افزایش «و. دنده ا ارتقاء میها ر نتیجتًا تسامح بین آن

گیري  شده، پایین بودن سطح استفادة عامیانه و تفننی، افزایش شکلاستفادة مدیریت

عنوان مدلی جهت  توانند به در کنار یکدیگر می»تر بودن گفتگوي اجتماعی و نیز جوان

  . افزایش سطح تسامح قومی مدنظر قرار گیرند

ها و افراد متفاوت  هاي افزایش تسامح قومی ارتباط با گروه جمله راهترتیب از ینا به

ها با  باشد و رسانه و برخورداري از شبکۀ اجتماعی متنوع و گسترش فرهنگ گفتگو می

توانند به برقراري و استحکام رابطه میان تنوع و وحدت و یا  کارکرد افزایش تسامح، می

نند تا وفاق ملی تحکیم و در نهایت امنیت ملی پایدار تمایز و یکپارچگی مدد رسا

اي دوسویه، متقابل و  آنچه مسلم است ارتباطات و موضوع تسامح، رابطه. بماند

هاي جمعی در این زمانه براي افزایش تسامح  ناپذیر از یکدیگر دارند و رسانه جدایی

وند و پیوستگی پی«مکان«و»زمان«گردند؛ که تلقی می»فرصت«عنوانقومی به

هاي متنوع را شتابی روزافزون  هاي مختلف جامعه و ارتباط و مبادله با قومیت بخش

  .اند داده

  

  ها پیشنهاد

گذاري در این  ریزي و سرمایه با توجه به رشد روزافزون فضاي مجازي، با برنامه

یجاد وب ا. هایی در جهت انسجام و اتحاد اقوام ایرانی انجام داد توان فعالیت عرصه می

هاي  هایی توسط نهادهاي رسمی در این راستا و تالش براي نزدیکی بیشتر دیدگاه سایت

.هاست هاي مختلف، ازجمله این فعالیت کاربران مجازي از اقوام و گروه

ها با بیشترین  شده و هدفمند از شبکه بر اساس نتایج این پژوهش، استفادة مدیریت

با تأثیر بر روي (صورت مستقیم و هم غیرمستقیم  بهضریب، افزایش تسامح قومی را هم 

، در بین جمعیت نمونۀ این مطالعه، در پی داشته )611/0گفتگوي اجتماعی، با ضریبِ

هاي شخصی در  توانمندي، تسلط و قابلیت«که از این نظر و با توجه به این. است
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شده و  دة مدیریتشرط استفا ها و در واقع پیش جمله معرف، از»ها استفاده از شبکه

که، استفاده از ابزارها و امکانات الزم جهت باشند و همچنین نظر به این هدفمند می

ترین  هاي اجتماعی، حتی استفاده مناسب از ساده ورود به حوزة عمومی مجازي شبکه

امکانات یا ابزار نیز نیازمند حداقلی از مهارت و سواد و آموزش است تا بتوان از طریق 

در این راستا  زیر هاي پیشنهاد پس ها به حوزة عمومی مجازي راه یافت، وريآن فنا

  :باشند مطرح می

منظور استفاده صحیح و مناسب از فضاي مجازي،  هاي الزم به آموزش مهارت- 

هاي موجود در فضاي  اي، و نیز نحوه مصرف صحیح و بهینه از قابلیت سواد رسانه

  رهنگیهاي ف مجازي در نهادهاي متولی آموزش

با (اي براي دسترسی آسان و آزاد فضاي مجازي  ایجاد زیرساخت فنی و شبکه- 

  توسط دولت) رعایت قوانین کشور

  

بر اساس نتایج حاصله، همبستگی میان متغیر گفتگوي اجتماعی در از سوي دیگر، 

هاي اجتماعی مجازي نسبت به دیگر متغیرها، از ضریب باالتري برخوردار است  شبکه

. گردد میزان گفتگو موجب افزایش تسامح قومی در بین شهروندان تهران می افزایش و

روز را به گفتگو و  هاي اجتماعی، ساعاتی مشخص از شبانه در حال حاضر برخی از شبکه

دهند، از این نظر ترویج و  بحث پیرامون مسائل مرتبط با حوزه فعالیت گروه اختصاص می

دست در فضاي مجازي و اختصاص بخشی از  زاینهایی ا تبلیغ در خصوص توسعۀ فعالیت

هاي نهادهاي فرهنگی، به آموزش نحوة صحیح مشارکت در مباحث مطرح در  برنامه

  .واقع گردد بخشتواند ثمر هاي اجتماعی مجازي و نیز اصول گفتگو می شبکه

گفتگوي اجتماعی، داراي اصول و شرایطی است که رعایت نمودن در این راستا، 

تواند منجر به ایجاد  باحث، چه در فضاي واقعی و چه در فضاي مجازي، میها در م آن

نظران،  اي که برخی از صاحب گونه به. وفاق و انسجام در میان طرفین گفتگو گردد
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از . دانند تحقق گفتگو در فضاي مجازي را منوط به آموزش گفتگو در دنیاي واقعی می

  :گردند در این خصوص مطرح میهایی  عنوان پیشنهاد به ریزاین نظر موارد 

وسوي گفتگوي  سوق دادن نحوه گذران اوقات فراغت جوانان به سمت- 

ها با  مطلوب، از طریق فراهم نمودن شرایط گفتگو در فضاي واقعی و آشنا نمودن آن

  ها اصول گفتگوي سازنده و تقویت قدرت استدالل پذیري در کاربران شبکه

  موزشی کشورهاي گفتگو در نظام آ آموزش مهارت- 

اجتماعی الزم براي گفتگو توسط نهادهاي فرهنگی و -ایجاد بستر فرهنگی - 

اي رسانه

 ؛توانند نقشی مهم در انسجام و وحدت ملی داشته باشند ها می در کل، رسانه

هایی در راستاي پیوند و همبستگی اقوام، هنجارسازي هاي  مثال، تهیه و پخش فیلم عنوان به

هاي  تواند در قالب استفاده از اینترنت و فضاي مجازي، که می مثبت و ترویج فرهنگ

.محقق گردد... و هاي کوتاه، انیمیشن، کارتون  جمله، تهیه فیلممختلف از
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