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چکیده
این مقاله به بررسی حساسيت های بين فرهنگی اهل تشيع و تركمن های اهل تسنن در 
استان گلستان می پردازد. به منظور تبيين حساسيت های بين فرهنگی دو گروه، از سنجة 
حساسيت های بين فرهنگی براساس مدل نظری شش مرحله اِی حساسيت های بين فرهنگی 
ميلتون بنت، استفاده شده است. بر مبنای نظریه حساسيت های بين فرهنگی، توسعه ارتباطات 
عامل مهمی در كاهش حساسيت های بين فرهنگی است. در این تحقيق به رویکرد دوفضایی 
توجه شده و با هدف سنجش توسعه ارتباطات، از دو قلمرو سنجش مجازی و سنجش 
حضوری استفاده شده است. بدین منظور به بررسی رابطه بين ميزان استفاده افراد از رسانه ها 
ـ به ویژه اینترنت و ماهواره ـ با حساسيت های بين فرهنگی افراد پرداخته شده است. در 
مرحله دوم، توسعه ارتباطات افراد در محيط واقعی با توجه به محل سکونت آنها سنجيده 
شده و رابطه آن با ميزان حساسيت های بين فرهنگی مورد توجه قرار می گيرد. نتایج تحقيق 
نشان می دهد توسعه ارتباطات مجازی )ارتباط افراد از طریق رسانه ها( و ارتباطات فيزیکی 
)تعامل افراد در محل سکونت( منجر به كاهش حساسيت های بين فرهنگی می شود. از این 
منظر می توان یکی از منابع و عوامل اصلی توسعه حساسيت های بيِن دینی و بيِن قومی را 
ناشی از عدم تعامل اجتماعی دانست كه برای كاهش آن، توسعه زمينه ارتباطات اجتماعی در 

ميان اقوام و پيروان مذاهب توصيه می شود.
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مقدمه
با توجه به ظهور جهان مجازی و سرعت گرفتن صنعت حمل ونقل، وارد دوره جدیدی از 
ارتباطات بين فرهنگی شده ایم كه »محيط جدید ارتباطی« را منعکس می كند. در این محيط 
ارتباطی جدید، شاهد گسترش روابط ميان گروه های مختلف خصوصاً در كشورهایی هستيم 
كه از تنوع قومی و فرهنگی باالیی برخوردارند. در این شرایط افراد به درك جدیدی از خود 
و دیگری دست یافته اند كه می تواند با تعاریف سنتی آنها متفاوت باشد. نوع نگرش افراد، بر 
جهت گيری های هویتی آنان در تعامل با اعضای سایر گروه ها تأثير مستقيم می گذارد. از سوی 
دیگر باید توجه داشت شناخت فرد از خود، بر اساس ویژگی های هویتی است كه از زمان 
كودكی در وی نهادینه شده است. گاهی فرد در تعریف كيستی خود به مجموعه ای از عناصر 
فرهنگی خاص مانند زبان، آداب و رسوم و مذهب تکيه می كند و بنابراین همه افرادی را كه 
در این ویژگی ها با او مشترك باشند، در گروه فرهنگی و هویتی خویش جای می دهد و بر این 
اساس به تعریف »ما« و »دیگری« می پردازد. همچنين باید توجه داشت فرهنگ شامل عناصر 
متعددی از جمله آداب و رسوم و مذهب است. فرهنگ عنصر متمایز كنندة افراد یک قوم از 
سایرین محسوب شده و به همين جهت، سبب ایجاد حساسيت ميان دو گروه فرهنگی مختلف 
در تعامل با یکدیگر می شود. حساسيت بين فرهنگی متغير مهمی در موقعيت های مختلفی 
است كه برای تعامل با افراد سایر گروه ها به كار می رود )گرین هلتز،1 2000: 412(. در واقع 
حساسيت بين فرهنگی توانایی به رسميت شناختن دیدگاه های متعدد در مورد یک موضوع یا 
رفتار با هدف تصدیق ارزش های فرهنگی خود و دیگری است )فولر، 2007: 321(. امروزه با 
توجه به جهانی شدِن فزاینده بازارهای جهانی، این توانایی ضرورت بيشتری پيدا كرده است. 
تماس های چندفرهنگی جلوه ای حقيقی از زندگی روزانه و از جمله ضرورت هایی هستند كه ما 
مهارت ها و توانایی هایمان را ]برای آن[ توسعه می دهيم كه برای جامعه چندفرهنگی و زندگی 
در جامعه جهانی مؤثر هستند )فولر، 2007: 321(. ازاین رو می توان گفت جهانی شدن ارتباطات 
از مهم ترین عوامل مرتبط با حساسيت های بين فرهنگی است. مهم ترین ویژگی جهانی شدن، 
بی زمانی و بی مکانی است كه به مدد صنعت ارتباط جمعی كه منعکس كنندة ارتباطات هم زمان 

جهانی است، حاصل شده است )عاملی، 1380: 169(.
در دوره كنونی ارتباطات ميان فرهنگی اهميت فزاینده ای یافته و محققان، تحقيقات متعددی 

1. Greenholtz
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در حوزه های مختلف آن از جمله مهارت ارتباط بين فرهنگی1 و حساسيت بين فرهنگی انجام 
داده اند كه می توان به موارد زیر اشاره كرد:

مطالعه ای با عنوان »رابطه مهارت ارتباطات بين فرهنگی با اضطراب2 و كنترل آن به نحوی 
كه دانشجویان بين المللی توضيح می دهند« توسط ریدموند و بونی3 در سال 1993 انجام گرفته 
است. در این مطالعه، مهارت ارتباط بين فرهنگی در قالب مفاهيمی چون كارایی ارتباطی، 
انطباق، ادغام اجتماعی، مهارت زبانی و دانستن فرهنگ كشور ميزبان تعریف شده است. ميزان 
انطباق گزارش شده از سوی افراد، به عنوان بهترین پيش بينی كنندة ميزان اضطراب گزارش شده 
درنظر گرفته شد و ميزان كارایی ارتباطی، انطباق و ادغام اجتماعِی گزارش شده از سوی افراد، 

به عنوان بهترین پيش بينی كنندة ميزان كنترل اضطراب آنان به حساب آمد.
كلک و مارتين4 تحقيقی را در سال 2003 منتشر كردند كه به مطالعه تغييرات نگرش های 
دانشجویان نسبت به تفاوت های فرهنگی می پرداخت. این تحقيق زمانی انجام شد كه دانشجویان 
در همایشی كه در مورد فرهنگ های آمریکای التين برگزار می شد، در دانشگاه ميامی در اوهایو 
در پایيز 1996 شركت كرده بودند. با به كارگيری مدل حساسيت های بين فرهنگی و ابزار 
پيمایشی مرتبط با آن، نگرش های دانشجویان نسبت به تفاوت فرهنگی و اینکه چگونه در 
مواجهات بين فرهنگی خود آن را به كار می گيرند، سنجيده شد. نتایج ابتدایی این تحقيق نشان 
داد برگزاری جلسات، به كاهش حساسيت های بين فرهنگی دانشجویان كمک می كند )كلک 

و مارتين، 2003(.
همچنين اندرسون و همکاران در سال 2005 با استفاده از سنجه حساسيت های بين فرهنگی 
بنت به ارزیابی ميزان حساسيت های بين فرهنگی در ميان دانشجویان پرداختند. در مرحله 
نخست انجام این تحقيق، سنجه مورد نظر قبل از مسافرت دانشجویان به خارج از كشور، در 
اختيار آنان قرار گرفت و توسط این افراد پاسخ داده شد. در مرحله دوم، پس از گذشت چهار 
هفته و بازگشت آنان از مسافرت، مجدداً این سنجه توسط این گروه از دانشجویان پاسخ داده 
شد. نتایج این تحقيق نشان داد برنامه های كوتاه مدت تأثير مثبتی بر توسعه كلی حساسيت های 

بين فرهنگی دارد )اندرسون و همکاران، 2005(.
1. Intercultural Communication Competence
2. Stress
3. Redmond & Bunyi
4. Klak & Martin
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وستریک و یوئن1 نيز در سال 2007 به مقایسه سطوح حساسيت های بين فرهنگی معلمان 
فرهنگی  بين  سنجه حساسيت های  از  كه  پرداختند  هنگ كنگ  مدرسه  چهار  در  دبيرستانی 
استفاده كرده بودند. نتایج این تحقيق دیدگاهی را درباره فهم معلمان از هویت فرهنگی خود و 
دیگران در اختيار آنان قرار داد. یافته ها در این مطالعه، منحنی های سنجه توسعه بين فرهنگِی2 
منحصربه فردی را برای هریک از چهار مدرسه و نيز دامنه گسترده ای از امتيازاِت سنجه توسعه 

بين فرهنگی را در هر مدرسه نشان می داد )وستریک و یوئن، 2007(.
در  ارتباطات  فرهنگی  مهارت  انتقادی  »عناصر  عنوان  با   2009 در سال  دیگری  مطالعه 
مواجهات پزشکی«، توسط تيل و استریت3 در آمریکا انجام شد و نویسندگان مقاله به ارائه مدلی 
در زمينه مهارت فرهنگی ارتباطات پرداختند كه چهارچوبی از مطالعه مهارت فرهنگی را در 
عمل ارائه می كند. این مدل به منظور پرورش حساسيت پزشکان نسبت به تغييرات فرهنگی در 
بيماران به عنوان پایه ای برای مهارت ارتباطات پزشکی آنان در مواجهه با بيماران طراحی شده 

است )تيل و استریت، 2009(.
انجام این تحقيقات در جوامع چندفرهنگی، به دليل وجود تماس های بين فرهنگی بيشتر، 
ضرورت و اهميت فزاینده ای پيدا می كند؛ ضرورت و اهميت تحقيق حاضر ميان اهل تشيع و 
تسنن در ایران نيز به همين مسئله برمی گردد. ایران به عنوان یک موزائيک فرهنگِی متنوع، دارای 
قوميت ها و مذاهب مختلفی است كه هریک از آنها در نقطه ای از كشور و در تعامل نزدیک با 
گروه های دیگر جامعه قرار دارند و حساسيت های آنها با توجه به قوم و مذهبشان در مواجهه با 
سایر گروه ها متفاوت است. از طرف دیگر، ایران همگام با بيشتر كشورهای جهان، تحت تأثير 
توسعه فناوری های ارتباطی از جمله ماهواره، اینترنت و تلفن همراه قرار دارد. بنابراین جامعه 
جدید كه به طور حتم شامل جامعه ایرانی نيز می شود، هم در جهان فيزیکی و هم در جهان 
مجازی در معرض ارتباط جهانی قرار گرفته و ارتباط بين دینی و بين قومی نيز در محيطی 
دوفضایی شده و دوجهانی شده صورت می گيرد. شناخت دامنه حساسيت های بين فرهنگِی 
تركمن های اهل تسنن نسبت به اهل تشيع در استان گلستان نيز در چنين محيط و فضایی مورد 

ارزیابی قرار گرفته است.

1. Westrick & Yuen
2. Intercultural Development Inventory (IDI)
3. Teal & Street
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از جمله گروه های قومیـ  مذهبی متمایز در ایران كه همواره در تعاملی نزدیک با گروه اكثریت 
مذهبی كشور یعنی شيعيان قرار داشته اند، تركمن های استان گلستان هستند. تركمن ها به طور كلی 
در كشورهای مختلف آسيای ميانه از جمله ایران، تركمنستان، افغانستان، عراق، تركيه، ازبکستان، 
قزاقستان، چين و سوریه زندگی می كنند اما گروه عمده ای از آنها در تركمنستان ساكن هستند. در 
حال حاضر، تركمن های ایران بيشتر در جنوب شرقی دریای خزر و در تركمن صحرا سکونت 

دارند. تركمن های اهل سنت ایران، »حنفی« و پيرو مذهب ابوحنيفه نعمان بن ثابت هستند.  
در این مقاله، ابتدا مفهوم جهانی شدن توضيح داده می شود، پس از آن پارادایم دوجهانی شدن ها 
به منظور تبيين مناسب روابط و تغييرات جهان دوفضایی شدة كنونی بيان می شود و سپس نظریه 
حساسيت های بين فرهنگی بنت به عنوان چهارچوب نظری اصلی توضيح داده می شود. در 
نهایت با ارجاع پژوهش صورت گرفته در خصوص رابطه تركمن ها و غيرتركمن ها )اهل تشيع 

و تسنن(، به تحليل داده های تحقيق خواهيم پرداخت.

1. پاردايم دو جهانی شدن ها و نظريه حساسيت های بين فرهنگی
الفـ  جهانی شدن

جهانی شدن به عنوان یک واژه مهم در اواسط دهه 1980 وارد محافل آكادميک شد )رابرتسون، 
1380: 36( و محل بحث ها و گفته های متفاوتی قرار گرفت )آدام ماتسی، 2005(. اگرچه 
جهانی شدن مفهومی قدیمی است كه تجربه های متفاوتی را در دوره سنت و تجدد پشت سر 
گذاشته اما الگوهای مختلفی را در عصر ظهور صنعت ارتباطاِت همزمان خلق كرده است. 
این مفهوم در پی وقوع تغييرات مهم در فناوری های نوین ارتباطی و سرعت گرفتن صنعت 
حمل ونقل شکل گرفت. جهانی شدن در مفهوم جدید خود معلول »صنعت جهانی ارتباطات« 
»ارتباطات همزمان« و »ظهور فضای واحد  ارتباطی كه موجب  به عنوان یک روند  است و 

ارتباطی« شده، پدیده نوینی محسوب می شود )عاملی، 1383: 24(.
در تعریفی كلی می توان جهانی شدن را توسعه فرامحلی و جهانِی مقوله های مادی و معنوی دانست 
كه منجر به بازسازی توليدات جدید در قلمروهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و 
معنای متفاوتی را در این حوزه ها ایجاد كرده است. این تغيير به طور اساسی، تحت تأثير تغيير مفهوم 
زمان و مکان است. یکی از ویژگی های مهم این دوره، غلبه بر محدودیت های مکان و جغرافياست و 

به این دليل فضای جدید، اساساً فراملی و یا به تعبيری »بی مکان« است )همان: 9-24(.
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رابرتسون با نگاهی فرهنگی به موضوع جهانی شدن، آن را چنين تعریف می كند: »مفهوم جهانی شدن 
به درهم فشرده شدن جهان و تراكم آگاهی نسبت به جهان، به عنوان یک كل داللت دارد« )رابرتسون، 
1380: 35(. در این تعریف، جهانی شدن به معنای تبدیل جهان به مکانی واحد است )همان: 12(. 
رابرتسون در این تعریف، به مشخصه »فراملی« به عنوان یکی از ویژگی های اصلی اشاره می كند. وی 

عنصر »آگاهی« را نقطه عطفی در فرایند طوالنی مدت جهانی شدن می داند )گل محمدی، 138: 21(.
گيدنز مهم ترین ساخت جهانی شدن را جهانی شدِن ارتباطات می داند و معتقد است صنعت 
ارتباطات به عنوان منشأ یکی شدن فضای جهانی است و ارتباطات بين فردی، فرد با گروه و 

گروه با گروه را متحول كرده است )عاملی، 1383: 19(.
جهانی شدن جنبه های متفاوتی دارد و مهم ترین قلمروهای آن اقتصاد، سياست، فرهنگ و 
ارتباطات است. آنچه مدنظر این پژوهش بوده و با نظریه اصلی مقاله مرتبط است، جهانی شدن 
ارتباطات و تعاریف ارائه شده از آن توسط تاميلنسون )تاميلنسون، 1381: 14( و عاملی )عاملی، 
1383( است كه بر خصيصه های اتصال، پيوستگی و فشردگی روابط اشاره می كنند و كم رنگ 

شدن نقش زمان و مکان در تعامالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند. 
تبيين تغييراتی كه در دنيای كنونی رخ افتاده و روابط گوناگون را تحت تأثير قرار داده، 
پارادایم  توضيح  به  مقاله  ادامه  در  دليل  به همين  است.  نظری مشخص  تبيين  نيازمند یک 

دوجهانی شدن ها كه به تبيين توسعه فضای اجتماعی جدید می پردازد، اشاره می كنيم.
ـ  پارادايم دوجهانی شدن ها ب 

پارادایم دوجهانی شدن ها ناظر بر توسعه فضای اجتماعی جدید از جهان فيزیکی به جهان 
مجازی و به تبع از جامعه صرفاً فيزیکی به جامعه مجازی است. با توسعه فضای اجتماعی، 
ظرفيت جدیدی به جهان واقعی )جهان اول( اضافه شده كه از آن به »جهان مجازی« )جهان 
دوم( تعبير می شود. در واقع در درون این دو جهان كه مانند دوقلوهای به هم چسپيده در تعامل 
با یکدیگر هستند و استمرار حيات اجتماعی آنها بدون دیگری ممکن نيست، دو واقعيت در 
جریان است كه یکی »واقعيت طبيعی« و دیگری »واقعيت مجازی« است. مهم ترین تغيير جهان 
معاصر كه بنيان آینده تغييرات جهان را می سازد، رقابتی شدن جهان واقعی و جهان مجازی 

است )عاملی، 1383، وب سایت(.
در جهان واقعی، زندگی و فعاليت اجتماعی عينی جریان دارد و جهان مجازی انسان را در 
مواجهه با واقعيت های مجازی قرار می دهد )عاملی، 1382: 145(. جهان اول با برخورداری از 
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جغرافيا، نظام سياسی مبتنی بر دولت ـ ملت، طبيعی ـ صنعتی و محسوس بودن، و معطوف به 
احساس قدیمی تر بودن، از جهان دوم قابل تمایز است. جهان دوم با ویژگی هایی مانند بی مکانی، 
فرازمانی، عدم محدودیت به قوانين متکی بر دولت ـ ملت ها، برخورداری از معرفت شناسِی 
تغيير شکل یافتة پسامدرن، قابليت دسترسی و برخورداری از فضاهای فرهنگی، اعتقادی و 

سياسِی، به صورت نسبی از جهان اول متمایز می شود )عاملی، 1383: 55(.
چگونگی شکل گيری جهانی شدن در این دو جهان نيز قابل توجه است. جهان نخست كه 
از صنایع حمل ونقل پُرسرعت متأثر است، جهان واقعی را كوچک نموده و موجب شده افراد با 
زمانی بسيار كوتاه در جهان حركت كنند. این انتقال سریع، فرایند فراملی كردن تجربه ها، اهداف 
فرهنگی، سياسی و اقتصادی را در جهان واقعی سرعت بخشيده است. جهانی شدن در جهان 

دوم، متأثر از صنعت همزمان جهانی ارتباطات است )عاملی، 1382: 168(.
جهانی شدن ها موجد نوعی نگرش در افراد هستند كه »جهان نگری« نام دارد. جهان نگری در 
مقابل بومی نگری و محلی نگری مطرح می شود )عاملی، 1383: 20(. به اعتقاد آلبرو، جهانی شدن، 
ارزش ها و دیدگاه هایی را توضيح می دهد كه فرد به واسطة آنها خود را در ميان جمعيت جهان 
می بيند و یا نگاهی را منعکس می كند كه افق ذهن فرد را در تأثير و تقابل با همه جهان قرار 
می دهد. عاملی، خصوصيات و بازتاب های این معرفت همه گير را در چند مقوله بررسی كرده 
كه عبارتند از: فرامحلی كردن دیدگاه ها، كسب نگاه جمعی و نقش اجتماعی منعطف، توسعه 

آگاهی فراملی و توسعه جامعه چندمحوری و چندفرهنگی )همان: 21-24(.
فرامحلی شدن دیدگاه ها و كسب نگاه جمعی مهم ترین رویدادهایی هستند كه منجر به 
تغيير و تحول در حوزه ارتباطات ميان فرهنگی می شوند زیرا در این جریان، مهم ترین عنصر 
ارتباط یعنی نگرش نسبت به گروه دیگر، تغيير پيدا می كند و فرصت های جدیدی را در 
اختيار ارتباط گران مختلف قرار می دهد؛ به نحوی كه نگرش های فرا محلی و جمعی جایگزین 

نگاه های محلی، قوم مدارانه و یک جانبه نگر می شوند.
فرهنگ و روابط بين فرهنگی از حوزه های مهم زندگی است كه تحت تأثير جهانی شدن، 
تغيير یافته است. روابط سنتی گذشته، تحت تأثير ارتباطات كه مهم ترین بستر جهانی شدن است، 
تغيير كرده و شکل جدیدی به خود گرفته اند. برخوردهای بين فرهنگی امروزه با مالقات های 
گذشته متفاوت است. این برخوردها به دليل وجود ارتباطات و تماس های موجود در دنيا بيشتر 
شده و از اهميت بيشتری برخوردار شده اند )سامووار، 1379: 28(. با ظهور ارتباطات الکترونيک 
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و جهانی شدن، فاصله های مکانی بين افراد، مانند گذشته وسعت ارتباطات بين فرهنگی را محدود 
نمی كند )یون كيم،1 2008(. یون كيم معتقد است از طریق تجربه ارتباطات بين فرهنگی ممتد و 

فزایندة جهانی، افراد دستخوش فرایند تدریجی تکامل بين فرهنگی شده اند )همان(.
كيم و هوبارد معتقدند فهم متقابل اعضای فرهنگ های مختلف هميشه مهم بوده اما اهميت 
آن هيچگاه به اندازه زمان كنونی یعنی آغاز قرن بيست ویکم، نبوده است )كيم و هوبارد،2 2007: 
223(. فناوری با ایجاد توسعه در دو زمينه از تالش های انسان، یعنی سيستم های حمل ونقل 
و نظام های ارتباطی موجب تسریع ارتباطات بين فرهنگی شده است. انجام سفرهایی كه در 
گذشته، مدت زمان زیادی به طول می انجاميد، در حال حاضر طی چند ساعت انجام می شود. با 
افزایش امکان سهولت حركت، احتماالً با سرعت بيشتری با فرهنگ های جدید و متنوع روبه رو 
خواهيم شد. نظام های ارتباطی جدید و پيشرفته نيز موجب بهبود و تسهيل در تعامل فرهنگی 
در دهه گذشته شده اند. ماهواره های ارتباطی، وسایل انتقال پيچيدة تلویزیونی و شبکه های تنظيم 
و اتصال دیجيتال، اكنون امکان استفاده از اطالعات و نظریه ها را در یک زمان برای مردم سراسر 

جهان فراهم می آورند )سامووار، 1379: 28 و 29(.
با توجه به مطالب گفته شده آشکار می شود تبيين روابط بين فرهنگی در دوره كنونی بدون 
توجه به جهانی شدِن ارتباطات و بسترهای ایجادكنندة آن یعنی وسایل ارتباط جمعی جدید، 
شناخت جامع و مانعی به دست نمی دهد. به همين دليل در این مقاله در كنار تبيين روابط بين 
فرهنگی افراد در محيط واقعی، توسعه ارتباطات آنان از طریق رسانه ها نيز مورد بررسی قرار 

گرفته است.
ج. نظريه حساسيت های بين فرهنگیـ  از قوم مداری مطلق تا قومی گرايی نسبی

نظریه حساسيت های بين فرهنگی كه به منظور تبيين جهت گيری های افراد نسبت به یکدیگر به كار 
می رود، توسط ميلتون بنت ارائه شده است. براساس این نظریه توسعه ارتباطات افراد منجر به 
كاهش حساسيت های بين فرهنگی می شود. »حساسيت بين فرهنگی متغير مهمی در موقعيت های 
مختلفی است كه برای تعامل با افراد سایر گروه ها به كار می رود. این تعامل می تواند به صورت اقدام 

در یک مأموریت بين المللی یا به شکل توریسم باشد« )گرین هلتز،3 2000: 412(.

1. Yon Kim
2. Kim & Hubbard
3. Greenholtz
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همر1 و دیگران )2003( حساسيت بين فرهنگی را توانایی ایجاد تمایز ميان تفاوت های 
فرهنگی و تجربة آنها تعریف می كنند. آنها عبارت »مهارت بين فرهنگی« را جایگزین مناسبی 
به رسميت  توانایی  به صورت  بين فرهنگی  این اصطالح می دانند. همچنين حساسيت  برای 
شناختن دیدگاه های متعدد در مورد یک موضوع یا رفتار با هدف تصدیق ارزش های فرهنگی 

خود و دیگران، تعریف شده است )فولر، 2007: 321(.
بنت حساسيت بين فرهنگی را نوعی فرایند توسعه ای تعریف می كند كه فرد از طریق آن 
در خود ظرفيت های گسترده ای را برای همسازی تفاوت های فردی، توسعه می دهد )فولر، 
2007: 323(. همان طور كه گفته شد، این دیدگاه به طوركلی بيانگر این مسئله است كه توسعه 
ارتباطات افراد، منجر به كاهش حساسيت های بين فرهنگی آنان می شود. بدین منظور بنت به 
ارائه یک مدل توسعه ای در ارتباطات بين فرهنگی پرداخته است. او مدل خود را به شش مرحله 
شناختی و ساختاری تقسيم می كند كه به صورت پيوستاری از حساسيت های فزاینده به سوی 
نسبی گرایی فرهنگی در حركت است. یعنی حركت تسلسل وار از قوم مداری به دیگرمداری كه 
هر مرحله با انواع خاصی از نگرش ها و رفتارها نسبت به تفاوت های فرهنگی توصيف شده 
است )فولر، 2007: 324(. سه مرحله نخست از این مدل شامل دیدگاه های قوم مدارانه و سه 

مرحله آخر شامل نسبی گرایی قومی است.
در نظریه حساسيت های بين فرهنگی بنت، قوم مداری شامل سه مرحله است كه عبارت 

است از انکار تفاوت ها، دفاع در مقابل تفاوت ها و دست كم گرفتن تفاوت ها.
مرحله انکار تفاوت ها: در نخستين مرحله یعنی »انکار« فرد تفاوت ها را نمی پذیرد، به 
تفاوت های فرهنگی بی توجهی می كند و معتقد است فرهنگ تجربه شدة وی تنها حقيقت 
انزوای اجتماعی یا فيزیکی او از سایر گروه های  موجود است. این اعتقاد ممکن است به 
فرهنگی منجر شود )اندیکوت و همکاران، 2003، همر و همکاران، 2003(. این مرحله شامل 

دو زیرگروه انزوا2 و جداسازی3 است )پيج، 2003: 469(.
مرحله دفاع در برابر تفاوت ها: در مرحله دوم كه مرحله دفاع در مقابل تفاوت هاست، 
فرد نوعی ارزیابی منفی از دیدگاه های فرهنگی دارد و به نوعی دوگانگی »ماـ آنها« یعنی ما و 

1. Hammer
2. Isolation
3. Separation
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دیگری اعتقاد پيدا می كند )اندیکوت و دیگران، 2003(. تصور فرد در این مرحله این است كه 
فرهنگ وی تنها فرهنگ عملی و كامياب است )همر و دیگران، 2003(. این مرحله با شناسایی 

و ارزیابی منفی از تفاوت های فرهنگی شکل داده می شود )پيج، 2003: 470(.
مرحله دست كم گرفتن تفاوت ها: مرحله سوم »كوچک شمردن تفاوت ها« است. در این 
مرحله فرد با نادیده گرفتن تفاوت ها به تأكيد بر شباهت های بين گروه های مختلف فرهنگی 
می پردازد )اندیکوت و دیگران، 2003(. در این مرحله مردم تفاوت های فرهنگی را با درنظر 
گرفتن این نکته كه همه انسان ها در كل برابر هستند، سطحی می شمارند و افراد به جای اصرار 

بر تفاوت ها، بيشتر بر شباهت ها تأكيد می كنند )پيج، 2003: 470(.
به طور كلی مراحل قوم مداری بيانگر این مسئله هستند كه فرهنگ یک شخص به عنوان 
مركز واقعيت عمل می كند اما از طرف دیگر در نسبی گرایی فرهنگی،1 تجربيات افراد از فرهنگ 

خودشان به شيوه ای منتقدانه در زمينه سایر فرهنگ ها بيان می شود )فولر، 2007: 324(.
نسبی گرایی فرهنگی كه به معنای تمایل به پذیرش سایر دیدگاه های فرهنگی است، در نظریه 
بنت شامل سه مرحله پذیرش تفاوت ها، انطباق با تفاوت ها و ادغام در تفاوت های گروه مقابل 

است.
الفـ  پذیرش تفاوت ها: پذیرش تفاوت ها مرحله چهارم از مراحل شش گانة حساسيت های 
بين فرهنگی و مرحله نخست نسبيت گرایی فرهنگی است. در این مرحله فرهنگ یک شخص 
در سایر زمينه های فرهنگی نيز تجربه می شود و »پذیرش« تفاوت ها به معنای احترام قائل شدن 
برای تفاوت های فرهنگی است )اندیکوت و دیگران، 2003(. مردم در این مرحله تفاوت های 
فرهنگی را می شناسند و برای آنها ارزش قائل هستند؛ تفاوت های فرهنگی در رفتار و ارزش ها 
استانداردهای گروه  با  افراد  امری مطلوب و دلخواه پذیرفته می شوند؛ تفاوت های  به عنوان 
خودی سنجيده نمی شوند. اصل مهم در این مرحله پذیرش نسبيت فرهنگی است؛ به این معنی 

كه یک فرهنگ به طور ذاتی بهتر یا بدتر از سایر فرهنگ ها نيست )پيج، 2003: 471(.
ب ـ  مرحله انطباق با تفاوت ها: در مرحله پنجم یا انطباق با تفاوت ها، فرد تالش می كند 
دیدگاه طرف مقابل را جذب كند. در این نقطه تجربه فرهنگ دیگری درك، و رفتار مناسبی 
را نسبت به آن فرهنگ برمی انگيزاند و دیدگاه فرد تا اندازه ای گسترش می یابد كه ساختارهای 
نسبی سایر فرهنگ ها را شامل می شود. به عقيده بنت و همکاران، تغييری كه در این مرحله 

1. Ethno Relativism
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اتفاق می افتد صرفاً شناختی نيست بلکه شامل رفتار نيز می شود. مردم در مرحله تطبيق قادرند 
تجربيات فرهنگی جایگزین را در شکل احساسات و رفتار مناسب فرهنگی بيان كنند. اگر 
فرایند تغيير چهارچوب رفتار و عقاید فرهنگی، عميق و به صورت عادت درآمده باشد، پایه ای 

برای دوفرهنگی یا چندفرهنگی شدن می شود )همر و دیگران، 2003(.
ج ـ ادغام در تفاوت ها: مرحله ششم یا ادغام و یکپارچگی با تفاوت ها، مرحله ای است 
كه در آن جهان بينی بيش از یک فرهنگ برای فرد نهادینه می شود و در نتيجه فرد هویتی پيدا 
می كند كه می تواند درون و برون چهارچوب های ارزشی خاص خود رفت وآمد كند. در این 
مرحله فرد انعطاف بيشتری در حل تضادهای بين فرهنگی پيدا می كند )اندیکوت و دیگران، 
2003(. افراد در این مرحله در نقش حاشيه های فرهنگی1 و تسهيل كنندگان انتقال فرهنگی2 

عمل می كنند )پيج، 2003(.
با توجه به مطالب باال، در مجموع می توان گفت در این فرایند شش مرحله ای، فرد به تدریج 
با وسعت بخشی به ارتباطات خود، به تجربيات جدیدی نائل می شود و طبق آن با انعطاف 
بيشتری به تعامل با اطرافيان می پردازد. با توجه به اینکه جهان دوم یا جهان مجازی به موازات 
جهان اول شکل گرفته و با توجه به اینکه خصوصيات این دو به یکدیگر نزدیک است، در این 

مقاله توسعه ارتباطات در هر دو جهان مجازی و واقعی مورد توجه قرار گرفته است.

مطالعه موردِی روابط بين فرهنگی اهل تسنن و تشيع در استان گلستان
مطالعه موردی این تحقيق در گلستان انجام شده زیرا این استان از نظر روابط دو گروه شيعه و 
سنی دارای اهميت است. تقریباً نيمی از جمعيت استان تركمن ها می باشند كه سنی مذهب هستند 
و نيم دیگر آن را اهل تشيع تشکيل می دهند. هریک از شهرهای استان گلستان از نظر روابط اهل 
تسنن و تشيع دارای تركيب جمعيتی خاصی هستند كه برای اهداف تحقيق حاضر مناسب به نظر 
می رسند. در این تحقيق، با توجه به اهداف مطالعه یعنی »بررسی رابطه ميزان توسعه ارتباطات و 
حساسيت های بين فرهنگی«، سه شهر از این استان برای جمع آوری داده ها انتخاب شده است: 
ناحيه اول شهر آق قال است كه بيشتر ساكنان آن را تركمن های اهل تسنن تشکيل می دهند. بر اساس 
سرشماری سال 1385، جمعيت این شهر 903 و 109 نفر است. ناحيه دوم گنبد كاووس است كه 

1. Cultural Marginals
2. Facilitators of Cultural Transition
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در آن افراد تركمن و غيرتركمن با تعادل جمعيتی نسبتاً یکسانی در كنار یکدیگر زندگی می كنند و 
روابط دو گروه شيعه و سنی به طور گسترده ای با یکدیگر پيوند خورده است. جمعيت این شهر 647 
و 289 نفر است. ناحيه سوم شهر گرگان است كه اكثریت جميت آن را شيعيان تشکيل می دهند 
و اهل تسنن در اقليت هستند. جمعيت این شهر در مجموع 399 و 401 نفر است. در مجموع 

جمعيت این سه شهر 949 و 800 نفر است.1

روش شناسی تحقيق

این تحقيق با استفاده از روش كّمی و كيفی و به صورت پيمایشی انجام شده است. این شيوه در 
پژوهش های متعددی از جمله مطالعه اكتشافی فولر در سال 2007 در مورد »تجربيات دانشجویان 
علوم دینی هنگام تحصيل در خارج از كشور و رابطه آن با حساسيت های بين فرهنگی« به كار 
رفته است؛ همچنين توسط عاملی و همکاران در مجموعه ای از پژوهش ها با عنوان »انتظارت 
مسلمانان بریتانيا از دولت« به كار گرفته شده است )عاملی و همکاران، 2004 الف، ب، 2005، 
2006 الف و ب، 2007(. همچنين در مقالة پژوهشی دیگری با عنوان »رویکرد بين فرهنگی به 

آمریکا گرایی و ضد آمریکا گرایی«2 این روش دنبال شده است )عاملی، 2007(.
برای انجام این تحقيق پرسشنامه های تهيه شده در سه شهر آق قال، گرگان و گنبد كاووس، 
به صورت غيراحتمالی، سهميه ای و با اتکا به دسترسی آسان، توزیع و سپس جمع آوری شدند. 
طبق گفته ببی )1381( نمونه گيری غيراحتمالی در موقعيت هایی به كار می رود كه نمی توان از 
انواع نمونه های احتمالِی مورد استفاده در پيمایش های وسيع اجتماعی استفاده كرد )ببی، 1381: 
403(. از دیگر دالیل استفاده از نمونه گيری غيراحتمالی در این پژوهش، می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
1( هيچ آمار رسمی منتشرشده یا فهرست مشخصی از جمعيت این دو گروه مذهبی به 
تفکيک در این استان وجود نداشت؛ به نحوی كه حتی در گزارش اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی استان كه براساس سرشماری رسمی كشور در سال 1385 منتشر شده بود، آماری از 
جمعيت دو گروه شيعه و سنی وجود نداشت؛ همين امر استفاده از روش نمونه گيری تصادفی 

1. گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان در سال 1385، )1386( استانداری گلستان، معاونت برنامه ریزی، 
دفتر برنامه ریزی و بودجه

2. Intercultural Approach to Americanism and Anti-Americanism
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ساده و سيستماتيک را كه به فهرست دقيق جامعه آماری نياز دارد، غيرممکن می ساخت. 2( این 
تحقيق جنبه اكتشافی دارد و در پی كشف مسائل جدید در روابط اهل تسنن و تشيع است و 
درنتيجه در پی تعميم نتایج تحقيق به كل جامعه آماری نيست؛ بنابراین برای جمع آوری داده ها 

از روش نمونه گيری غيراحتمالی استفاده شد.
با توجه به توزیع جمعيتی هریک از شهرها بر اساس مذهب، نمونه گيری از آنها طبق توزیع 
مذهبی مربوط به آن شهر انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل 400 نفر بودند كه 203 از 
آنان را اهل تسنن و 197 نفر از آنان را اهل تشيع تشکيل می دادند. 56 درصد پاسخگویاِن اهل 
تسنن را مرد و 43 درصد آنان را زنان تشکيل می دادند. همچنين 71 درصد اهل تشيع را مردان 
و 29 درصد آنان را زنان تشکيل می دادند. پرسشنامه تحقيق شامل دو گروه سؤاالت باز و 
بسته بود. ابتدا با استفاده از سؤاالت بسته ميزان تعامل روزانة افراد با رسانه ها به منظور سنجش 
توسعه ارتباطات مجازی مورد پرسش قرار گرفت. پس از آن ميزان حساسيت های افراد نسبت 
به یکدیگر ـ طبق طيف شش مرحله ای بنت ـ مورد سؤال قرار گرفت؛ اما به دليل محدودیت 
سؤاالت بسته، تعدادی سؤال باز نيز طرح شد تا مخاطبان با آزادی كامل نظرات خود را بيان 

كنند و پاسخ های آنها به گزینه های ارائه شده محدود نشود.
یافته های تحقيق در دو بخش تنظيم شده است: در ابتدا ميزان تعامل افراد با رسانه ها سنجيده 
می شود و رابطه آن با ميزان حساسيت های بين فرهنگی افراد بررسی می گردد، سپس به بررسی اندازة 
حساسيت بين فرهنگی افراد در محيط واقعی، با توجه به محل سکونت آنان پرداخته می شود. قابل ذكر 

است هریک از یافته های تحقيق برای اهل تسنن و تشيع به صورت جداگانه محاسبه شده است.

يافته های تحقيق
یافته های این تحقيق شامل سه بخش است. در ابتدا ميزان كلی حساسيت افراد دو گروه نسبت 
به یکدیگر سنجيده می شود و طبق آن مشخص می شود ميزان حساسيت افراد كم، متوسط یا 
زیاد است؛ قسمت دوم یافته های تحقيق ميزان استفادة افراد نمونه از رسانه های مختلف را 
نشان می دهد و پس از آن معناداری یا عدم معناداری آن را با ميزان حساسيت های بين فرهنگی 
نمایش می دهد. در واقع نتایج این بخش نشان دهندة وجود رابطه ميان توسعه ارتباطات مجازی 
و ميزان حساسيت های بين فرهنگی افراد، یا عدم وجود آن است. در بخش نهایي یافته های 

تحقيق به تبيين رابطه محل سکونت افراد و ميزان حساسيت های بين فرهنگی آنها می پردازد.
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1. ميزان حساسيت های بين فرهنگی اهل تسنن و تشيع نسبت به يكديگر

به منظور سنجش شدت حساسيت های بين فرهنگی دو گروه نسبت به یکدیگر ـ صرف نظر 
از اینکه افراد در كدام مرحله از حساسيت های بين فرهنگی قرار دارند ـ سؤاالت 3 تا 29 
پرسشنامه به عنوان شاخص حساسيت بين فرهنگی درنظر گرفته شدند؛1 سپس با استفاده از 
از گروه ها نسبت به گروه دیگر  بين فرهنگی هریک  آزمون دو جمله ای شدت حساسيت 

محاسبه شد كه نتایج آن در جدول های 1 و 2 نشان داده شده اند.

جدول شماره 1. نتایج آزمون دو جمله ای برای سنجش شدت حساسیت های بین فرهنگی اهل تسنن نسبت به شیعیان

حساسیت های بین 
فرهنگی اهل تسنن

سطح معنی  داریاحتمال مشاهده شدهفراوانیطبقه بندی

ــــــــ31240/78 = <گروه 1
ــــــــ3360/23>گروه 2

1601/000/000aــــــــكل

با توجه به جدول شماره 1 و نتایج آزمون دوجمله ای، اعداد مربوط به فراوانی و احتمال 
مشاهده شده برای هریک از طبقات، نمره كل شدت حساسيت برای گروه تركمن اهل تسنن 

از حد متوسط كمتر است.

جدول شماره 2. نتایج آزمون دوجمله ای برای سنجش شدت حساسیت های بین فرهنگی اهل تشیع نسبت به اهل تسنن

سطح معنی داریاحتمال مشاهده شدهفراوانیطبقه بندیحساسیت های بین فرهنگی اهل تشیع

ــــــــ31450/85 = <گروه 1
ــــــــ3250/15>گروه 2

a 1701/000/000ــــــــكل

نتایج آزمون دوجمله ای و اعداد مربوط به فراوانی و احتمال مشاهده شده برای هریک از 
طبقات كه در جدول 2 نشان داده شده اند، نشان می دهد نمره كل شدت حساسيت برای گروه 

غيرتركمِنِ اهل تشيع نيز از حد متوسط كمتر است.

1. سؤاالت این پژوهش طبق مراحل حساسيت های بين فرهنگی برای دو گروه به طور مجزا طراحی شده اند.



فصلنامه علمی - پژوهشی

15
دوجهاني شدن ها و 
حسياست هاي ....

2. رابطه بين ميزان استفاده از رسانه و حساسيت بين فرهنگی

نظریه حساسيت های بين فرهنگی بر این فرض استوار است كه توسعه ارتباطات افراد منجر 
به كاهش حساسيت های بين فرهنگی آنان می شود. با توجه به جهانی شدن ارتباطات و توسعه 
آگاهی افراد نسبت به هم از طریق رسانه ها، در این تحقيق ميزان تعامل افراد با ابزار ارتباط 
جمعیـ  به خصوص رسانه های جدیدـ  به عنوان شاخص جهانی شدن درنظر گرفته شده است. 
در این بخش به منظور بررسی ارتباط ميان این شاخص و حساسيت های بين فرهنگی، ابتدا 
ميزان تعامل افراد دو گروه با رسانه ها سنجيده می شود؛ پس از آن همبستگی این عامل با 
حساسيت های بين فرهنگی افراد از طریق ضریب همبستگی اسپيرمن سنجش می شود تا این 
مسئله كه آیا ارتباط معناداری ميان استفاده از رسانه و حساسيت های بين فرهنگی افراد وجود 

دارد یا خير، مشخص گردد.
برای توضيح بيشتر مسئله جدول های دوبُعدی مربوط به استفاده از ماهواره و اینترنت و 
یکی از سؤاالت پرسشنامه آورده می شود. در این جدول ها نيز ميان عامل استفاده از رسانه و 
سؤاالت انتخاب شده، همبستگی درنظر گرفته شده است. عالوه بر این، پاسخ برخی سؤاالت 

تشریحی نيز برای توضيح بيشتر ارائه می شود.

جدول شماره 3. توزیع فراوانی ميزان استفاده روزانة اهل تسنن از وسایل ارتباطی

درصد فراوانی تجمعی معکوسدرصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیمیزان استفاده
2311/311/3100/0خيلی كم

12059/170/488/6كم
5125/195/629/5متوسط
94/4100/04/4زیاد
203100كل

به منظور فهم وجود رابطه ميان استفاده روزانة اهل تسنن از وسایل ارتباطی و ميزان یا شدت 
حساسيت های بين فرهنگی آنان، بين این دو عامل، ضریب همبستگی اسپيرمن گرفته شد كه نتایج 
آن در جدول شماره 4 ارائه شده است. در این جدول، ضریب همبستگی با سطح معنی داری 0/05 
درنظر گرفته شده است. اگر سطح معناداری از 0/05 كمتر باشد رابطه معنادار است و استفادة روزانه 

افراد این گروه از رسانه ها منجر به كاهش حساسيت بين فرهنگی آنان می شود.
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جدول شماره 4. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن میان استفاده از رسانه و میزان حساسیت بین فرهنگی اهل تسنن

متغیراستفاده روزانه از وسایل ارتباطیمیزان حساسیت بین فرهنگی

0/167ـ1/000ضریب همبستگی

ميزان حساسيت بين فرهنگی 0/0000/034سطح معناداری

160160فراوانی

0/1671/000ـضریب همبستگی

استفاده روزانه از وسایل ارتباطی 0/0340/000سطح معناداری

160203فراوانی

ميزان  و  رسانه ها  از  تسنن  اهل  روزانه  استفادة  ميزان  می دهد  نشان  باال  جدول  نتایج 
حساسيت های بين فرهنگی آنان رابطه معناداری وجود دارد؛ به این ترتيب كه هرچه ميزان 
استفاده افراد از رسانه ها افزایش پيدا كند، ميزان حساسيت های بين فرهنگی آنان نسبت به اهل 

تشيع كاهش می یابد.
با توجه به اینکه از بين رسانه های مختلف، ماهواره و اینترنت در ایجاد نگاه فراملی و 
فرامحلی در افراد مؤثرتر عمل می كنند، در ادامه نتایج مربوط به وجود رابطه ميان ميزان استفاده 

اهل تسنن از این دو رسانه و یک سؤال از مرحله قوم مداری در آنان ارائه می شود.

جدول شماره 5. رابطه میان استفاده یا عدم استفاده از ماهواره و یک سؤال از مرحله انکار تفاوت ها در میان اهل تسنن

میزان استفاده از ماهواره
سؤال: من ترجیح می دهم فقط در کنار اهل تسنن زندگی کنم بدون استفادهاستفاده كنندگان

پاسخ های مخالف34/1 درصد 40/4 درصد 

بی نظر22/4 درصد 30/8 درصد 

پاسخ های موافق43/5 درصد 28/8 درصد 

كل100 درصد 100 درصد 

سطح معنی داری آمارة كای اسکور برای جدول فوق 0/049 است كه نشان از معنادار بودن 
رابطه بين این دو متغير دارد.
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نتایج جدول باال نشان می دهد افرادی كه از ماهواره استفاده می كنند، مخالفت بيشتری با 
این سؤال قوم مدارانه دارند؛ در مقابل افرادی كه از این رسانه استفاده نمی كنند موافقت بيشتری 
با سؤال دارند. البته وجود رابطه معنادار ميان این دو متغير به معنای وجود رابطه عّلی و معلولی 
نيست و صرفاً بيان كنندة این نکته است كه استفاده از ماهواره می تواند مانند سایر متغيرهای 
بالقوه از جمله سن، جنس، تحصيالت و...، با ميزان قوم مداری افراد مرتبط باشد. كما اینکه در 
این پژوهش به بررسی رابطه معنادار متغيرهای ذكرشده با ميزان قوم مداری افراد نيز پرداخته 
شده است كه در مورد جنس و تحصيالت به ترتيب با 0/080 و 0/006 رابطه معناداری به دست 
آمد. اما در مورد سن با 0/493 چنين رابطه ای به دست نيامد. در چنين مواردی نمی توان به طور 
دقيق ادعا كرد علت تأثيرگذار بر متغير مورد مطالعه كه در اینجا تمایل به برقراری با قوم خودی 
است، مربوط به كدام یک از متغيرها است، بلکه می توان مجموعه عواملی را كه رابطه معناداری 
با متغير مورد مطالعه داشته اند، به عنوان عوامل بالقوه مرتبط درنظر گرفت كه استفاده از ماهواره 
به عنوان یکی از متغيرهای مورد مطالعه تحقيق نيز در این مجموعه قرار می گيرد. این نکته در 

مورد استفاده از اینترنت نيز صادق است.

جدول شماره 6. رابطه میان استفاده یا عدم استفاده از اینترنت و یک سؤال از مرحله انکار تفاوت ها در میان اهل تسنن

میزان استفاده از اینترنت
سؤال: من ترجیح می دهم فقط در کنار اهل تسنن زندگی کنم

بدون استفادهاستفاده كنندگان
پاسخ های مخالف32/6 درصد 38/6 درصد 
بی نظر18 درصد 30/7 درصد 
پاسخ های موافق49/4 درصد 30/7 درصد 
كل100 درصد 100 درصد 

سطح معنی داری آمارة كای اسکور برای جدول فوق 0/007 است كه نشان از معناداری 
رابطه بين این دو متغير دارد.

نتایج جدول باال نشان می دهد افرادی كه از اینترنت استفاده می كنند مخالفت بيشتری با این 
سؤال قوم مدارانه دارند. در مقابل افرادی كه از این رسانه استفاده نمی كنند با این سؤال بيشتر 

موافقند.
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نتایج این بخش تحقيق نشان داد هرچه ميزان استفاده اهل تسنن از رسانه های مختلف بيشتر 
باشد، ميزان حساسيت های بين فرهنگی آنان كاهش پيدا می كند؛ به ویژه در مورد اینترنت و ماهواره 
یعنی رسانه هایی كه به كسب نگاه فرامحلی كمک می كنند، مشاهده می شود افرادی كه از این دو 

رسانه استفاده می كنند، قوم مداری كمتری نسبت به كسانی دارند كه از آنها استفاده نمی كنند.
در كنار مطالعات پيمایشی، سؤاالت بازی نيز برای پاسخگو طراحی شده بود تا از این 
طریق به شرح عميق تری درخصوص نظر آنان دست یابيم. پاسخ های تشریحی كه در ادامه ذكر 
می شود، نظرات مختلف افراد را در مورد عالقه آنها به زندگی مستقل و جدا از سایر اقوام و 
مذاهب بيان می كند. در پاسخ به این سؤال كه: »اگر امکانی فراهم می شد كه در آن همه اقوام 
و مذاهب ایرانی جدا از هم زندگی می كردند، آیا شما این امر را می پسندیدید یا اینکه تمایل 

داشتيد همه در كنار یکدیگر زندگی كنند«، برخی پاسخگویان بدین شکل پاسخ داده اند:
 مردی اهل تسنن با 27 سال سن و تحصيالت دانشگاهی در سطح ليسانس كه روزانه 
به طور متوسط بين 1 تا 3 ساعت از اینترنت استفاده می كند، به این سؤال چنين پاسخ داده 

است:
 زمانی كه اقوام مختلف به اختالفات مذهبی و قومی دامن بزنند و به این امور واهی تکيه 
كنند، بهتر است هر قوم و مذهبی در مکان خاصی دور از هم زندگی كنند، اما اگر موازین عقلی 
بر این امور مقدم باشد و فکر كنند دینی مانند اسالم، دین برابری و برادری است نه وسيله 
كدورت و دشمنی، بسيار زیبا خواهد بود كه در یک جامعه افراد از هر نوع قوم و مذهبی در 

كنار یکدیگر زندگی كنند.
 یک زن سنی مذهب، 32 ساله با تحصيالت فوق ليسانس كه در برنامه روزانه خود 1 تا 

3 ساعت از اینترنت استفاده می كند، گفته است:
 فرقی نمی كند اقوام و مذاهب كجا زندگی می كنند؛ مهم طرز تفکر و برداشت و برخورد 

افراد، نسبت به هم است كه باید احترام آميز باشد.
زندگی مسالمت آميز در كنار سایر گروه های فرهنگی نيز مورد توجه پاسخگویان این تحقيق 
بوده است. اتفاق نظر این گروه بر این مسئله بوده كه می توان با احترام به عقاید یکدیگر، در 
كنار هم به گونه مسالمت آميز زندگی كرد. در ادامه، نظرات گروهی از پاسخگویان در پاسخ به 
این سؤال بيان می شود: »به نظر شما آیا می توان با حفظ عقاید مذهبی خاص خود در كنار سایر 

گروه ها زندگی مسالمت آميزی داشت؟«
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 مردی از اهل تسنن، 37 ساله با تحصيالت ليسانس كه در برنامه روزانه خود از تلویزیون 
و اینترنت استفاده می كند،  گفته است:

 بله، می توان )با هم( بود. ده ها سال است كه در این شهر و نقاط مختلف كشور،  زندگی 
مسالمت آميز وجود داشته است. عدم زندگی مسالمت آميز مذاهب مختلف، مربوط به گذشته و 

چند قرن پيش است كه به نظر من طرح این موضوعات در این زمانه موضوعيت ندارد.
پاسخ های تشریحی فوق نشان دهندة نوعی نگرش نسبی گرایی قومی است و تمایل به 
زندگی اجتماعی افراد را در كنار یکدیگر نشان می دهد. آنچه ارائه شد مربوط به استفادة اهل 

تسنن از رسانه ها بود. در ادامه نتایج مربوط به شيعيان ارائه می شود.

جدول شماره 7. توزیع فراوانی میزان استفاده روزانة اهل تشیع از وسایل ارتباطی

درصد فراوانی تجمعی معکوسدرصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیمیزان استفاده

2110/710/7100/0خيلی كم

9648/759/489/2كم

6935/094/440/5متوسط

52/596/95/5زیاد

63/0100/03/0بدون پاسخ

100كل

به منظور فهم وجود رابطه ميان استفادة روزانه افراد از وسایل ارتباطی و ميزان یا شدت 
حساسيت های بين فرهنگی آنان بين این دو عامل، ضریب همبستگی اسپيرمن گرفته شد 
كه نتایج آن در جدول شماره 8 ارائه شده است. در این جدول، ضریب همبستگی با سطح 
معنی داری 0/05 درنظر گرفته شده است؛ به این معنا كه اگر سطح معناداری از 0/05 كمتر باشد 
رابطه معنادار است یعنی استفادة روزانه اهل تشيع از رسانه ها منجر به كاهش حساسيت بين 

فرهنگی آنان می شود.
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جدول شماره 8. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن میان استفاده از رسانه و میزان حساسیت بین فرهنگی اهل تشیع

متغیراستفاده روزانه از وسایل ارتباطیمیزان حساسیت بین فرهنگی

0/011ـ1/000ضریب همبستگی
ميزان حساسيت بين 

فرهنگی
0/0000/891سطح معناداری

170166فراوانی
0/0111/000ـضریب همبستگی

استفاده روزانه از وسایل 

ارتباطی
0/8910/000سطح معناداری

166191فراوانی

نتایج جدول باال نشان می دهد بين ميزان استفاده از رسانه و حساسيت های بين فرهنگی اهل 
تشيع رابطه معناداری وجود ندارد. در مورد اهل تشيع به یک دليل عمده نمی توانيم چنين رابطه 
معناداری را مشاهده كنيم؛ زیرا از آنجا كه اكثریت مذهبی جامعه ایران را اهل تشيع تشکيل 
می دهند و فرهنگ غالب بيان كنندة تفکرات آنان است، شيعيان حساسيت چندانی نسبت به 
این عامل از خود نشان نمی دهند و همان طور كه در نتایج مشاهده می شود ميزان استفاده اهل 
تشيع از رسانه های مختلف، تأثيری بر حساسيت آنها نسبت به اهل سنت ندارد. از سوی دیگر، 
نظریه بنت بر نوعی عمل ناخودآگاه تأكيد دارد؛ به این معنا كه حساسيت های بين فرهنگی در 
»فضای ناخودآگاه ذهن« صورت می گيرد؛ لذا تجربه های ارتباطی می توانند در حوزه ناخودآگاه 
تکثر و تنوع ایجاد كنند. اگر فضا را خودآگاه فرض كنيم، تأثير عوامل و حساسيت بين فرهنگی 

به صورت قابل توجهی كاهش پيدا می كند.
3. رابطه ارتباطات ميان فردی و حساسيت های بين فرهنگی

همان طور كه بيان شد توسعه ارتباطات، منجر به كاهش حساسيت های بين فرهنگی افراد 
می شود. به این ترتيب به منظور سنجش رابطة ميزان تعامالت ميان فردی افراد در محيط واقعی 
و حساسيت بين فرهنگی آنان، به سنجش این متغير در بين افراد دو گروه با توجه به محل 

سکونت آنها پرداختيم.
به منظور بررسی شدت حساسيت اهل تسنن در شهرهای مورد مطالعه، از آزمون كروسکال واليس 
استفاده شد كه نتایج آن در جدول های 9 و 10 ارائه شده است. برای انجام این آزمون ابتدا عدد مربوط 

به سطح معنی داری آزمون كای اسکویر بررسی می شود تا معنی داری این آزمون تأیيد شود.
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جدول شماره 9. نتایج آزمون کروسکال والیس برای سنجش نمره حساسیت بین فرهنگی اهل تسنن 
با توجه به محل سکونت

حساسیتآزمون

8/146كای اسکویر
2درجه آزادی

0/017سطح معنی داری

با توجه به جدول شماره 9، به دليل آنکه عدد مربوط به سطح معنی داری یعنی 0/017 از 
0/05 كمتر است، اختالف معنی دار است. پس از تأیيد معنی دار بودن اختالف، نتایج آزمون 

كروسکال واليس مورد بررسی قرار می گيرد.

جدول شماره 10. میانگین رتبه مربوط به حساسیت های بین فرهنگی اهل تسنن با توجه به محل سکونت

میانگین رتبهفراوانیشهر محل سکونت

5765/28گنبد كاووس

2871/25گرگان

6687/27آق قال

151كل

همان طور كه در جدول شماره 10 مالحظه می شود بيشترین ميزان حساسيت مربوط به 
ساكنان شهر آق قالست كه در آن بيشتر جمعيت اهل تسنن هستند. پس از آن بيشترین ميزان 
حساسيت مربوط به گرگان است كه بيشتر ساكنان آن را اهل تشيع تشکيل می دهند. اما نتيجه 
جالب توجه در مورد گنبد كاووس، حاصل شده است كه در آن كمترین ميزان حساسيت بين 
فرهنگی دو گروه نسبت به هم مشاهده شده است. خصيصه مهم شهر گنبد كاووس این است 
كه ساكنان این شهر تركيبی از دو گروه تركمن و غيرتركمن و به عبارتی دو گروه شيعه و 
سنی هستند كه بيشترین ميزان ارتباط دو گروه و بيشترین ميزان توسعه روابط دو گروه در ميان 
ساكنان این شهر وجود دارد. آزمون باال برای گروه اهل تشيع نيز تکرار شد كه در مورد این 

گروه نتایج به شرح زیر است:
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جدول شماره 11. نتایج آزمون کروسکال والیس برای سنجش نمره حساسیت بین فرهنگی اهل تشیع 
با توجه به محل سکونت

حساسیتآزمون
1/972كای اسکویر
2درجه آزادی

0/373سطح معنی داری

نتایج جدول فوق نشان می دهد، بين ميزان حساسيت های بين فرهنگی اهل تشيع با محل 
سکونت آنها رابطه معناداری وجود ندارد. دليل عمده آن می تواند این باشد كه سياست های 
وحدت گرایانة كشور و كثرت جمعيت شيعيان، فضای ارتباطی پذیرفته شده تری را نسبت به 

اهل تسنن فراهم آورده و به همين دليل حساسيت آنان با این عامل مرتبط نيست.

جدول شماره 12. میانگین رتبه مربوط به حساسیت های بین فرهنگی اهل تشیع با توجه به محل سکونت

میانگین رتبهفراوانیشهر محل سکونت

5379/12گنبد كاووس
9190/39گرگان
2681/38آق قال
170كل

درنهایت پس از بررسی جداگانه ميزان حساسيت های بين فرهنگی دو گروه بر اساس محل 
سکونت، در مرحله آخر نمره حساسيت برای كل افراد بدون توجه به مذهب محاسبه شد كه 

نتایج آن در جدول های 13 و 14 ارائه می شود.

جدول شماره 13. نتایج آزمون کروسکال والیس برای سنجش نمره حساسیت دو گروه سنی و شیعه 
با توجه به محل سکونت

حساسیتآزمون

7/357كای اسکویر
2درجه آزادی

0/025سطح معنی داری
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نتایج جدول فوق نشان می دهد بين ميزان حساسيت های بين فرهنگی افراد دو گروه با 
توجه به محل سکونت آنان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول شماره 14. میانگین رتبه مربوط به حساسیت های بین فرهنگی دو گروه تسنن وتشیع با توجه به محل سکونت  

ميانگين رتبهفراوانیشهر محل سکونت

110143/73گنبد كاووس
119162/99گرگان 
92179/07آق قال
321كل

همان طور كه مالحظه می شود، بيشترین ميزان حساسيت دو گروه نسبت به یکدیگر در 
آق قال و سپس در گرگان وجود دارد كه ميزان تعامل افراد دو گروه در كمترین حد ممکن 
است. كمترین ميزان حساسيت نيز در گنبد كاووس مشاهده شده كه البته بيشترین ميزان توسعه 
ارتباطات افراد نيز در این شهر وجود دارد. بنابراین همان طور كه مالحظه می شود ارتباطات 

افراد در محيط واقعی منجر به كاهش حساسيت های بين فرهنگی آنان می شود.
با  سکونت  محل  و  جمعيتی  ویژگی های  بين  رابطة  بيشتر  توضيح  به منظور  ادامه  در 
حساسيت های بين فرهنگی دو گروه اهل تسنن و تشيع، پاسخ های تشریحی برخی افراد دو 
گروه در رابطه با پرسشی كه به منظور بررسی مرحله دفاع در برابر تفاوت ها طراحی شده است، 
ارائه می گردد: »اگر فرزند شما تصميم بگيرد در مورد انتخاب مذهب خود تصميم بگيرد، آیا او 

را به این امر تشویق می كنيد یا منصرف؟«
آزاد گذاشتن فرزندان در انتخاب مذهب و تشویق آنان به مطالعه و تحقيق برای شناخت امر 
صحيح، مسئله ای بود كه بيشتر پاسخگویان بر آن اتفاق نظر داشتند. این امر نشان دهندة انعطاف 
تفکر افراد در زمينه پذیرش بالقوه عقایدی غير از عقاید فعلی آنان است. در ادامه تعدادی از 

این پاسخ ها ارائه شده است.
 مرد،  باالی 50 سال، اهل تسنن،  ساكن شهر گرگان:

 من همين كار را در مورد سه فرزندم انجام داده ام. آنها مذهب خود را تحت شرایط محيط 
زندگی و جامعه خود انتخاب كرده و من فقط راهنمای سؤاالت مذهبی آنان بوده ام.
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 مرد، 37 ساله،  اهل تشيع، ساكن شهر گرگان:
 در اختيار خودش می گذارم و فقط او را راهنمایی می كنم. چون او انسان و آزاد است و 

می تواند با راهنمایی بزرگ تر،  تصميم صحيح بگيرد.
 مرد 47 ساله، اهل تشيع، ساكن گرگان:

 او را تشویق می كنم تمام مذاهب را مطالعه كند و كامل ترین دین را انتخاب كند. وظيفه 
من این است كه او را راهنمایی كنم و اگر جایی به خطا می رود، او را منصرف كنم.

 زن، 22 ساله، ساكن گنبد كاووس:
 بله، او را آزاد می گذارم تا در مورد مذهبی كه می خواهد، با دیدی باز و اطالعات كافی 

انتخاب كند.
 مرد، 47 ساله، اهل تشيع، ساكن گنبد كاووس:

 هركس برای انتخاب مذهب باید مطالعه كند و مذهب دلخواه خود را پيدا كند.
 مرد، 47 ساله، اهل تشيع، ساكن گرگان:

 پذیرش اصول دین تعبدی نيست و از آنجا كه مذهب در راستای تکميل عقل و اندیشه 
انسان و با آن سازگار است، لذا بشر با كسب معرفت،  فطرتاً خداجو می شود.

اما گروهی از افراد در مورد این مسئله احتياط بيشتری كرده و راهنمایی یک فرد بزرگ تر 
را برای تصميم گيری بهتر، الزم و ضروری دانسته اند.

 مرد، 22 ساله،   اهل تسنن، ساكن آق قال:
 جبر  هيچگاه نتيجه مطلوبی نداشته اما آزادی كامل برای نوجوان و جوانی كه تجارب 
چندانی ندارند نيز مشکل به بار می آورد. هركس برحسب منطق راه خود را برمی گزیند، اما 

وجود یک راهنما و مشاور در چنين امر حياتی و مهمی بی شک الزم است.
 مرد، باالی 50 سال، اهل تشيع، ساكن گرگان:

 راهنمایی الزم، با توجه به مسئوليتی كه انسان در برابر فرزندانش دارد، امری الزم و 
اجتناب ناپذیر است.

 مرد، 42 ساله،  اهل تسنن، ساكن گنبد كاووس:
 پاسخ به این سؤال سخت است و بستگی به شرایط نيز دارد. اگر همه شرایط در مطالعه 
مذاهب و عقاید فراهم باشد و تبليغ هم به صورت یک طرفه نباشد، شاید این امر قابل قبول 

باشد.
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گروه دیگری از پاسخگویان در پاسخ های خود، در مقابل این مسئله مقاومت كرده و آن را 
شيوه صحيحی ندانسته اند.

 مرد، 42 ساله، اهل تسنن، ساكن آق قال:
راهنمایی  در  فرزندم، سعی  تولد  بدو  از  تسنن و مذهب حنفی هستم.  اهل  از  بنده   
وی نسبت به اعتقادات و آداب و رسوم خود داشته و او را در این مسير هدایت و پرورش 
می دهم و اجازه نمی دهم به دیگر مذاهب گرایش داشته باشد، اما به اعتقادات آنان كاماًل احترام 

می گذارم.
 مرد، 27 ساله، اهل تسنن، ساكن آق قال:

 او را از این امر منصرف می كنم.

نتيجه گيری: ارتباطات نزديک در محيط های مجازیـ  فيزيكی و تفاهم بين فرهنگی يا »درک 
بدون ارتباط«

درك نسبت به دیگری، بدون داشتن ارتباطات و اطالعات، فضای »گمانه« و »عوامل واسط 
ارتباطی« را تقویت می كند و موجب می شود فرد بدون داشتن فهم و اطالعات دقيق نسبت به 
دیگری قضاوت و گاه عمل یا واكنش تندی نشان دهد. درك از راه دور بدون درگير شدن در 
مسير زندگی دیگران، فضای خأل های ارتباطی و ارتباطات ناقص را فراهم می آورد و نخستين 
نتيجه آن عدم انطباق پيام ارسال شده با پيام دریافت شده است. در واقع نمادهای ارتباطی با 
فهم های متفاوتی رمزگشایی می شود و در اینجا یک »پيام بد« به راحتی جای »پيام خوب« را 
می گيرد. از همين منظر حساسيت های بين فرهنگی در دو فضای »مطلق گرایی قومی و فرهنگی« 

و »نسبيت گرایی قومی و فرهنگی« شکل می گيرد.
حساسيت بين فرهنگی عامل مؤثری در روابط بين گروه های مختلف فرهنگی است كه 
چگونگی آن بر خأل ارتباطی، ارتباطات همراه با پارازیت ارتباطی و ارتباطات معطوف به واقعيت 
تأثيرگذار است. تفاهم بين فرهنگی و حساسيت های ميان فرهنگی دو رویه یک سکه هستند. در 
واقع هرچه حساسيت های افراد نسبت به یکدیگر كاهش پيدا كند، تفاهم ميان اعضای گروه های 
فرهنگی مختلف بيشتر می شود و تمایل به پذیرش دیگری در آنها باال می رود. این مسئله می تواند 
تحت تأثير عوامل متفاوتی باشد كه طبق نظریه اصلی این پژوهش، توسعه ارتباطات مهم ترین 
عامل مؤثر بر آن است. سرعت گرفتن صنعت ارتباطات چه در قلمرو فضای واقعی كه از طریق 



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره دوم
شماره 6
تابستان1388

26

صنعت حمل ونقل تحقق پيدا كرده و چه از طریق فضای مجازی كه از طریق صنعت همزمان 
ارتباطات معنا پيدا می كند، امکان ارتباطات و نزدیک شدن فضاهای دورافتاده را فراهم كرده 
است. می توان گفت توسعه ارتباطات، به عنوان پل انتقال از فضای »مطلق گرایی قومی« كه همراه 
با عصبيت و دشمنی نسبت به دیگری است، به فضای »نسبيت گرایی قومی و فرهنگی« كه منجر 

به كاهش عصبيت و فهم واقعی نسبت به دیگران است، عمل می كند.
باید توجه داشت لزوماً نفی اندیشه و عقاید یا فرهنگ و ارزش های اخالقی دیگران امری 
برخاسته از عصبيت و انگاره های ذهنی و رفتاری ناخودآگاه نيست بلکه می تواند از ظرفيت 
خودآگاه برخوردار باشد و لزوماً بنيان عصبيت قومی نداشته باشد. شکل گيری آگاهی دینی نيز 
می تواند منجر به دستيابی فرد به عقاید منسجم و نفی عقاید دیگران شود. این نوع آگاهی های 
خودآگاهانه منشأ جدال های اجتماعی نيست و منجر به رفتار و قضاوت های غيرواقعی نمی شود. 
آگاهی دینی منجر به پذیرش عقيده خاص و نفی عقاید دیگران می شود اما منجر به روحيه نفی 
حقوق دیگران نمی شود. در واقع خطر اصلی در رویکردهای ناخودآگاه قوم مدارانه، انکار حق 

دیگران و حتی عدم اعتقاد به حق حيات برای دیگران است.
از همين منظر روابط تركمن ها و غيرتركمن ها قابل تأمل است. سير تاریخی روابط دو 
گروه تركمن و غيرتركمن در زمينه مذهبی بيانگر این مطلب است كه هرگاه فاصله تركمن ها 
با غيرتركمن ها تقریباً زیاد بوده، دشمنی پيروان دو مذهب شيعه و سنی به قضاوت های كالمی 
 .)44  :1379 )یاقوتی،  می رفت  پيش  كشتار  و  غارت  اسارت،  تا حد  بلکه  نمی شد،  منتهی 
همان گونه كه بيان شد، زمانی كه دو گروه با یکدیگر ارتباط خاصی نداشتند، دائماً در حال 
ستيز بودند اما روابط آنان به تدریج و بر اساس نزدیکی سکونتگاه، شکل صلح آميزتری به خود 
گرفت. نتایج این مقاله در مورد توزیع جمعيتی و توسعه ارتباطات در محل سکونت افراد مؤید 
این مطلب است. این امر پيش زمينة مثبتی از فعاليت را برای مسئولين منطقه ایجاد می كند تا با 
اختصاص حقوق فرهنگی و سياسی شهروندان به صورت عادالنه و دور از تبعيض، زمينه های 
بالقوه ای را كه موجب وحدت و آرامش بيشتر در منطقه می شود، فراهم آورند. همچنين این امر 
سياست ادغام جمعيتی را تشویق می كند كه بر مبنای آن اگر اعضای گروه های مختلف قومی 
و فرهنگی در كنار یکدیگر زندگی كنند و ارتباط بيشتری با هم داشته باشند، زمينه وحدت و 

كم رنگ شدن اختالفات بيشتر فراهم می شود.
توسعه ارتباطات افراد كه بنا به گفته بنت، از عوامل مؤثر در كاهش حساسيت های بين 
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فرهنگی دو گروه نسبت به یکدیگر است، به ارتباطات فيزیکی و ميان فردی در محيط واقعی 
محدود نمی شود؛ به ویژه در شرایط كنونی كه ارتباطات همزمان و از راه دور نيز توسعه پيدا كرده 
و ارتباط افرادی را كه در جهان واقعی دور از یکدیگر زندگی می كنند، تسهيل نموده است. در 
دوره كنونی با تغيير شرایط ارتباطی جهانی كه در آن زندگی می كنيم، روابط اعضای گروه های 
مختلف فرهنگی شکل جدیدی به خود گرفته و در سایه دوجهانی شدن ها، تغيير و تحول یافته 
است. از یک طرف توسعه صنعت حمل ونقل در دنيای واقعی و محيط فيزیکی، پتانسيل عظيمی 
را در اختيار افراد قرار داده تا بر محدودیت های زمانی و مکانی ارتباط غلبه كنند. از طرف دیگر 
توسعة همزمان وسایل ارتباط جمعی و صنعت ارتباطات، آگاهی فزاینده از سایر گروه ها را آسان 
نموده و به این ترتيب ارتباطات توسعه یافته تری را در دنيای فيزیکی و مجازی ایجاد كرده است. 
این شرایط جدید، زمينه گفت وگوهای فراقومی، فراملی، فرا نژادی و فرادینی متعددی را ایجاد 

كرده كه منجر به فهم ارزش ها، باورها و آداب و رسوم دیگر گروه ها می شود.
با كاهش  معناداری  رابطه  با رسانه،  افراد  بيشتر  تعامل  داد  نشان  تحقيق همچنين  نتایج 
حساسيت های آنها دارد. آنچه در مورد نقش رسانه ها در جهت افزایش آگاهی به افراد گفته 
می شود، لزوماً به انتشار محتوایی خاص از این رسانه ها به ویژه در مورد مذهب، برنمی گردد. آنچه 
مدنظر این تحقيق است، فراهم آمدن زمينه مناسبی از گردش اطالعات و فضای آگاهی بخش، 
به همراه افزایش نقش خودآگاه فرد در استفاده از رسانه ها، به ویژه اینترنتـ  كه رسانه ای تعاملی 
استـ  و نيز ماهوارهـ  به جهت افزایش حق انتخاب مخاطب در استفاده از محتوای برنامه هاـ  

است كه موجب می شود این فضای اطالعاتی، در تغيير نظرات مخاطبان مؤثر باشد.
در شرایط كنونی، نزدیکی و ارتباط افراد با یکدیگر، همراه با فرایند جهانی شدن و انقالب 
اطالعات و ارتباطات، شکل جدیدی به خود گرفته و به این ترتيب ارتباطات ميان فرهنگی 
گروه های مختلف، با فاصله های مکانی ميان آنان محدود نمی شود )یون كيم، 2008(. بنابراین 
در دوره كنونی، در تحليل روابط ميان فرهنگی گروه های مختلف، باید شرایط حاكم بر این روابط 
درنظر گرفته شود. ضرورت طرح مباحث جهانی شدن ارتباطات و روابط بين فرهنگی نيز به 
دليل انتقال ویژگی های ارتباطی از دنيای واقعی به جهان مجازی، به همين مسئله برمی گردد. به 
این معنی كه اگر تصورات و طرح واره های ذهنی مثبت و منفی افراد می تواند از طریق ارتباط 
فيزیکی و ميان فردی در جهان واقعی تغيير كند، ارتباطات در فضای مجازی نيز همين شرایط 

بالقوه را برای تغيير دیدگاه های بين فرهنگی مخاطبان فراهم می آورد.
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