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١. مقدمه| 

 امــروزه، مســئلۀ ارتبــاط انســان% ی.ــ% از مطرح تریــن موضوعاتــ% اســت که ذهن زبان شناســان، 
مردم شناســان، روان شناســان و فالســفه را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. از آنجــا کــه زبــان نــه 
تنهــا اصل% تریــن ابــزار برقــراری ارتبــاط میــان انســان ها، بل.ــه بخــش مهمــ% از فرهنــگ مــردم 
محســوب م% شــود و نظــر بــه اینکــه در عصــر جهانــ% شــدن و ارتباطــات مجــازی، فرهنــگ 
اهمیــت ویــژه ای یافتــه و رشــد و تعالــ% هــر کشــور بــه داشــتن فرهنگــ% غنــ% و ســالم پیونــد 
ــان و ســنت های  ــگ زب ــۀ تنگاتن ــه رابط ــا توجــه ب ــدم، ١٣٩١: ۴٧)، ب خــورده اســت (پیش ق
فرهنگــ%، ارتبــاط زبــان بــا فرهنــگ و تأثیــر متقابــل آن دو، از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده 

و توجــه زیــادی را بــه خــود معطــوف داشــته اســت.
ایــن رابطــه از دیربــاز مطمــح نظــر اندیشــمندان و متخصصــان زبــان بــوده اســت. عــده ای 
همچــون پیــاژه١ (١٩۵٣ و ١٩۵٩)، زبــان را محصــول فرعــ% توانایی هــای فکــری انســان 
م% داننــد و عــده ای دیgــر همچــون ویgوتســ.%٢ (١٩٧٨ و ١٩٨۶)، تفکــر را همــgام و همســو 
بــا تولیــد زبــان دانســته و اعتقــاد دارنــد انســان بــا زبــان م% اندیشــد و بــدون زبــان تفکــری وجــود 
نــدارد. امــروزه بــه نظــر م% رســد، روی.ــرد ویgوتســ.% توجــه اندیشــمندان را بــه خــود جلــب 
نمــوده اســت. از ســویی دیgــر، بــه ایــن علــت که زبــان محصــول تعامــالت، باورهــا و رفتارهای 
ــد  ــان م% توان ــق هــر زب موجــود در فرهنــگ اســت (پیش قــدم و قهــاری، ٢٠١٢)، واکاوی دقی
فرهنــگ حاکــم بــر آن جامعــه را منعکــس نمایــد (پیش قــدم، ١٣٩١: ۵٢). چــون ویژگ% هــای 
فرهنگــ% هــر جامعــه در زبــان تبلــور م% یابــد، م% تــوان از طریــق تحلیــل زبــان و به ویــژه قطعــات 

زبانــ% حامــل اطالعــات فرهنگــ%، بــه فرهنــگ حاکــم بــر جوامــع دســت پیــدا کــرد.
النگاکــر٣ معتقــد اســت کــه رابطــۀ زبــان و فرهنــگ از نــوع هم پوشــ%۴ اســت و نــه شــمول۵. 
یعنــ% اینکــه ی.ــ% زیرمجموعــۀ دیgــری نیســت. بایــد توجــه داشــت کــه بعضــ% از جنبه هــای 
جنبه هــای  «از  غیرزبان% انــد.  فرهنــگ  جنبه هــای  از  بعضــ%  نیــز  و  غیرفرهنگــ%  زبــان، 
غیرفرهنگــ% زبــان، توانایــی ذاتــ% انســان جهــت انجــام حــرکات تولیــدی آوایــی و از توانایــی 
غیرزبانــ% او شــ.ل ده% و انتقــال تفکــر۶ را م% تــوان نــام بــرد. از جنبه هــای غیرزبانــ% فرهنــگ 

1.  Piaget, J.

2.  Vygotsky, L.

3.  Langacker, R. W.

4. Overlap

5.  Inclusion

6.  Cognition
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 | نیــز م+ تــوان محــدودۀ شــخص+ افــراد بــه هنــگام صحبــت کــردن بــا دی�ــران١ را ذکــر کــرد» 

(النگاکــر، ١٩٩۴: ٣١‑٣٠). بدین ترتیــب، رابطــۀ میــان زبــان و فرهنــگ و رابطــۀ ایــن دو بــا 
تفکــر، در انــگارۀ ١ بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

نمودار ١. رابطۀ میان زبان و فرهنگ و این دو با تفکر

یSــ+ از شــاخه های مهــم فرهنــگ هــر ملتــ+، فرهنــگ عامــه اســت کــه «مجموعــه ای از 
دانســتن+ ها، اعمــال و رفتــاری [اســت] کــه بیــن عامــۀ مــردم بــدون در نظــر گرفتــن و حتــ+ 
بــدون وجــود فوایــد علمــ+ و منطقــ+ آن، ســینه  بــه  ســینه و نســل  بــه  نســل به صــورت تجربــه 
بــه ارث رســیده اســت» (روح االمینــ+، ١٣٨٢: ٢٢۶). بــا شــناخت بهتــر هــر یــ\ از عناصــر 
زبــان، فرهنــگ و اندیشــه، شــاید بتــوان نظــام فرهنگــ+ و فکری مردمــ+ را مهندســ+ و مدیریت 

نمــود و رشــد و فنــاوری را شــتاب بیشــتری بخشــید (پیش قــدم، ١٣٩١: ۵٢).
بنابرایــن، بــا توجــه بــه رابطــۀ تنگاتنــگ و متقابــل زبــان و ســنت های فرهنگــ+ و مشــتمل 
بــودن یSــ+ در یادگیــری دی�ــری، شــناخت عوامــل فرهنگــ+ در آمــوزش هــر زبانــ+ بایــد در 
كانــون توجــه قــرار گیــرد. بــه بیــان دی�ــر، در مســیر آموختــن یــ\ زبــان بی�انــه، دانســتن برخ+ 
از شــاخصه های فرهنگــ+h گویشــوران آن زبــان، امــری بایســته و الزامــ+ اســت؛ چراکه شــناخت 
فرهنــگ، در زمینه  هــای مختلفــ+ چــون جامعه شناســ+، زبــان و ادبیــات، تاریخ نــگاری، 
روان شناســ+، علــوم پرورشــ+ و آموزشــ+، اخــالق، حSمــت و فلســفه، علــوم تجربــی مؤثــر 
ــگ  ــا شــناخت فرهن ــز صــادق اســت. ب ــان فارســ+ نی ــورد آمــوزش زب ــر در م ــن ام اســت. ای
ایــران، م+ تــوان دربــارۀ بســیاری از ظرایــف و ویژگ+ هــای زبــان فارســ+ آگاهــ+ یافــت. اشــاره 
بــه برخــ+ از جشــن ها و آئین هــای ایرانــ+، آداب و رســوم عامیانــۀ مــردم م+ توانــد ابعــاد 

محــدودی از فرهنــگ عمومــ+ مــردم ایــران را معرفــ+ نمایــد.  
د٢»،  sیجام sبــر ایــن اســاس، در ایــن تحقیــق، قصد بر آن اســت تــا با در نظــر گرفتن مــدل «ه
بــه بررســ+ زباهنــگ «نــاز کــردن» کــه یSــ+ از واحدهــای زبانــ+ حــاوی غن+ تریــن اطالعــات 
فرهنگــ+ دربــارۀ فرهنــگ فارســ+ اســت، پرداختــه شــود. در ایــن پژوهــش، نگارنــدگان 
1.  Personal territory/ zone

2.  Emotioncy
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دو
ــ� |  ــۀ زبان ــن پرســش هســتند کــه براســاس مــدل هایمــز (١٩۶٧)، قطع ــه ای ــی پاســخ ب در پ

«نــاز» و ترکیبــات حاصــل از آن اغلــب، در چــه موقعیت هــای زمانــ� و م?انــ�، توســط چــه 
شــرکت کنندگان�، بــا چــه هــدف، لحــن، نــوع و ترتیــب گفتمانــ� و توســط چــه ابــزار و قوانیــن 

گفتمانــ� در جامعــۀ فارســ� زبــان بــ?ار مــ� رود.
    به منظــور حصــول بــه هــدف مــورد نظــر، م?الماتــ� کــه در آن قطعــۀ زبانــ� «نــاز کــردن» 
و ترکیبــات آن در موقعیت هــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود، ضبــط و بــر روی 
ــای  ــن بخش ه ــر گرفت ــا در نظ ــده ب ــای جمع آوری ش ــپس، داده ه ــد. س ــازی ش ــذ پیاده س کاغ

ــد مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. یجام] هشــتگانۀ مــدل هایمــز (١٩۶٧) و مفهــوم ه]
    به منظــور بــه انجــام رســاندن ایــن پژوهــش، در ابتــدا معنــای واژگانــ� «نــاز» در زبــان 
ــس  ــد، پ ــد. در گام بع ــد ش ــ� خواه ــ� بررس ــی و جامعه شناس ــر ادب ــه و از منظ ــ� ارائ فارس
ــتفاده از  ــا اس ــتقات آن ب ــ� و مش ــۀ زبان ــن قطع ــریح ای ــه تش ــد، ب یجام] ــوم ه] ــف مفه از تعری
مــدل هایمــز (١٩۶٧) پرداختــه و بخش هــای هشــتگانۀ ایــن مــدل بــه تفصیــل توضیــح داده 
خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تــا جایــی کــه نگارنــدگان ایــن پژوهــش اطــالع دارنــد، 
قطعــۀ زبانــ� مذکــور، تاکنــون در هیــچ تحقیقــ� از منظــر جامعه شناســ� بررســ� نشــده اســت. 
بنابرایــن، در ایــن پژوهــش بــر آنیــم تــا از طریــق واکاوی آن، بــه درک عمیق تــر و دقیق تــری از 

فرهنــگ ایرانــ� نائــل آییــم.
[nāz]ناز

ــی از  ــ�، نمونه های ــان فارس ــاز» در زب ــ� «ن ــ� واژگان ــۀ معان ــس از ارائ ــش، پ ــن بخ در ای
کاربــرد ایــن قطعــۀ زبانــ� در ترکیبــات مختلــف در زبــان فارســ� به طــور عــام و در ادبیــات 
ــد  ــ� خواه ــ� بررس ــر جامعه شناس ــاز» از منظ ــت، «ن ــه و در نهای ــاص ارائ ــور خ ــ� به ط فارس

شــد. 
١‑١‑١. معنای واژگان5 ناز

«ناز» در لغت در معان� متفاوت� نظیر:
١. ادا، اطوار، دالل، شیوه، عشوه، غمزه، غنج، قر، کرشمه

٢. جمیل، خواستن�، دلجو، ظریف، قشنگ، محبوب، نازنین
٣. تفاخر، فخر، نازش

۴. دلجویی، مالطفت، نوازش
۵. آسایش، رفاه، نعمت≠ نیاز

ب?ار م� رود (لغت نامۀ دهخدا، ١٣٧٧).
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 | نمونه هایی از کاربرد این قطعۀ زبان)، در موارد زیر قابل مشاهده است:

الف) اسام3 خاص برای دختران ایران3
جدول ١. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار اسام3 خاص مؤنث

نازآفرینالنازنازنین

سانازساینازنازان

نازیالآینازنازی

پرینازسرونازطناز

نازچهرهنازگلگلناز

نام های ذکر شده در جدول ١ و موارد مشابه با آن، بیان گر آنند که قطعۀ زبان) «ناز» در 
معان) «جمیل، خواستن)، دلجو، ظریف، قشنگ، محبوب و نازنین» در ساخت نام های اصیل 

ایران) برای دختران از کاربرد گسترده ای برخوردار است.
ب) عبارت های فعل3 

جدول ٢. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار عبارت های فعل3

به ناز پروردنناز خریدنناز کردن

ناز بودنناز فروختنناز کشیدن

ناز و ادا داشتنناز بردنناز داشتن

به ناز زیستنبه ناز رفتننازیدن

ناز شست گرفتنناز شست داشتنناز آوردن

ــیوه،  ــوار، دالل، ش ــای «ادا، اط ــب در معن ــ)، اغل ــاختمان فعل ــاز» در س ــ) «ن ــۀ زبان قطع
ــ) رود. ــPار م ــر و کرشــمه» ب ــج، ق ــزه، غن عشــوه، غم

پ) ترکیبات 
جدول ٣. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار ترکیبات

ناز نفسنازنازیناز و نوز

ناز و اداناز و کرشمهخواب ناز

ناز بردارناز پروردهناز شست

ناز نوروزناز و نعمناز نگاه

ناز و نوشناز و نعمتناز و نیاز
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جدول ۴. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار ضرب المثل ها

عروس ناز داره

نازت خریدار نداره

نازکش داری ناز کن، نداری پاتو رو به قبله دراز کن

ناز بی نان و خورشت

در ضرب المثل هــای فارســ8، قطعــۀ زبانــ8 «نــاز»، اغلــب بــه معنــای «ادا، اطــوار، دالل، 
شــیوه، عشــوه، غمــزه، غنــج، قــر و کرشــمه» اســتفاده م8 شــود.

١ ‑ ١ ‑ ٢. ناز در ادبیات فارس5

در ادبیــات فارســ8، «نــاز» اســم8 اســت کــه بــه معنــای «اســتغنای معشــوق عاشــق و امتناع 
وی»، در مقابــل واژۀ «نیــاز» بــLار بــرده م8 شــود.

نیــز بــه مفهــوم كرشــمه، غنــج، دالل، عشــوه و شــیوه، فخــر و تکبــر و بــزرگ منشــ8، رفــاه 
و آســایش و شــادكام8، نــوازش و مالطفــت و دلجویــی و زیبایــی و جمــال اســتفاده م8 شــود 
(فرهنــگ فارســ8 معیــن، ذیــل «نــاز»). «نــاز» در عرفــان و در نــزد عرفــا یعنــ8 آن كــه معشــوق، 
عاشــق خــود را در عشــق قــوت دهــد. بعضــ8 گفته انــد: «فریــب دادن معشــوق اســت عاشــق 

خــود را» (ســجادی، ١٣٨٣ :٧۵٧).
عالوه بــر ایــن، همان طــور کــه گفتــه شــد، «نــاز» در مضمون هــای غنایــی متــداول در 
ــاز» همــراه شــده و شــاعران و  ــا «نی ــۀ ادبیــات فارســ8 معمــوالb ب غزلیــات عاشــقانه و عارفان
عارفــان، هــر یــc بــه نــوع خویــش ایــن مضمــون را در اشــعار بــLار گرفته انــد. زیــرا اســاس 
ــاز و  ــۀ عشــق اســتوار شــده و معشــوق اهــل ن ــر پای ــه، ب روابــط در اشــعار عاشــقانه و عارفان
ــاز  ــه ن ــه معشــوق روی ب ــ8 ک ــط، زمان ــن رواب ــ8 ای ــاز اســت، در تمام ــر از حــس نی عاشــق پ
مــ8 آورد، طــرف مقابــل یعنــ8 عاشــق نیــز خریــدار نــاز شــده و احســاس نیازمنــدی در او نمایان 
م8 شــود. ســبب اصلــ8 نــازِ معشــوق نهفتــه در زیبایــی خــود اوســت و منشــأ نیــاز در عاشــق 

ــور، ١٣٩١: ١٧٧). ــر و خدی ــاز معشــوق اســت (فرج8 ف ــه ن بیــش از همــه وابســته ب
بنابرایــن، م8 تــوان گفــت، نــاز یLــ8 از مضامیــن رایــج در اشــعار شــاعرانه و عارفانــۀ ادب 
پارســ8 اســت. در روابــط عاشــقانه، هــرگاه در یLــ8 از دو طــرف، احســاس نیــاز شــLل گیــرد، 
معمــوالb طــرف مقابــل بــه نــاز روی آورده و آن گاه کــه در دیkــری احســاس بی نیــازی پررنــگ 
شــود، طــرف مقابــل نیازمندانــه بــه جانــب او روی مــ8 آورد. بایــد گفــت اصــوالb چنیــن روابط8 
کــه مبتنــ8 بــر نــاز و نیــاز اســت در کنش هــا و گفت وگوهــای عاشــقانه و عارفانــۀ ادب پارســ8 
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دو
 | جلــوه ای بــارز م� یابــد. نمونه هایــی از مــوارد کاربــرد «نــاز» در اشــعار فارســ� در ذیــل آورده 

شــده اســت.
جدول ۵. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در اشعار حافظ

لطــف زاده آب  از  جانفزایــش  شمشــاد خــوش خرامــش در نــاز پروریــدهیاقــوت 

ــاز را در کــوی رنــدی راه نیســت رهــروی بایــد جهانســوزی نــه خامــ� بی غمــ�اهــل کام و ن

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیستهرکــه خواهــد گــو بیــا و هرچه خواهــد گو بAو  

کایــن همــه نــاز از غــالم تــرک و اســتر م� کننــدیــارب ایــن نودولتــان را بر خر خودشــان نشــان    

کــ�بAــذر ز کبــر و نــاز کــه دیــده ســت روزگار     کاله  طــرف  و  قیصــر  قبــای  چیــن 

آمــد    م� فــروش  پیــر  تهنیــت  بــه  کــه موســم طــرب و عیــش و نــاز و نــوش آمــدصبــا 

ــا گل نوخاســته گفــت ناز کم کن که در این باغ بس� چون تو شTفتصبحــدم مــرغ چمــن ب

جدول ۶. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در اشعار سعدی

نــاز     بــه  توانگــر  بینــد  درویــش  نیــازچــو  داغ  بــه  ســوزد  بیــش  دلــش 

نــازیهــزار چــون مــن اگــر محنــت بــال بیننــد     در  و  نعمتــ�  در  آنچــه کــه  از  تــرا 

بــرآر    پرهیــزگارش  و  مــدارخردمنــد  بنــازش  داری  دوســت  گــرش 

ــر مجنونیســت ــدازه ه ــه ان ــه ب ــ� ن مAــر آنــان کــه ســر نــاز و داللــش دارنــدعشــق لیل

لطــف   همــه  ایــن  دارد  آنکــه  اســت  نــازالزم  همــه  ایــن  کننــدش  تحمــل  کــه 

کنــد نــاز  خواجــه  چــو  عجــب گــر  بنــدهچــه  چــون  نــاز  بــار  کشــد  ویــن 

جــورت بــاری  بریــم  کســ�  جــور  نــازتگــر  بــاری  کشــیم  کســ�  نــاز  ور 

اندامــ� نــازک  کــه  بTشــم  نازپــروردینــازت  کــه  ببــرم  بــارت 

چونکــه بــه بخت ما رســد این همه ناز م� کن�چشــم رضــا و مرحمــت بــر همــه بــاز م� کنــ�

مــن    بــر  نــاز  خواهــ�  چندانکــه  دامــنبTــن  ز  نمــ� دارم  دســتت  مــن  کــه 

تســت   طلبــTار  کــه  رو  کســ�  تســتپیــش  خریــدار  کــه  کــن  آن  بــر  نــاز   

خــرد؟ نــازش  کــه  بAریــد  ار  بــرد؟یتیــم  بــارش  کــه  گیــرد  خشــم  وگــر 
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جدول ٧. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در اشعار فردوس5| 

نــازبــدو باغبــان گفت کای ســرفرازترا و  بــاد  مهتــری  جــاودان 

دراز نیزه هــای  بــا  نــازبرفتیــم  و  آرام  تلــخ کردیــم  او  بــر 

نــازهــر آن کــس که این کــرد ماند دراز   و  آرام  و  کام  ب9ــذرد  بجــا 

ــاز ــادکام; و ن ــا ش ــال ب ــل س ــرفرازچه ــود آن س ــش ب ــه داد و ده ب

بنــاز    را  تنــش  بــودم  درازبپــرورده  شــبان  و  روز  برخشــنده 

ــاز   ــر بن ــرورد در ب ــه پ ــم آن را ک نیــازه بچــاه  خیــره  درافکنــد 

ــجهمــ; پروریــدش بنــاز و برنــج ــدو داد گن ــاد و ب ــود ش ــدو ب ب

ــاز     ــه داری بن ــد ک ــد بای ــو فرزن ــازچ ز رنــج ایمــن از خواســته بی نی

بــاز همــ; داشــتندش ببــر بــر بنــازبدشــواری از شــیر کردنــد 

آزچو شــیروی بنشست بر تخت ناز   تــاج  آن کئــ;  برنهــاد  بســر   

ــراز   ــو آن گ ــر همچ ــرد و س ــن م ببینــ; رگــ; مــرده بــر تخــت نــازت

نــاز بیــرون کنیــدشــما نیــز دیــده پــر از خــون کنیــد ز تــن جامــه 

ــاز وشــرم   ــر از ن ــ; پ ســخن گفتــن خــوب و آوای نــرمکجــا آن بتان

طــراز   بتــان  نارســیده  که بسرشتشــان ایزد از شــرم و نازهمــه 

همــه شــرم و ناز و همــه رای و کامچــو خــرم بهــاری ســپینوز نــام   

ــازیOــ; مهتــری بــود نامــش گــراز   ــام و ن ــوی را ن ــود ماه ــزاو ب ک

بمــا بــر کننــد اندریــن جنــگ نــازنخواهــم کــه رومــ; شــود ســرفراز

ــیدچــو نــازش به اســب گرانمایــه دید   ــرد و اندرکش ــزه ک ــان را ب  کم

ــوکنــون شــاد گشــتم بــه آواز تــو    ــاز ت ــا ن ــار ب ــرب گفت ــن چ بدی

گرفتــش مــر آن ســیم تــن را بنــازرســید انــدر آن جــای بیــژن فــراز

ــر ــاز ب ــر ن ــاز ب ــه ن ــد هم ــش ب بــرو غبغبــش مــاز بــر مــاز بــرتن

ــرفراز ــر س ــا دخت ــت ب ــن گف کــه ای پروریــده بــه نــاز و نیــازچنی

ــمکنــون دانــش و داد بــاز آوریــم ــاز آوری ــج ن ــه جــای غــم و رن ب
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 | ١‑١‑٣. ناز از دیدگاه جامعه شناس4

ــن  ــای ای ــس از آن، گوی ــل از اســالم و پ ــران قب ــگ ای ــده از فرهن ــر جــا مان ــار ب ــۀ آث مطالع
واقعیــت اســت كــه در فرهنــگ ایــران، از گذشــته های دور تاکنــون، تأکیــد ویــژه ای بــر طنــازی 
ــا  ــئله ب ــن مس ــت. ای ــته اس ــود داش ــانG وج ــع انس ــان در جوام ــرای زن ــژه ب ــردن به وی ــاز ک و ن
بررســG اســناد و مــدارک بجامانــده از دوران پیــش از تاریــخ تــا دوران پــس از تاریــخ، قابــل 
بررســG و مشــاهده اســت. نــاز کــردن و پایبنــدی بــه آن تــا جایــی بــوده کــه تــا امــروز رد پــای آن 
 Gتفاوت هــای درون فرهنگ Gقابــل مشــاهده اســت. نــاز کــردن در فرهنــگ ایــران فــارغ از تمامــ
ــرام و حمایــت انســان ها قــرار داشــته و  و قومــG نواحــG مختلــف ایــران، همیشــه مــورد احت
هرگــز بــه دســت فراموشــG ســپرده نشــده اســت. «نــاز» بــه عنــوان یVــG از ویژگG هــای اصیــل 
فرهنــگ ایرانــG، هــم در فرهنــگ عامــه و هــم در توصیــف شــعری، بیانگر یــZ ســنت رفتــاری 

بســیار کهــن اســت.
ــG حــاوی اطالعــات  ــارات زبان ١(ســاختارها و عب ــز زباهنگِ ــدگاه جامعه شناســG نی از دی
فرهنگــG) «نــاز کــردن» در فرهنــگ ایــران دارای پیشــینه ای کهــن اســت و همیــن پیشــینه ســبب 
 Gشــده اســت کــه واژه هــا و ترکیبــات قابل مالحظــه ای در ارتبــاط بــا ایــن مفهــوم در زبــان فارســ
بــه وجــود آیــد. ایــن زباهنــگ یVــG از مشــخصه های فرهنگــG ایرانیــان به شــمار مــG رود کــه  
 Gــ ــه کلمات ــن واژه و مشــتقات آن از جمل ــان نســبت داده مG شــود. ای ــه زن ــش ب ــب کمابی اغل
ــران، دارای  ــگ ای ــخ و فرهن ــوده و در تاری ــG ب ــG ـ فرهنگ ــای مل ــوردار از معن ــه برخ ــت ک اس
مفاهیــم گوناگــون و گســترده و در عیــن حــال مرتبــط بــه هــم اســت. ایــن زباهنــگ در اذهــان 
ــرای خارجG هــا  ــان اســت، در صورتG کــه ب ــی ایرانی ــدۀ ویژگــG جمع گرای ــان تداعG کنن ایرانی
ــل  ــرد به رغــم داشــتن تمای ــن معناســت کــه ف ــه ای ــاز کــردن ب ــوم اســت. ن ــا و مفه ــد معن فاق
ــزی، در ظاهــر از آن خــودداری و  ــن چی ــا پذیرفت ــرای انجــام کاری ی ــG ب ــل باطن ــG و می درون
امتنــاع کنــد و از انجــام یــا پذیرفتــن آن ســر بــاز  زنــد. در فرهنــگ ایرانــG عامــه، مــردم بــر ایــن 
اعتقــاد هســتند فــردی کــه بیشــتر نــاز مG کنــد، شایســتگG برخــورداری از احتــرام بیشــتری را 
دارد. در واقــع، نگاهــG بــه تعــدد ترکیبــات و واژه هــای مرتبــط بــا نــاز در زبــان فارســG نشــان 
مG دهــد کــه طنــازی و نــاز کــردن به ویــژه بــرای زنــان جایjاهــG ویــژه دارد و بیانگــر اهمیــت 

آن از نظــر هنجارهــا و ارزش هــای اجتماعــG جامعــۀ فارســG زبــان اســت. 
تعــدد کاربــرد ایــن مفهــوم در عباراتــG همچــون «عــروس شــVل نــداره، امــا ماشــالkه بــه 
نــازش»، «از بــام خوانــدن و از در رانــدن»، «کســG نــاز مG کنــه کــه نازکــش داشــته باشــه»، «نــاز 

1.  Cultoling
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بــر آن کــن کــه خریــدار توســت»، «بــا دســت پــس زدن و بــا پــا پیــش کشــیدن» و ... نمایانگــر | 

اهمیــت ایــن زباهنــگ در فرهنــگ ایرانــ6 اســت کــه ایــن اطالعــات فرهنگــ6 منعکس کننــدۀ 
خصوصیــت فرهنــگ و جهان بینــ6 ملتــ6 اســت کــه آن را بــ=ار م6 برنــد.

٢. روش تحقیق
داده هــای مــورد نیــاز بــرای انجــام پژوهــش، در حــدود ٣ مــاه در شــهر مشــهد جمــع آوری شــد. 
داده هــا از گویشــوران زن و مــرد در بــازۀ ســن6 ١٨ تــا ۴۵ ســال و با ســطح تحصیــالت (دیپلم، 
ــه دار،  ــری)، شــغل (دانشــجو، اســتاد، خان ــم، کارشناســ6، کارشناســ6 ارشــد و دکت فوق دیپل
معلــم، مهنــدس) و شــرایط اجتماعــ6 مختلــف (پاییــن، متوســط و بــاال) انتخــاب شــد. بــه 
بیــان دقیق تــر، م=المــات شــرکت کنندگان ایــن پژوهــش کــه در آن قطعــۀ زبانــ6 «نــاز کــردن» و 
ترکیبــات آن در موقعیت هــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود، ضبــط شــد و ســپس، 
پیاده ســازی داده هــا بــر روی کاغــذ انجــام گرفــت. در تــالش بــرای جمــع آوری داده هــای مــورد 
نظــر، حــدود ٣۵٠ موقعیــت گفتمانــ6 جمــع آوری شــد و ایــن رونــد تــا زمانــ6 ادامــه پیــدا کــرد 
کــه اطالعــات جدیــدی حاصــل نشــد و داده هــا بــه اشــباع رســید (ییــن١، ٢٠١٠). در نهایــت، 
نمونه هــا و اطالعــات حاصــل از جمــع آوری داده هــا، براســاس بخش هــای هشــتگانۀ مــدل 
ــن واژه و  ــرار گرفــت و کارکردهــای مختلــف اجتماعــ6 ای هایمــز (١٩۶٧) مــورد واکاوی ق

مشــتقات آن اســتخراج شــد.

٣.چارچوب نظری
همان طــور کــه گفتــه شــد، تحقیــق حاضــر بــر آن اســت تــا بــا در نظــر گرفتــن مــدل هایمــز٢،  
زباهنــگ «نــاز کــردن» و ترکیبــات آن را مــورد بررســ6 قــرار دهــد. بنابرایــن، پیــش از بررســ6 

ایــن زباهنــگ، در ابتــدا بــه معرفــ6 مــدل SPEAKING هایمــز پرداختــه خواهــد شــد.

٣‑١. ال"وی SPEAKING هایمز

مــدل SPEAKING هایمــز کــه مدلــ6 چندوجهــ٣6 اســت، تاکنــون در مطالعــات بســیاری 
ــدم  ــدم و عطــاران، ١٣٩٢؛ پیش ق ــ۴6، ٢٠٠٠؛ اســمال۵، ٢٠٠٨؛ پیش ق ــال، آنجلل ــرای مث (ب
1.  Yin, R. K.

2.  Hymes, D.

3.  multidimensional 

4.  Angelelli, C.

5.  Small, S.
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 | و نــوروز کرمانشــاه*، ١٣٩۴؛ پیش قــدم و وحیدنیــا، ١٣٩۴؛ پیش قــدم، وحیدنیــا و فیروزیــان 

ــت و  ــده اس ــتفاده ش ــ* اس ــ* ـ فرهنگ ــای زبان ــل واژه ه ــور تحلی ــ*، ١٣٩۴) به منظ پوراصفهان
بــه محقــق ایــن امــFان را م* دهــد تــا گفتمان هــای گوناگــون را در بافت هــای مختلــف زبانــ* 
ارزیابــی نمایــد. ایــن مــدل تنهــا از منظــر قــدرت یــا موضــوع بــه ســاختار و محتــوای گفتمــان 
نم* پــردازد، بلFــه تمامــ* عوامــل مؤثــر بــر روابــط میــان افــراد را مــد نظــر قــرار م* دهــد و از ایــن 
نظــر م* توانــد به طــور دقیق تــر، کارکردهــای اجتماعــ* واژگان و عبــارات زبانــ* را بــه تصویــر 
کشــد و تصویــر دقیق تــر و مبتنــ* بــر واقعیــت از اینکــه هــر قطعــۀ زبانــ* در چــه موقعیــت زمانــ* 
و مFانــ*، توســط چــه کســان* و بــا چــه هــدف، ترتیــب، لحــن، ابــزار، قوانیــن و نــوع گفتمانــ* 
قابــل کاربــرد م* باشــد، ارائــه دهــد. هایمــز (١٩۶٧) ایــن عوامــل را بــه ٨ دســته تقســیم بندی 

کــرده و بــه اختصــار ١SPEAKING نامیــده اســت. ایــن عوامــل عبارتنــد از:
٣‑١‑١. موقعیت زمان3 و م;ان٢3

ــرد، اشــاره دارد و  ــ* کــه گفتمــان در آن شــFل م* گی ــه زمــان، مــFان و بافت ــن عامــل ب ای
م* تــوان آن را بــه دو زیرمجموعــه طبقه بنــدی نمــود:

الف: عموم*/ رسم*
ب: خصوص*/ غیررسم*

٣‑١‑٢. شرکت کنندگان٣
در ایــن مرحلــه، ســن، جنســیت، ملیــت و روابــط میــان افــراد شــرکت کننده در گفتمــان 
بایــد مشــخص شــود. براســاس روابــط قــدرت و فاصلــه  ای کــه میــان شــرکت کنندگان وجــود 

دارد، ۴ حالــت بــرای ایــن مرحلــه م* تــوان متصــور شــد:
الف: هم تراز و رسم* (دو پزشr در محل کار)

ب: هم تراز و غیررسم* (دو دوست)
ج: نابرابر و رسم* (مدیر و کارگر در کارخانه)

د: نابرابر و غیررسم* (معلم و دانش آموز)
٣‑١‑٣. هدف۴

هــدف نهفتــه در بیــان یــr عبــارت در گفتمــان ممFــن اســت در شــرایط مختلــف تغییــر 

١.   حاصل ترکیب حروف اول هر یک از این عوامل: 
(S)etting, (P)articipants, (E)nds, (A)ct sequence, (K)ey, (I)nstrumentalities, (N)orms, (G)enre

2.  Setting

3.  Participants

4.  Ends
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کنــد. در حقیقــت، شــرایط گفتمــان، تعیین کننــده هــدف آن گفتمــان خواهــد بــود. در مــدل | 

هایمــز نــه تنهــا هــدف گفتمــان، بل8ــه اهــداف هــر یــ6 از شــرکت کنندگان در آن گفتمــان نیــز 
بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

٣‑١‑۴. ترتیب گفتمان١
ترتیــب گفتمــان گویــای اطالعاتــ@ در مــورد ترتیــب عمل8ــرد شــرکت کنندگان اســت. هــر 
عمــل انجــام شــده توســط یــ6 شــرکت کننده، صحنــه را بــرای اقدامــات شــرکت کنندۀ بعــدی 

آمــاده م@ ســازد (گافمــن٢، ١٩٧١). 
٣‑١‑۵. لحن٣

ــ@  ــرد، لحن  هــای گوناگون ــان در آن صــورت م@  گی ــت خاصــ@ کــه گفتم براســاس موقعی
وجــود دارد کــه بــه عنــوان نمونــه م@  تــوان لحن  هــای جــدی، فکاهــ@، دوســتانه، کنایه آمیــز و 
تهدیدآمیــز را نــام بــرد. اگرچــه اغلــب بــر ایــن اعتقادنــد کــه میــان لحــن و نــوع گفتمــان ارتباط 
ــ@  ــن ارتباط ــود چنی ــویل‑تروی۴6 (٢٠٠٣)، وج ــدۀ س ــه عقی ــا ب ــود دارد، ام ــتقیم وج مس
ضــروری نیســت. بــرای مثــال، گاهــ@ مم8ــن اســت فــردی بــا لحــن جــدی بــا دی\ــری شــوخ@ 
کنــد؛ پــس آنچــه اهمیــت م@ یابــد لحــن کالم اســت کــه بــا تغییــر در هــر یــ6 از عوامــل دی\ــر 

تغییــر خواهــد کــرد.
٣‑١‑۶. ابزار گفتمان۵

ابــزار گفتمــان بــه شــیوۀ بیــان آن اشــاره دارد کــه بــه دو دســتۀ گفتــاری و نوشــتاری تقســیم 
م@  شــود.

٣‑١‑٧. قوانین گفتمان۶
ــبت داد؛  ــان نس ــه گفتم ــوان ب ــه م@ ت ــت ک ــخصه       هایی اس ــان مش ــن گفتم ــور از قوانی منظ
بــرای مثــال، قطــع کــردن صحبــت دی\ــری یــا بلنــد صحبــت کــردن از جملــه مشــخصه       های 

توصیف کننــده   گفتمــان م@  باشــد (هایمــز، ١٩۶٧).
٣‑١‑٨. نوع گفتمان٧

ــان  ــد گفتم ــوب تولی ــه چارچ ــود ک ــا م@ ش ــه ای از ویژگ@  ه ــامل مجموع ــان ش ــوع گفتم ن

1.  Act sequence

2.  Goffman, E.

3.  Key

4.  Saville-Troike, M.

5.  Instrumentalities

6.  Norms

7.  Genre



واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب های حاصل از آن  | ٧٩

١٣
٩۶

یز 
پای

م، 
نه

3 و
 س

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
 | ــانه،  ــتان، افس ــعر، داس ــه ش ــ) از جمل ــواع گوناگون ــن١، ٢٠٠٠) و ان ــد (بام ــ6ل م) ده را ش

ــرد. ــر م) گی ــره را در ب ــل و غی ــه، ضرب المث ــه، نام ــا، لطیف ــه، دع م6الم
بــر ایــن اســاس، م) تــوان عوامــل هشــت گانۀ مؤثــر بــر روابــط میــان افــراد از نظــر هایمــز 

(١٩۶٧) را به طــور خالصــه در جــدول زیــر ارائــه نمــود (پیش قــدم و فیروزیــان، ١٣٩۶):
جدول ٨. عوامل مؤثر بر روابط میان افراد در ال=وی هایمز ( ١٩۶٧)

�جام�د ٣‑٢. هی

بــر پایــۀ گرایش هــای جدیــد مطــرح در روان شناســ) کــه تأکیــد خاصــ) بــر عوامــل هیجانــ)٢ 
ــد» را به عنــوان یــ` مفهــوم جدیــد در روان شناســ) کــه در مباحــث  یجام� دارنــد، م) تــوان «ه�
مطالعــات زبانــ) نیــز قابــل طــرح اســت، در نظــر گرفــت. ایــن مفهــوم نخســتین بــار در فصــل 
چهاردهــم کتــاب «تحلیــل انتقــادی و کاربــردی نظریه هــای فراگیــری زبــان اول: از پیدایــش 
ــس از  ــد. پ ــرح ش ــاوری مط ــان و ن ــدم، طباطبائی ــط پیش ق ــال ١٣٩٢ توس ــن» در س ــا تکوی ت
ــات و  ــان، ادبی ــوزش زب ــه آم ــته ای ب ــای میان رش ــش روی6رده ــن همای ــدم در دومی آن، پیش ق
مطالعــات ترجمــه در دانشــjاه فردوســ) مشــهد در اکتبــر ســال ٢٠١۵، در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــدداً  ــوم را مج ــن مفه ــ`٣» ای ــط نزدی ــا رواب ــط دور ت ــان: از رواب ــات زب ــد در مطالع یجام� «ه�

1.  Bauman, R.

2.  Emotion

3.  Emotioncy in language education: From exvolvement to involvement
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دو
ــد |  یجام� ــالح ه� ــامد»، اصط ــان» و «بس ــزش١ دو واژۀ «هیج ــد آمی ــق فراین ــط داد و از طری بس

ــر پایه هــای نظــری  ــ; ب ــن اصطــالح، مبتن ــود. ای ــ; نم ــوم معرف ــن مفه ــه ای ــرای اشــاره ب را ب
الPــوی تحولــ;‑ تفاوت هــای فــردی مبتنــ; بــر ارتبــاط٢ اســت. ایــن نظریــه تأکیــد خاصــ; 
بــر نقــش ارتباطــات و احساســات افــراد در تعامــالت کالمــ;‑ اجتماعــ; دارد (پیش قــدم و 
میرزایــی، ٢٠٠٨). بــا الهــام از نظریــۀ مذکــور و رویYــرد آمــوزش زبــان مبتنــ; بــر هیجانــات٣، 
یجام�ــد اشــاره بــه ایــن واقعیــت دارد کــه واژگان در هــر زبــان دارای درجــات متفاوت; از حس  ه�

د یــا درجــۀ هیجانــ; آن واژه نامیده  bیجام bجامعــۀ زبانــ; هســتند کــه  ه cعاطفــ; بــرای افــراد یــ
ــد یــc واژه کــه در نتیجــۀ  bیجام bم; شــود. هــر قــدر میــزان و درجــۀ حــس عاطفــ; و در نتیجــه ه
شــنیدن، دیــدن، لمــس کــردن و پژوهــش و تفحــص کــردن دربــارۀ واژه، بــرای افــراد آن جامعــه 
حاصــل م; شــود، بیشــتر باشــد، واژۀ مــورد نظــر بــرای افــراد و ســخنگویان آن زبــان مأنوس تــر 
بــوده و امــYان درک عمیق تــر آن بــرای افــراد فراهــم خواهــد شــد. پیامــد افزایــش ســطح درک 
و شــناخت یــc واژه بــرای ســخنگویان یــc زبــان، تعــدد شــمار واژگان مرتبــط بــا آن در زبــان 
ــد واژگان و تعدد  bیجام bخواهــد بــود. بنابرایــن، شــاید بتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه میــان درجــۀ ه
ــدم و دیPــران، ١٣٩٢: ١۵١‑ ١۵٠).  ــاط مســتقیم; وجــود دارد (پیش ق ــان ارتب ــا در زب آنه

ایــن ارتبــاط را م; تــوان در تصویــر شــماره ٢ مشــاهده نمــود.

نمودار ٢. از تجربه تا شناخت

ــد، شــش ســطح بــرای ایــن مفهــوم  bیجام bپیش قــدم (٢٠١۵) در تــالش بــرای بســط مفهــوم ه
د  bــد شــنیداری (١)، هیجام bد تهــ; (٠)، هیجام bدر نظــر م; گیــرد کــه بــه ترتیب عبارتنــد از: هیجام

ــد کل; (۵) (جــدول ٩).  bــد درونــ; (۴)، هیجام bــد لمســ; (٣)، هیجام bدیــداری (٢)، هیجام

1.  Blending

2.  Developmental, Individual Differences, Relationship based Model

3.  Emotion based Language Instruction
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دو
 | یجامAد(پیش قدم، ٢٠١۵) Aجدول ٩. سطوح چندگانۀ ه

تجربهسطح تجربهنوع

هرگاه فرد فاقد هرگونه تجربۀ دیداری و شنیداری در مورد ی� چیز ٠هیجامAد ته١3
یا مفهوم باشد.

هرگاه فرد در مورد ی� واژه یا مفهوم تنها چیزی شنیده باشد.١هیجامAد شنیداری٢
هرگاه فرد در مورد ی� چیز هم شنیده باشد و هم آن را دیده باشد.٢هیجامAد دیداری٣
هرگاه فرد چیزی را لمس کرده یا با آن کار یا بازی کرده باشد.٣هیجامAد لمس۴3
هرگاه فرد به طور مستقیم مفهوم یا واژه ای را تجربه کرده باشد.۴هیجامAد درون۵3

هرگاه فرد به منظور کسب اطالعات بیشتر بر روی چیزی تحقیق و ۵هیجامAد کل۶3
تفحص کرده باشد.

ــد از ســطح شــنیداری شــروع مF شــود و هــر چــه میــزان  Jبراســاس جــدول شــماره ٩، هیجام
د  Jبیشــتر شــود، میــزان و درجــۀ هیجام Fتجربــۀ فــرد از طریــق حــواس شــنیداری، دیداری و لمســ
افزایــش یافتــه و فراینــد یادگیــری و درونــF شــدن تکامــل مF یابــد و ایــن رونــد افزایشــF تا جایی 
ادامــه خواهــد یافــت کــه فــرد بــه درجــات درونــF و کلــF برســد و در اینجاســت کــه مF تــوان ادعا 
کــرد کــه مفهــوم مــورد نظــر در فــرد درونــF شــده و شــناخت فــرد در باالترین ســطح ممVــن قرار 

دارد. آنچــه گفتــه شــد را مF تــوان در شــVل شــماره ٣ بــه تصویــر کشــید.

یجامAد Aنمودار ٣. سطوح چندگانۀ ه

ــد را بــه طــور دقیق تــر این گونــه تعریــف نمــود:  Jیجام Jل، شــاید بتــوان هVبراســاس ایــن شــ
1. Null Emotioncy

2.  .Auditory Emotioncy

3. Visual Emotioncy

4.  Kinesthetic Emotioncy

5. Inner Emotioncy

6. Arch Emotioncy
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دو
ــۀ آن |  ــه در نتیج ــ" واژه ک ــه ی ــبت ب ــارج نس ــان خ ــراد از جه ــۀ اف ــامد تجرب ــ1 و بس «چ4ونگ

عــادات فکــری و قالــب ذهنــ1 افــراد شــ<ل خواهــد گرفــت». بــر اســاس ایــن تعریــف م1 تــوان 
ــر باشــد، امــ<ان  ــز/ مفهــوم کمت ــد افــراد از یــ" چی KجامKگفــت، هــر چــه ســطح و درجــۀ هی
ایجــاد تصویــر مبتنــ1 بــر واقعیــت از آن چیــز/ مفهــوم کمتــر خواهــد بــود؛ برعکــس، چنانچــه 
ــد  Kافــراد از یــ" چیــز/ مفهــوم در نتیجــۀ ســطوح مختلــف تجربــه، از ســطح باالتــری از هیجام
ــوم  ــت آن مفه ــه واقعی ــر و ب ــان دقیق ت ــن آن ــده در ذه ــاد ش ــر ایج ــند، تصوی ــوردار باش برخ

ــدم، ٢٠١۵).  ــود (پیش ق ــد ب ــر خواه ــناخت دقیق ت ــر  و ش نزدی" ت

۴. تجزیه و تحلیل داده ها
۴‑١. تجزیه و تحلیل «ناز» در پرتو مدل هایمز

مطالعــه و بررســ1 منابــع مختلــف ادبیــات فارســ1، لغت نامه هــا و مصاحبــه با افــراد گوناگون، 
بیانگــر تعــدد و گســتردگ1 واژۀ «نــاز» در ترکیبــات، عبــارات، اصطالحــات و اســام1 بانوان در 
زبــان فارســ1 م1 باشــد. در ایــن بخــش، بــا اســتفاده از مــدل هایمــز، بــه بررســ1 چنــد نمونــه 

از پرکاربردتریــن عبــارات ســاخته شــده بــا واژۀ «نــاز»                                  م1 پردازیــم. 
۴‑١‑١. موقعیت زمان5 و مBان5

همان طــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، موقعیــت زمانــ1 و م<انــ1 مم<ــن اســت عمومــ1/ 
ــن واژه در  ــه ای ــد ک ــان م1 ده ــاز» نش ــ1 «ن ــد. بررس ــم1 باش ــ1/ غیررس ــا خصوص ــم1 ی رس
ــن واژه در  ــری از ای ــ<ان بهره گی ــا ام ــری دارد. ام ــرد کمت ــت کارب ــم1 قابلی ــای رس موقعیت ه

ــه: ــرای نمون ــا اهــداف گوناگــون وجــود دارد. ب موقعیت هــای غیررســم1 ب
(مــادری بــه همــراه دختــرش در یــ" مــزون لبــاس هســتند؛ دختــر چنــد پیراهــن مختلــف 

را امتحــان م1 کنــد و نهایتــاً نم1 توانــد تصمیــم ب4یــرد کــه کــدام را انتخــاب کنــد)
مادر: چرا ناز م% کن%؟ انتخاب کن دی�ه!

دختر: نم% تونم تصمیم ب�یرم!
۴‑١‑٢. شرکت کنندگان

همان طــور کــه ذکــر شــد، شــرکت کنندگان1 کــه در یــ" گفتمــان از «نــاز» اســتفاده م1 کنند، 
معمــوالi بــا ی<دی4ــر در رابطــۀ غیررســم1 قــرار دارنــد، کــه مم<ــن اســت ایــن رابطــه از نــوع 

هم تــراز یــا نابرابــر باشــد. بــرای مثــال:
الف. هم تراز/ غیررسم1

(دو دوســت صمیمــ1 در حــال انجــام یــ" م<المــۀ تلفنــ1 هســتند؛ فــرد اول مشــ<ل فــرد 
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 | دوم را حــل کــرده اســت و فــرد دوم در حــال قدردانــ� از وی اســت)

فرد اول: کارتو درست کردم؛ مش!ل� نیست.
فرد دوم: نازت طال رفیق!

ب. نابرابر/ غیررسم�
(پدربزرگ� در حال نوازش و تحسین کردن نوه اش (دختر) است)

پدربزرگ: نازتو برم بابا جون!
نوه: (م� خندد)

همان گونــه کــه بــه نظــر م� رســد، عبــارات حــاوی «نــاز»، در موقعیت هــای رســم� 
معمــوالG فاقــد کاربــرد هســتند؛ کــه البتــه مــوارد نــادری نیــز وجــود دارنــد کــه امــDان دارد در 
موقعیــت غیررســم� نیــز از ایــن واژه اســتفاده شــود. بــرای مثــال، در فارســ� قدیمــ�، عبــارت 
«نــاز شــصت» یــا «نــاز شســت» را ندیمــان و وزیــران دربــار بــرای تبریــN بــه پادشــاه هنگامــ� 
بــDار م� بردنــد کــه پادشــاه شــDار موفقــ� داشــته اســت (لغت نامــه دهخــدا، ١٣٧٧). البتــه 

ــرده نم� شــود. ــر و رســم� بــDار ب ــارت معمــوالG امــروزه در موقعیت هــای نابراب ایــن عب
۴‑١‑٣. هدف

«نــاز» و عبارت هــای ســاخته شــده بــا آن بــا اهــداف مختلفــ� در موقعیت هــای گوناگــون 
بــDار م�  رونــد کــه در بخش هــای بعــدی بحــث خواهنــد شــد.

۴‑١‑۴. ترتیب گفتمان
آنچــه در ترتیــب گفتمــان حائــز اهمیــت م� باشــد، تجزیــه و تحلیــل کارکــرد هــر یــN از 
ــای  ــام کاربرده ــۀ تم ــDان ارائ ــه ام ــا ک ــت. از آن ج ــو اس ــا گفت وگ ــل ی ــN تعام ــای ی بخش ه

ــه از آن بســنده م� شــود. ــه ذکــر دو نمون ــدارد، تنهــا ب ــاز» در ایــن بخــش وجــود ن «ن
الــف. (موقعیــت اول: دو دوســت در منــزل در حــال گفت وگــو بــا یDدی_ــر هســتند. دختــر 
ــد کــه بیشــتر غــذا  ــان اســت به طــور غیررســم� از دوســتش دعــوت م� کن ــ� کــه میزب جوان

بخــورد)
‑ میزبان: ناز نکن، بخور دی3ه!

(دختــر جــوان دی_ــری کــه میهمــان اســت بــا خنــده و شــوخ� بــه دوســتش پاســخ م� دهــد 
و دعوتــش را بــرای بیشــتر خــوردن م� پذیــرد)

‑ مهمان: نازکش هم که ندارم؛ چشم م� خورم.
ــم  ــت کــردن در مــورد خان ــ� در حــال غیب ــم در یــN میهمان ــت دوم: دو خان ب. (موقعی

ســوم� هســتند)
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‑ نفر اول: نگاهش کن؛ چه قدر با ناز و غرور حرف م" زنه با همه!| 

‑ نفر دوم: آره واال! فکر م" کنه ک" هست؟
۴‑١‑۵. لحن 

عبــارات حــاوی «نــاز» را م/ تــوان بــر اســاس موقعیــت و هــدف اســتفاده از آنهــا بــا 
لحن  هــای مختلفــ/ ادا کــرد. برخــ/ از ایــن لحن هــا عبارتنــد از:

الف. ملتمسانه
‑ ناز نکن؛ قبول کن دی9ه تو رو خدا!

ب. تحسین آمیز
‑ ناز شما رو سر ما جا داره!

پ. توصیف/
‑ تو ناز و نعمت بزرگ شده.

‑ چه بچۀ نازی!
‑ چهل سال با شادکام" و ناز

 ‑ بهداد و دهش بود آن سرفراز ( فردوس/، ١٣٩٣)
ت. ردکردن درخواست

‑ عروس داره ناز م" کنه و جواب نم" ده!
‑ ناز نم" کنم؛ ول" نم" تونم کمK" بKنم.

ث. غرور در گفتار و رفتار
‑ من عادت دارم با ناز و غرور حرف بزنم چون از همه بهترم!

ج. شوخ/
‑ (با خنده) پاشو خودت کاراتو انجام بده که نازت پیش من خریدار نداره!

چ. دلسوزانه
!"Kآخ"، نازی، گناه داره طفل ‑

ح. توهین آمیز
‑ هیچ" نداره که بهش بنازه؛ اینا همش ناز بی نان و خورشته !

‑ میمون هرچ" زشت تر، ناز و اداش بیشتر!
خ. کنایه آمیز

‑ الزم است آن که دارد این همه لطف
   که تحمل کنندش این همه ناز (سعدی شیرازی، ١٣۵٩)
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 | ‑ صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

ناز کم کن که در این باغ بس2 چون تو ش/فت(حافظ شیرازی، ١٣٧١)
۴‑١‑۶. ابزار گفتمان

ــار و هــم در نوشــتار  ــاز» هــم در گفت ــه شــد، «ن همان طــور کــه در قســمت های قبلــ2 گفت
قابل استفاده است. 

الف. زبان گفتاری
(مرد شماره یB در حال آواز خواندن در زندان)

مرد شماره دو: ناز نفست! حال کردیم!
ب. زبان نوشتاری

ــه  ــم ب ــه مــادرش) تقدی ــری ب ــن نوشــته شــده روی یــB کارت تبریــB از طــرف دخت (مت
ــازم. مــادر ن

۴‑١‑٧. قوانین گفتمان
تجزیــه و تحلیــل زباهنــگ «نــاز» در داده هــای مــورد بررســ2 آشــHار م2 ســازد کــه ایــن واژه 
ــا آن در شــرایط کالمــ2 گوناگــون بــه گونــه ای بــه کار م2 رونــد کــه  ــارات ســاخته شــده ب و عب
نشــان دهندۀ عواطــف و احساســات افــراد م2 باشــند. ایــن عبــارات در برخــ2 مــوارد دارای بــار 
معنایــی مثبــت و در برخــ2 مــوارد نیــز حامــل بــار معنایــی منفــ2 هســتند؛ بــه اینصــورت کــه 
ایــن عبــارات هــم بــه منظــور تحســین و هــم بــا هــدف انتقــاد قابــل کاربــرد اســت. عالوه بــر 
ایــن، در مــواردی نیــز ایــن عبــارات بــا لحــن کنایه آمیــز و بعضــاً بــا لحــن محبت آمیــز اســتفاده 
م2 شــوند و در بعضــ2 مــوارد نیــز بــرای نشــان دادن زیبایــی و لطافــت کاربــرد دارنــد. بــه ســبب 
ــن  ــازند، در ای ــر م2 س ــگ را میس ــن زباهن ــتفاده از ای ــه اس ــواردی ک ــا و م ــ2 موقعیت ه فراوان

بخــش فقــط بــه دو نمونــه اشــاره خواهــد شــد.
ــوزاد  ــدر ن ــه پ ــر ب ــوزاد دخت ــد یــB ن ــرای تول ــت: در بیمارســتان پرســتار ب ــف. (موقعی ال

تبریــB م2 گویــد)
‑ تبری=  م2 گم، صاحب یه دختر ناز شدید!

 ب. (موقعیــت: در خانــه مــادری کــه دختــرش را در مــورد نحــوۀ صحبــت کردنــش 
نصیحــت و ســرزنش م2 کنــد)

‑ این قدر با ناز و ادا با پسر غریبه حرف نزن!
۴‑١‑٨. نوع گفتمان

ــم،  ــه شــعر، داســتان، فیل ــواع گوناگــون گفتمــان از جمل ــوان در ان ــاز» را م2 ت زباهنــگ «ن
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اصطــالح و نیــز م1المــه بــه کار بــرد. در عیــن حــال، بررســ& نمونه هــای جمــع آوری شــده از | 

عبــارات حــاوی واژۀ «نــاز» نشــان م& دهنــد کــه ایــن واژه و ترکیبــات آن بــا اســام& خــاص، 
صفــات و افعــال گوناگــون، درخصــوص ســایر انــواع گفتمــان، بیشــتر در م1المــات شــفاه& 

و اشــعار بــ1ار مــ& رود.
۴‑٢. بحث و بررس�

دیــری اســت کــه ی1ــ& از دغدغه هــای اصلــ& جامعه شناســان، بررســ& تفاوت هــای فرهنگــ& 
جوامــع مختلــف اســت. بدین منظــور، آنهــا بــا بررســ& عمل1ردهــا، باورهــا و رفتارهــای افــراد 
ــا  ــد (واردهــاف١، ٢٠١٠). ب ــه ســاختارهای آن جامعــه پــی م& برن ــان، ب جامعــه در قالــب زب
توجــه بــه اهمیــت زبــان و واژه هــا در شــ1ل گیری رفتــار افــراد (لیــ1اف٢، ١٩٨٧)، آشــنایی بــا 
برخــ& گونه هــای زبانــ& و واژه هــای ارزشــ& در هــر فرهنگــ& م& توانــد مــا را در شــناخت بهتــر 
جامعــه و فرهنــگ یــاری نمایــد. در ایــن راســتا، پیش قــدم (١٣٩١) «زباهنــگ» را (متشــ1ل 
ــگ  ــاور اســت کــه هــر زباهن ــن ب ــر ای ــد و ب ــ& م& نمای ــگ») معرف ــان» و «فرهن از دو واژۀ «زب
ــان٣»  ــگ کاوی زب ــم فرهن ــه در «عل ــان» م& باشــد (ص. ۵٢) ک ــ^ زب ــش فرهنگــ& از ی «نمای
ــرار داد.  ــ& ق ــه و بررس ــورد مطالع ــ& را م ــۀ زبان ــر جامع ــف ه ــای مختل ــوان زباهنگ ه م& ت
ــد  ــوند، م& توانن ــتفاده م& ش ــه اس ــراد جامع ــط اف ــه توس ــ& ک ــای زبان ــ& گونه ه ــن، برخ بنابرای
ــرای واکاوی فرهنــگ آن جامعــه باشــند. ی1ــ& از ایــن گونه هــای زبانــ& کــه  محــل مناســبی ب
حامــل اطالعــات فرهنگــ& ارزشــمندی در ارتبــاط بــا زبــان و فرهنــگ فارســ& اســت، زباهنــگ 
نــاز کــردن اســت. ایــن مؤلفــۀ فرهنگــ& را م& تــوان از چنــد جهــت مــورد تعمیــق و بررســ& 

قــرار داد کــه در ادامــه بطــور مفصــل بــه بررســ& هــر یــ^ از ایــن ابعــاد م& پردازیــم.
۴‑٢‑١. ناز کردن به عنوان یG واکنش و اعتراض در مقابل جامعۀ جمع گرا۴: 

مســئلۀ اصالــت فــرد و جامعــه مباحــث متعــددی را بــه خــود اختصــاص داده و در طــول 
تاریــخ، دوره ای طوالنــ& از نــزاع را بیــن طرفــداران روان شناســ& و جامعه شناســ& ثبــت نمــوده 
ــۀ فردگرایــی۵ و جمع گرایــی، م1ــرراً   ــر ایــن اســاس، در تحقیقــات متعــدد در زمین اســت. ب
ــه شــده اســت (تریاندیــس۶، ١٩٩۵؛  ــ^ فرهنگ هــا و ملیت هــا از ی1دیoــر پرداخت ــه تفکی ب

1.  Wardhaugh, R.

2.  Lakoff, G.

3.  Culurology of language

4.  Collectivism

5.  Individualism

6.  Triandis, H.
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 | فیســ١9 و یاماموتــو٢، ٢٠٠۵)؛ به طوری کــه پژوهشــ+ران معمــوال% صفــات فردگرایــی را بــه 

کشــورهای غربــی (اروپــای غربــی، آمریــCای شــمالA و اســترالیا) و صفــات جمع گرایــی را 
بــه کشــورهای غیرغربــی (آســیا، آمریــCای جنوبــی و آفریقــا) نســبت مA دهنــد. در ایــن راســتا، 
ــر  ــرب، تصوی ــرق و غ ــتۀ ش ــه دو دس ــا ب ــیم بندی فرهنگ ه ــا تقس ــز ب ــتد٣ (١٩٩١) نی هافس
ــد،  ــات مA دهن ــه ارتباط ــزایی ب ــت بس ــراد اهمی ــه در آن اف ــرق ک ــگ ش ــه فرهن ــرا را ب جمع گ
نســبت مA دهــد. او غربی هــا را افــراد فردگــرا مA دانــد کــه اصلA تریــن دغدغه شــان بــرآوردن 
خواهش هــای شــخصA خــود اســت. پیش قــدم (١٣٩٣) از فرهنــگ جمع گــرا بــا عنــوان 

ــام مA بــرد و فرهنــگ غربــی را فرهنــگ «منــA» مA خوانــد. فرهنــگ «مایــی» ن
بــا در نظــر گرفتــن ایــن تقســیم بندی مA تــوان گفــت، بینــش فردگرایانــه كــه فــرد را اصیــل 
مA دانــد، بــا بینــش جمع گرایانــه كــه اصالــت را از آن جمــع مA دانــد، از نظــر روش هــا بــا هــم 
متفاوتنــد و هــر یــك در تنظیــم روابــط افــراد، مســئولیت را متوجــه فــرد تنهــا یــا جامعــه تنهــا 
مA داننــد. هــر یــك از بینش هــای مذكــور در شــیوه ها و خــط مشــA های زندگــA نقــش مؤثــری 

ایفــا مA کننــد.
به طورکلــA، ویژگA هــای معمــول کــه بــا فردگرایــی مرتبــط اســت، شــامل اســتقالل، خــود 
مختــاری، خوداتکایــی، منحصــر بــه فــرد بــودن، جهت گیــری پیشــرفت و رقابــت اســت کــه 
ــه  ــد ب ــر عهــده دارن ــوان افــرادی کــه مســئولیت و عملCــرد خــود را ب ــه عن در آن، فردگراهــا ب
ــر کشــیده شــده  اســت. افــراد در فرهنگ هــای فردگــرا اغلــب اهــداف فــردی خــود را  تصوی
ترجیــح مA دهنــد، حتــA اگــر بــا اهــداف مهــم درون گروهــA همچــون خانــواده، قبیلــه، گــروه و 
... در تضــاد باشــد. فردگرایــان بــه لحــاظ عاطفــA منفــک از هیجانــات درون گروهA انــد و بــر 
خوداتکایــی، اســتقالل، لــذت و تعقیــب خوشــبختA تأکیــد مA کننــد (گریــن۴، دچامپــس۵ و 
پایــز۶، ٢٠٠۵). در بینــش فردگرایانــه (اصالــت فــرد) همــۀ قوانیــن و احــCام جمعــA برحســب 
احــCام فــردی (انگیــزه، قــدرت، اعتقــاد، قابلیت هــای فــردی و …) توصیــف مA شــوند و فــرد 
ــار و اراده و مســئول اعمــال  ــل تمــام جبرهــا، موجــودی آزاد، صاحــب اختی انســانA در مقاب
خویــش اســت و ایــن اعمــال را آزادانــه، آگاهانــه و بنــا بــه تصمیــم شــخصA انجــام مA دهــد.

در مقابــل، صفاتــA کــه به طــور معمــول بــه افــراد جمع گــرا نســبت داده مA شــوند شــامل 
1.  Fiske, S. T.

2.  Yamamoto, M.

3.  Hofstede, G.

4. Green, E. T.

5.  Deschamps, J.C

6.  Páez, D.
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احســاس مســئولیت در قبــال گــروه خــود، وابســتگ� متقابــل بــه دی'ــران، تمایــل بــه هماهنگــ� | 

بــا جامعــه و هم نوایــی بــا هنجارهــای گروهــ� اســت. در ایــن دیــدگاه، رفتارهــا و نگرش هــای 
ــۀ  ــا جامع ــترده ی ــوادۀ گس ــ� خان ــات درون گروه ــا و مطالب ــط هنجاره ــرا، توس ــراد جمع گ اف
ــش  ــع، در بین ــر٣، ٢٠٠٢). در واق ــوون٢ و كملمی ــرمان١، ک ــود (اویس ــن م� ش ــ� تعیی صمیم
ــول  ــه محص ــد، ن ــول جامعه ان ــ� محص ــای اجتماع ــه) پدیده ه ــت جامع ــه (اصال جمع گرایان
فكــر و ارادۀ فــرد. برخــ� معتقدنــد كــه اندیشــه و شــیوه های عمــل جمعــ�، هســت� مخصــوص 
بــه خــود را دارنــد، فــرد بــا آن هــا بــه صــورت ســاخته و پرداختــه روبــرو م� شــود و نم� توانــد 
كاری ب\نــد كــه نباشــد و یــا جــز آنچــه هســت باشــد. بنابرایــن، ناگزیــر اســت بــه آن هــا توجــه 
كنــد. تغییــر شــیوه های مذكــور مخصوصــاً از ایــن جهــت دشــوار اســت كــه ایــن شــیوه ها بــه 

درجــات مختلــف از ســلطۀ مــادی و اخالقــ� جامعــه بــر ایــن افــراد بهره مندنــد.
ــا  ــی ی ــر حســب فردگرای ــراد ب ــد اف ــل۵ (١٩٨٩) در بررســ� خــود دریافتن ــو۴ و ویالری هی
جمع گرایــی، از نیازهــای روانشــناخت� متفاوتــ� نیــز برخوردارنــد. در فرهنگ هــای فردگــرا، 
ــب،  ــرا، مهرطل ــای جمع گ ــه در فرهنگ ه ــ� ک ــنده اند، در حال ــود بس ــکا و خ ــود ات ــردم خ م

یاری رســان و حمایت گــر هســتند.
ــ�،  ــتقیم، ارتباط ــرا، غیرمس ــت جمع گ ــرق�، فرهنگیس ــگ ش ــدم، «فرهن ــاور پیش ق ــه ب ب
چندوجهــ�، تواضعــ� و اســتقرایی، در حال� کــه فرهنــگ غربــی، فرهنگیســت فردگــرا، 

مســتقیم، غیرارتباطــ�، تک وجهــ�، خودافشــایی و اســتنتاج�» (١٣٩١: ۵١).
ــان موجــود اســت  ــه منابعــ� کــه در مــورد فرهنــگ، تاریــخ و اندیشــۀ ایرانی ــا مراجعــه ب ب
(وثوقــ�، میرزایــی و رحمانــ�، (١٣٨۴)؛ بحرانــ�، (١٣٩۴))، ایــن اصــل دیــده م� شــود کــه 
ایرانیــان مردمــ� جمع گــرا هســتند. ایرانیــان اهــل جمــع و نهادهایــی کــه بسترســاز جمعیــت و 

نظــام اجتماعــ� و رفتارهــای جمعــ� اســت، هســتند.
ــان فارســ� را  ــاز کــردن در زب ــگ ن ــرد گســتردۀ زباهن ــوان کارب ــن اســاس، شــاید بت ــر ای ب
ــر  ــا در نظ ــرق� ها و غربی ه ــاوت ش ــای متف ــان و دنی ــودن ایرانی ــرا ب ــرای جمع گ ــاهدی ب ش
گرفــت. توضیــح آن کــه، ایرانیــان بنــا به دلیــل برخــورداری از ویژگــ� جمع گرایــی، فــرد را در 
ــوان واکنشــ�  ــراد را م� ت ــاز توســط اف ــری از ن ــد، بهره گی شــرایط گوناگــون در نظــر نم� گیرن

1.  Oyserman, D.

2.  Coon, H. M.

3.  Kemmelmeier, M.

4. Hui, C. H

5.  Villareal, M. J.
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 | در مقابــل ایــن ویژگــ* در نظــر گرفــت. در واقــع م* تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه وجــود زباهنــگ 

نــاز در ایــن فرهنــگ بــه نوعــ* نشــان دهندۀ دیــده نشــدن فــرد در جامعــۀ جمع گــرا م* باشــد. 
برایــن اســاس، دلیــل وجــودی ایــن زباهنــگ در زبــان و فرهنــگ فارســ* ریشــه در جمع گرایــی 
ــت توجــه  ــه مســئلۀ فردی ــع جمع گــرا ب ــان دیFــر، چــون در جوام ــه بی ــران دارد. ب ــگ ای فرهن
ــاز به طــور طبیعــ* در  چندانــ* نم* شــود و افــراد معمــوالK نادیــده انگاشــته م* شــوند، ایــن نی
ــران خــالء نادیــده  ــرد کــه افــراد به منظــور برطــرف نمــودن و جب جامعــۀ شــرق* شــOل م* گی
گرفتــه شــدن، ســع* م* کننــد تــا از طریــق نــاز کــردن خــود را ابــراز نماینــد. بــر ایــن اســاس 
م* تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه نــاز کــردن در واقــع بــه نوعــ* واکنــش یــا اعتراضــ* بــه فضــای 
جمع گرایــی اســت و در اصــل مOانیســم* اســت کــه بــه واســطۀ آن ایــن امــOان بــرای افــراد 
فراهــم م* شــود تــا بتواننــد خــود را مطــرح کــرده و بــروز دهنــد و از ایــن طریــق، بــه کامیابــی 
 Wــ ــاز کــردن را ی ــوان ن ــس به طــور خالصــه، شــاید بت ــد. پ ــت بیشــتری دســت یابن و موفقی

مOانیســم فرهنگــ* قلمــداد نمــود. 
یافته هــای ایــن پژوهــش حاکــ* از آن اســت کــه مؤلفــۀ فرهنگــ* «نــاز» نم* توانــد توســط 
هــر فــرد و در هــر بافــت اجتماعــ* اســتفاده شــود. واکاوی دقیق تــر ایــن مؤلفــۀ فرهنگــ* از 

ایــن منظــر م* توانــد هــرم سلســله مراتبی «نــوازش تــا نــاز» را بــه تصویــر کشــد.

نمودار ۴. هرم نوازش تا ناز

بــر اســاس هــرم تصویــر شــماره ۴، م* تــوان ایــن چنیــن نتیجه گیــری نمــود کــه «نــوازش» 
بــه صــورت فیزیOــ* از بــدو تولــد در قالــب لمــس شــدن، در آغــوش کشــیده شــدن و ...  آغــاز 
م* شــود و بــه تدریــج ایــن نــوازش فیزیOــ*، رنــگ معنــوی و روانــ* بــه خــود گرفتــه و بــه عنوان 
«نــوازه» (دریافــت نــگاه و لبخنــد دیFــران، مــورد تشــویق قــرار گرفتــن توســط دیFــران و ... ) 
تبلــور م* یابــد و بــه «نــوازش» افــزوده م* شــود (پیش قــدم و فرخنــده فــال، ١٣٩۵). «نــواز» کــه 
توجــه بــه گــروه خاصــ* دارد و از جنبــۀ توجــه عملــ* قــوی برخــوردار اســت، در عباراتــ* نظیــر 
ــرار دارد  ــاز» ق ــن هــرم «ن ــد. در نهایــت، در رأس ای ــدا م* کن ــواز نمــود پی ــواز و بنده ن مهمان ن
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کــه نشــان دهندۀ آن اســت کــه «نــاز» تنهــا شــامل اشــخاص محــدود و خاصــ� م� باشــد. بــه | 

بیــان دی6ــر، از آنجاکــه دامنــۀ کاربــرد از «نــوازش» بــه «نــاز»، محدودتــر و خاص تــر م� شــود، 
«نــاز» نم� توانــد در ارتبــاط بــا هــر بافــت و شــرکت کننده ای اســتفاده شــود. 

۴‑٢‑٢. ناز کردن به عنوان ی; ارزش در فرهنگ ایران4
ــه دارای نظــام ارزش گــذاری منحصــر  ــراد جامع ــE از اف ــم، هــر ی همان طــور کــه م� دانی
ــه انجــام  ــر اســاس آن، کارهــا و تصمیم گیری هــای روزمــرۀ خــود را ب ــردی اســت کــه ب ــه ف ب
ــ� دارای ارزش هــای فرهنگــ� مشــترک�  ــه به صــورت جمع ــE جامع ــراد ی ــا اف م� رســاند. ام
ــوند و  ــل م� ش ــا منتق ــه آنه ــت و ... ب ــه، دول ــانه، مدرس ــواده، رس ــق خان ــه از طری ــتند ک هس
ــرار م� دهــد. سیســتم ارزش گــذاری  ــا را تحت الشــعاع خــود ق ــم آنه ارتباطــات و درک و فه
ایرانیــان به گونــه ای اســت کــه آنــان نــاز کــردن را یــE ارزش به شــمار م� آورنــد و در نتیجــه، در 
عرصه هــای مختلــف زندگــ� فــردی و اجتماعــ� از آن بهــره م� گیرنــد. همان طــور کــه گفتــه 
ــE ارزش به شــمار مــ� رود،  ــوان ی ــ� به عن ــۀ ایران ــۀ فرهنگــ� در جامع ــن مؤلف شــد، چــون ای
ــگ  ــن زباهن ــران، ای ــگ ای ــذاری فرهن ــام ارزش گ ــد. در نظ ــترده ای م� باش ــرد گس دارای کارب
دارای چنــان ارزشــ� اســت کــه عامــۀ مــردم اغلــب بــر ایــن باورنــد کــه فــردی کــه بیشــتر نــاز 

ــرام بیشــتری را دارد. ــد، شایســتگ� برخــورداری از احت م� کن
 ۴‑٢‑٣. ناز کردن به عنوان ی4G از مصادیق ادب

ی\ــ� از انگیزه هــای پنهــان در پــس نــاز کــردن در زبــان فارســ�، رعایــت ادب و احتــرام 
ــوان  ــان بومــ�، به عن ــرام گوینــدگان فارســ� زب م� باشــد. همان طــور کــه م� دانیــم، ادب و احت
رفتــار کــردن طبــق قراردادهــای اجتماعــ� و بــا توجــه بــه تمایــالت وجهــه گروهــ� و شــخص� 
افــراد، تجربــه م� شــود. در واقــع، نظــر بــه ایــن اصــل کــه غیرمســتقیم بــودن و تعــارف کــردن 
ــن  ــاز در ای ــد، وجــود ن ــران به شــمار م� رون ــۀ ای ــق و ویژگ� هــای ادب در جامع جــزء مصادی
فرهنــگ ی\ــ� از جلوه هــای بــارز ایــن دو ویژگــ� محســوب م� شــود. بنابرایــن م� تــوان گفــت، 
نــاز کــردن نقــش مهمــ� در نشــان دادن ادب در مــراودات اجتماعــ� در جامعــۀ جمع گــرای 
ایــران ایفــا م� کنــد کــه البتــه گســتردگ� کاربــرد ایــن زباهنــگ در زبــان فارســ� گاهــ� منجــر 

بــه عــدم درک کامــل یــا نوعــ� ابهــام در زبــان م� شــود. 
۴‑٢‑۴. هیجامHد و زباهنگ ناز کردن

ی\ــ� دی6ــر از مباحثــ� کــه در ارتبــاط بــا زباهنــگ نــاز کــردن در فرهنــگ فارســ� قابــل طــرح 
ــد  bــد اســت. براســاس آنچــه در ارتبــاط بــا هیجام bیجام bاســت، ارتبــاط ایــن زباهنــگ بــا مفهــوم ه
گفتــه شــد، شــاید بتــوان چنیــن نتیجه گیــری کــرد کــه بــه دلیــل اهمیــت بــاالی ایــن زباهنــگ در 
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دو
 | فرهنــگ ایرانــ/ و گســتردگ/ کاربــرد آن در جامعــۀ جمع گــرای ایــران، میــزان تجربــه و در نتیجــه 

ــه و  ــا ایــن زباهنــگ در ســطح باالیــی قــرار گرفت ــاط ب ــان در ارتب ــد فارســ/ زبان یجام< درجــۀ ه<
تقریبــاً همــۀ افــراد جامعــه بــه دلیــل ویژگ/ هــای فرهنگــ/ جامعــۀ خــود، نســبت بــه ایــن زباهنگ 
ــع آن، ضمــن تبدیــل ایــن  ــه تب ــد درونــ/ از آن رســیده اند. ب ــه ســطح هیجام< ــوده و ب حســاس ب
مفهــوم بــه یــW زباهنــگ، بــه اعتقــاد پیش قــدم و همــSاران (٢٠١۵)، تعــداد و تکثــر لغــات 
مرتبــط بــا آن مفهــوم افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. بــه بیــان دیZــر، هــرگاه یــW مفهــوم ماننــد نــاز 
کــردن در یــW فرهنــگ بــه زباهنــگ تبدیــل شــود، هیجامــد افــراد جامعــه نســبت بــه آن بــاال 
مــ/ رود و در نتیجــۀ آن، بــه دلیــل ازدیــاد کاربــرد آن توســط افــراد، واژه هــای مرتبــط بــا آن مفهــوم 
نیــز بــه طــور طبیعــ/ افزایــش پیــدا خواهنــد کــرد. وجــود گســتردگ/ و تعــدد کاربــرد ایــن واژه در 

زبــان فارســ/ م/ توانــد شــاهد و گواهــ/ بــر صحــت ایــن ادعــا باشــد.

۵. بحث و نتیجه گیری
نظــر بــه اهمیــت نقــش زباهنگ هــا در بــه تصویــر کشــیدن نمــای فرهنگ/ هر کشــور و بــا توجه 
بــه نقــش کلیــدی آن هــا در درک و فهــم ارتباطــات میــان فرهنگــ/، در تحقیــق حاضــر بــه تعمیــق 
مؤلفــۀ فرهنگــ/ نــاز کــردن در زبــان فارســ/ پرداختــه شــد. بــرای نیــل بــه هــدف مــورد نظــر، پــس از 
تشــریح مــدل هایمــز و بخش هــای تشــSیل دهندۀ آن، مSالمــات شــرکت کنندگان ایــن پژوهــش کــه 
در آن قطعــۀ زبانــ/ «نــاز کــردن» و ترکیبــات آن در موقعیت هــای مختلــف اســتفاده شــده بــود، مورد 
بررســ/ دقیــق قــرار گرفــت و ســپس ایــن مؤلفۀ فرهنگــ/ از ابعاد مختلــف مورد کنکاش واقع شــد.

ــا  ــران ادع ــا ای ــاط ب ــروزه در ارتب ــوان گفــت، اگرچــه ام ــج حاصــل م/ ت ــه نتای ــا توجــه ب ب
م/ شــود کــه بــا توجــه بــه گســترش وســایل ارتبــاط جمعــ/ و رشــد صنعت و فنــاوری، بســیاری 
از دیدگاه هــای فردگرایــی در فرهنــگ جامعــۀ ایــران تزریــق شــده و بــه نوعــ/ شــیوۀ رفتــار افراد 
را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و ســبب شــده اســت کــه مردمــان آن از جمع گرایــی بــه ســمت 
ــرد زباهنــگ  ــر گســتردگ/ کارب ــا نگاهــ/ ب ــن وجــود، ب ــا ای ــد، ب ــل کنن ــی افراطــ/ می فردگرای
نــاز کــردن در فرهنــگ ایرانــ/ (پیش قــدم، ١٣٩٣) مشــخص م/ شــود کــه بــه ایــن علــت کــه 
ــد هســتند و بــا توجــه بــه  یجام< در ارتبــاط بــا ایــن مفهــوم، ایرانیــان دارای ســطح باالیــی از ه<
ــد مــا از مفاهیــم، تعیین کننــدۀ ســطح درک مــا از مفاهیــم خواهــد بــود،  یجام< اینکــه ســطح ه<
ایــن مفهــوم توســط جامعــۀ ایرانــ/ به طــور کامــل درک شــده و بــه همیــن دلیــل، دارای کاربــرد 
گســترده ای اســت. بــه بیــان دیZــر، بــا اینکــه تصــور عامــه بــر ایــن اســت کــه فرهنــگ ایــران 
دچــار تغییــر شــده و بــه ســمت فردگرایــی جلــو آمــده اســت و بــا توجــه بــه افزایــش چشــمZیر 
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دو
ــگ |  ــ� فرهن ــوز ی ــردن هن ــاز ک ــگ ن ــا و ... فرهن ــ)، چت ه ــب0ه های اجتماع ــات و ش ارتباط

جــاری و ســاری اســت و ایــن امــر ریشــه در آن دارد کــه همچنــان اصالــت جمــع در جامعــۀ 
احساســات) و عاطفــ) ایــران قــدرت خــود را حفــظ نمــوده اســت. م) تــوان نتایــج حاصــل از 

بررســ) های صــورت گرفتــه در  ایــن تحقیــق را در تصویــر شــماره ۵ خالصــه نمــود.

نمودار ۵. ابعاد مختلف زباهنگ «ناز کردن»

همچنیــن نتایــج حاصــل از تحلیــل و بررســ) قطعــۀ زبانــ) «نــاز» و ترکیبــات آن براســاس 
ال[ــوی هایمــز (١٩۶٧)، به صــورت خالصــه در جــدول شــماره ١٠ قابــل ارائــه م) باشــد:

جدول ١٠. نتایج حاصل از تحلیل قطعۀ زبان4 «ناز» و ترکیبات آن براساس الHوی هایمز (١٩۶٧)
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دو
 | پیشــنهاد  زبانشناســان  و  فرهنگ شناســان  مورخــان،  جامعه شناســان،  بــه  پایــان،  در 

ــه و فیلــم  ــا از طریــق ب:ارگیــری روش هــای دی8ــری همچــون پرسشــنامه، مصاحب م< شــود ت
بــرای جمــع آوری داده هــا، بــه بررســ< کامل تــر ایــن زباهنــگ در زبان هــای فارســ<، انگلیســ< 
و نیــز ســایر فرهنگ هــای جمع گــرا و فردگــرا بپردازنــد و بررســ< کننــد کــه آیــا زباهنــگ «نــاز 
ــا در  ــود ی ــه م< ش ــر گرفت ــJ ارزش در نظ ــوان ی ــه عن ــرا ب ــع جمع گ ــط در جوام ــردن» فق ک
جوامــع فردگــرا نیــز کاربــرد دارد و در نهایــت، یافته هــای خــود را بــا نتایــج پژوهــش حاضــر 
مقایســه نماینــد. افــزون بــر ایــن، در بررســ< ایــن زباهنــگ م< تواننــد متغیرهــای ســن، نســل، 
ــد  ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــرار داده ت ــر ق ــد نظ ــ< و ... را م ــۀ اجتماع ــت، طبق ــیت، قومی جنس

ــد. ــه نماین ــگ ارائ ــن زباهن ــری از ای ــر دقیق ت تصوی
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دو
 |

منابع و مأخذ

تهران:  اسالم4.  آموزه های  در  جمع گرایی  و  فردگرایی  فرد،  مقاالت  مجموعه   .(١٣٩۴) مرتض%  بحران%، 
پژوهش>ده مطالعات فرهنگ% و اجتماع%.

فصلنامۀ  زبان»،  فرهنگ کاوی  در  تحول گرا  ابزاری  عنوان  به  «زباهنگ»  «معرف%   .(١٣٩١) رضا  پیش قدم، 
مطالعات زبان و ترجمه (دانشOده ادبیات و علوم انسان4)، شماره ۴: ۶٢‑ ۴٧.

 پیش قدم، رضا (١٣٩٣). «آسیب شناس% روش های جمع آوری داده در مطالعات زبان%: گام% به سوی بوم% سازی 
روش تحقیق در ایران»، فصلنامۀ جستارهای زبان4، شماره ٢: ٧٠‑ ۵۵.

 پیش قدم، رضا و آتنا عطاران (١٣٩٢). «نگاه% جامعه شناخت% به کنش گفتاری قسم: مقایسه  زبان های فارس% و 
انگلیس%». فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه، شماره ۴۶: ۵٠‑٢۵.

 پیش قدم، رضا و المیرا فرخنده فال (١٣٩۵). «از نوازش تا نوازه: نگاه% به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان 
دوم»، فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه (دانشOده ادبیات و علوم انسان4)، شماره ۴٩: ١٣‑١.

پیرامون کاربردهای گفتمان%  جامعه شناخت%  «تأمل%   .(١٣٩۶) پوراصفهان%  فیروزیان  آیدا  و  رضا  پیش قدم،   
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عل$ قنبری برزیان١

چ(یده
هدف پژوهش پیش رو، مطالعه تأثیر محتوی، میزان و مدت زمان استفاده از فضای 
مجازی بر هویت دین6 نوجوانان است. این پژوهش حاصل پیمایش6 است که در میان 
اصفهان،  تهران،  پسر ١۵تا ١٧سال  و  دبیرستان6 دختر  دانش آموزان  از  نفر   ٣٨٠٠
تبریز، اهواز، مشهد، شیراز، کرج، رشت در سال ١٣٩۵ انجام شده است. اعتبار ابزار 
تحقیق، از نوع اعتبار صوری بوده، که اساتید خبره در این حوزه، آن را تایید کردند. 
پایایی آن هم با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به صورت میانگین، برای گویه های 
ابعاد هویت دین6 میزان (ɑ˃0/82) محاسبه شد. بر اساس یافته های توصیف6 این 
مجازی  فضای  از  استفاده  میزان  میانگین  بیشترین  تهران6  دانش آموزان  تحقیق، 
(١٢٨دقیقه در روز)  و دانش آموزان اصفهان6 کمترین (۶۴ دقیقه) میزان استفاده 
 c را انجام داده اند. یافته های تبیین6 این پژوهش، نشان م6 دهد که آزمون تا‑کندال
رابطه بین محتوی مصرف فضای مجازی با هویت دین6 نوجوانان را تأیید نموده است. 
همچنین رابطه بین میزان ساعات مصرف فضای مجازی با هویت دین6 نوجوانان با 
استفاده از آزمون تا‑کندال b با سطح اطمینان ٠/٩٩ تأیید گردید. نتیجه این پژوهش 
نشان م6 دهد که میانگین استفاده دختران نوجوان از فضای مجازی بیشتر از پسران 
نوجوان است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون6، سه متغیر میزان ساعات استفاده از 
فضای مجازی، محتوی فضای مجازی و جنسیت، ٠/٨٧ از هویت دین6 نوجوانان در 
مواجه با فضای مجازی برای نوجوانان را تبیین م6 کنند. پیشنهاد این پژوهش برای 
سیاستگذاران حوزه فرهنگ6، طراح6، تقویت و دسترس6 پذیری آسان و ارزان برنامه ها 
و بازی های رایانه ای متناسب با ساختار فرهنگ6 ـ اجتماع6 جامعه ایران6 ـ اسالم6 در 

فضای مجازی  برای نوجوانان است.

واژه های کلیدی
 نوجوانان، فراغت مجازی، دینداری، هویت دین6، فضای مجازی

تاریخ دریافت: ٩۶/٠۶/٠۶    تاریخ پذیرش: ٠٩/١٣/٩۶
qanbari20@yahoo.com                                                                 ١ . استادیارگروه علوم اجتماع9 دانش6اه اصفهان
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١. مقدمه و بیان مسئله | 

ــش  ــا و ابزارهــای پی ــن نیروه ــوان ی,ــ+ از مهم تری ــ+ به عن ــ+ و اطالعات فناوری  هــای ارتباطات
ــرات و  ــدن، تأثی ــ+ ش ــ+ جهان ــوزه فرهنگ ــز از ارکان ح ــدن و نی ــ+ ش ــای جهان ــده رونده برن
ــال های  ــت. در س ــته اس ــان+ داش ــع انس ــون جوام ــای گوناگ ــ+ در عرصه ه ــای مختلف پیامده
اخیــر از طریــق گســترش فزاینــده فناوری هــای نویــن اطالعاتــ+ و ارتباطــ+، تحــوالت بنیادینــ+ 
در زندگــ+ انســان ها در عرصــه روابــط سیاســ+، اجتماعــ+، فرهنگــ+ و دینــ+ بــه وجــود 
ــدی از ارتباطــات و تعامــالت انســان+  ــوع جدی ــن امــر، شــ,ل گیری ن آمــده اســت. پیامــد ای
اســت. ظهــور فضــای مجــازی، به خصــوص اینترنــت، به عنــوان مهم تریــن شــاخصه فنــاوری 
ــه  ــان داشــته اســت کــه از جمل ــرات بســیاری در زندگــ+ مــردم، خاصــه جوان ارتباطــات، تأثی
ــران آن از  ــه کارب ــرد ک ــاره ک ــن اش ــه آنالی ــT جامع ــ,ل گیری ی ــه ش ــوان ب ــرات آن، م+ ت تأثی
طریــق ایمیــل و چــت بــا ی,دیVــر ارتبــاط برقــرار م+ کننــد. در واقــع، اینترنــت بــا فراهــم آوردن 
یــT ارتبــاط شــخص+ و خصوصــ+ کــه عمومــاً از کنتــرل مراجــع دولتــ+ نیــز خــارج شــده، بــه 

مهم تریــن وســیله در چنیــن فضایــی تبدیــل گردیــده اســت. 
تحــوالت فناورانــه عالوه بــر تأثیــر بــر ذوق، ســلیقه و نیــاز ارتباطــ+ آنهــا، گذرانــدن اوقــات 
فراغــت آنهــا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده  اســت. دو فراینــد «رســانه ای  شــدن» و «خانگــ+ 
شــدن» توصیف  كننــدۀ گــذران بخــش عمــده ای از فراغــت جوانــان در جوامــع مــدرن اســت. 
ــرای ســرگرم شــدن  ــد و ب ــوت ســپری م+ كنن ــش در خل ــش  از پی ــان فراغــت خــود را بی جوان

ــد متكــ+ هســتند. (ذكایــی،٢:١٣٨٣). ــه رســانه های جدی ــده ای ب به طــور فزاین
تغییــرات تنــد و اجتناب ناپذیــر در حــوزه ارتباطــات رســانه ای، تحولــ+ شــVرف در روابــط 
اجتماعــ+ و تغییــرات فرهنگــ+ ایجــاد نمــوده اســت و حوزه هــای متعــدد اجتماعــ+ و فرهنگــ+ 
را تحت الشــعاع قــدرت شــب,ه ای خــود قــرار داده اســت. از ســویی تأثیــرات فضــای مجــازی 
بــر روی خانــواده و جوانــان ی,ــ+ از مهم تریــن دغدغه هــای مدیــران فرهنگــ+ جامعــه ایرانــ+ 
ــ+  اســت. شــب,ه های اجتماعــ+ مجــازی ارزش هــای اجتماعــ+ را متحــول ســاخته و دگرگون
گســترده ای را در شــیوه های شــ,ل گیری هویــت دینــ+ افــراد و گروه هــا بــه وجــود آورده انــد. 
در فراینــد اســتفاده از  فضــای ســایبر در زمــان فراغــت بــر اســاس نظریه هــای روان شناســ+ 
اجتماعــ+ و جامعه شناســ+ و نظریه هــای بــازی  ارزش هــا و هنجــاری  و رفتارهــای تــازه و 
متناســب بــا خــود را بــه همــراه خواهــد داشــت. ایــن تأثیــر تــا آنجــا مهــم و تغییرســاز بوده اســت 
ــبب  ــه س ــد. آنچ ــخن گفته ان ــال و ... س ــواده دیجیت ــ+ دوم، خان ــازی، زندگ ــت مج ــه از هوی ک
دل مشــغول+ و نگران+ هــا و دغدغه هــای بیشــتر خانــواده و مدیــران فرهنگــ+ شــده اســت تأثیــری 
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 | ــار فرهنگــ�  ــر شــخصیت و رفت ــن ب اســت کــه حضــور در فضــای مجــازی و بازی هــای آنالی

ــان و  ــران آن م� گــذارد، خاصــه آن کــه در ایــن دوران نوجوان ــان و کارب ــ�  نوجوان و هویــت دین
اغلــب کاربــران آن در جســت وجوی ســازه جدیــدی از هویــت اجتماعــ� و فرهنگــ� هســتند و 
بی تردیــد ایــن ابــزار قدرتمنــد فرصت هــای بی شــماری را بــرای تعریــف و ارائــه و بیــان خــود 
ــد  ــت صورت هــای جدی ــال اینترن ــد. فضــای مجــازی و دیجیت ــش فراهــم م� کن ــرای کاربران ب
ــ� و  ــارکت سیاس ــداول مش ــای مت ــن صورت ه ــ� را جایMزی ــاری و عاطف ــارکت های اظه مش

اجتماعــ� در عرصه هــای «حقیقــ�» جامعــه ســاخته  اســت (ســیورال١، ٢٠٠٠). 
اهمیــت ایــن تغییــرات مــورد توجــه بســیاری از صاحبنظــران علــوم اجتماعــ� و مطالعــات 
فرهنگــ� قــرار گرفتــه اســت.گیدنز، کاســتلز، مــ^ لوهــان و ترلــو و دیMــران بــا تعابیــر مختلف� 
ــه  ــع را از شــب_ه های اجتماعــ� و جامع ــری فرایندهــای اجتماعــ� و فرهنگــ� جوام تأثیرپذی
ــری  ــه اثرپذی ــوزه و دامن ــد ح ــش و رص ــویی پای ــد. از س ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــ� م اطالعات
ــران و مســئولین  ــد مدی ــورد تأکی ــه ای م ــ� از فضــای مجــازی و بازی هــای رایان ــه ایران جامع
نظــام نیــز بــوده اســت. حضــرت آیــت الeــه خامنــه ای، برخــ� بازی هــای رایانــه ای و اســباب 
بازی هــای وارداتــ� را از جملــه مصداق هایــی خواندنــد کــه در ترویــج رفتــار و ســب^ زندگــ� 
ــد (ســوم شــهریور  ــان ایرانــ� تأثیرگــذاری م� کن ــان و جوان غربــی در ذهــن کــودکان، نوجوان
ــه ای و  ــر فراغــت مجــازی و انجــام بازی هــای رایان ــه درصــدد اســت تأثی ــن مقال ١٣٩۵). ای
آنالیــن را  بــر هویــت دینــ� و دینــداری نوجوانــان، مــورد بررســ� قــرار داده و بــه ایــن ســؤال 
پاســخ دهــد کــه حضــور نوجوانــان  در فضــای مــازی و  انجــام بازی هــای آنالیــن و رایانــه ای 

چــه تاثیــری بــر هویــت دینــ� و دینــداری آنهــا دارد؟

٢. ادبیات نظری و تجربی 
موضــوع هویــت دینــ� و الMــوی آن در ارتبــاط بــا هــر دینــ� متفــاوت اســت؛ زیــرا هویــت 
دینــ� به شــدت بــه ماهیــت و تاریــخ ادیــان، تاریــخ جنبش هــای مذهبــی و نــوع عقایــد 
دینــ� مربــوط م� شــود. بنابرایــن، در اندازه گیــری هویــت دینــ� در هــر دیــن خــاص بایــد بــه 
ــدام  ــر ک ــی ه ــای مذهب ــا و نگرش ه ــا، و ارزش ه ــدی فرقه ه ــوع طبقه بن ــ�، ن ــات دین ترجیح

توجــه کــرد. 
آشــمور٢ و هم_ارانــش (2004) چارچــوب هویــت جمعــ� را به منزلــه راهــ� بــرای فهــم 
هویــت مذهبــی در برابــر ســایر نظریه هــای رقیــب ارائــه دادنــد. از نظرآشــمور و هم_ارانــش، 
1.  Siurala

2.  Ashmoor
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ــاری اســت. امــا |  هویت هــای فــردی و جمعــ" شــامل مؤلفه هــای شــناخت"، احساســ" و رفت

ــوند.  ــز م" ش ــم متمای ــراد از ه ــرای اف ــان ب ــطه کارکردش ــ" به واس ــردی و جمع ــای ف هویت ه
بــر ایــن اســاس تمپلتــون 1و دیDــران(2006)  هویــت مذهبــی را به منزلــه هویــت جمعــ" و 
هویــت معنــوی را به منزلــه هویــت فــردی مطــرح م" کننــد. هویــت معنــوی، هویــت شــخص" 
 Lاســت زیــرا متضمــن ویژگ" هــای معنــوی خــاص فــرد اســت تــا ویژگ" هــای مشــترك بــا یــ
گــروه و دیDــر آن کــه هویــت معنــوی ارتبــاط مســتقیم" بــا احســاس تعلــق بــه گــروه مذهبــی 
نــدارد. هویــت مذهبــی، هویــت جمعــ" اســت زیــرا افــراد برخــوردار از هویــت مذهبــی بــر این 
ــر اســاس  ــد ب ــی هســتند و هویت شــان م" توان ــد کــه آنهــا عضــوی از یــL گــروه مذهب باورن
پذیــرش نظام هــای اعتقــادی، پذیــرش اهمیــت ارزش هــای مذهبــی، تعهــد بــه گــروه مذهبــی 
ــ"  ــت دین ــه هوی ــوان گفــت ک ــن، م" ت ــر باشــد. بنابرای ــا مذهــب متغی ــط ب و کردارهــای مرتب
مجموعــه ای نســبتاً پایــدار و ثابــت از ایستارهاســت کــه فــرد از رابطــه خــود بــا دیــن در ذهــن 
دارد. هویــت دینــ" به عنــوان هویــت جمعــ" متضمــن آن ســطح از دینــداری اســت کــه بــا مــای 

جمعــ" یــا همــان اجتمــاع دینــ" یــا امــت مقارنــت دارد (حاجیانــ"، ١٣٨٨: ١٣١).
 از دیــد ژاکوبســن٢ هویــت دینــ" عبــارت اســت از شــناخت ارزش هــا و احســاس تعلــق 
ــبون، ١٩٩٨ :١۴٠)،  ــاص (جfس ــ" خ ــاع دین ــL اجتم ــت در ی ــا عضوی ــاط ب ــرد  در ارتب ف
همچنیــن م" تــوان گفــت کــه هویــت دینــ" مجموعــه ای نســبتاً پایــدار و ثابــت از ایستارهاســت 
کــه فــرد از رابطــه خــود بــا دیــن در ذهــن دارد. هویــت دینــ" به عنــوان هویــت جمعــ" متضمــن 
آن ســطح از دینــداری اســت کــه بــا مــای جمعــ" یــا همــان اجتمــاع دینــ" یــا امــت مقارنــت 
دارد (حاجیانــ"، ١٣٨٨: ۴٣٧). آخونــدی (١٣٧٧) مؤلفه هــای هویــت دینــ" را پایبنــدی 
ــون مذهــب، خــود و  ــی، کنشــDری پیرام ــه مذهــب، انجــام مراســم مذهب ــ" ب نظــری و عمل
ــودن  ــادار ب ــی، احســاس معن ــژه مذهب ــد وی ــه عقای ــی دانســتن، توجــه ب ــواده اش را مذهب خان
زندگــ"، احســاس معنابخشــ" دیــن و شــرکت در خدمــات داوطلبانــه مذهبــی دانســته اســت 
و معتقــد اســت کــه هویــت دینــ" بــه معنــای احســاس تعلــق و تعهــد فــرد نســبت بــه باورهــا، 

احــfام و ارزش هــای دینــ" اســت.
چنانچــه کــه تاکنــون ذکــر شــد، هویــت دینــ" عبــارت اســت از اتــکای فــرد بــه یــL نظــام 
یــا پایــDاه اعتقــادی کــه در جهت گیــری فــرد در زمینه هــای مختلــف تأثیــر م" گــذارد، هویــت 
دینــ" فراینــدی اســت کــه افــراد یــL گــروه در آن بــا برخــورداری از دیــن و تعالیــم مشــترك، 

1.  Templtoon

2.  Jacobson
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 | پایبنــدی و وفــاداری خــود را بــه آن حفــظ نمــوده و بــا تمایــل بــه انجــام مناســ! و آئین هــای 

ــوان در  ــت را م6 ت ــوع هوی ــن ن ــد. ای ــم آن م6 پردازن ــ;ل ده6 و تح;ی ــه ش ــر ب ــی فراگی مذهب
ــتگ6  ــا، دلبس ــودن ارزش ه ــی، فراگیرب ــن مذهب ــای نمادی ــن، ارزش ه ــر دی ــه جوه ــدی ب پایبن
ــه  ــ6 ب ــل عمل ــا و مشــارکت و تمای ــا، نماده ــه شــعائر، مناســ!، نهاده ــ6 ب ــ6 و عموم جمع
ظواهــر و آئین هــای مذهبــی و دینــ6 مشــاهده نمــود. بــه عبــارت دیLــر، هویــت دینــ6 برداشــت 
و تصویــری اســت کــه هــر فــرد در مــورد مســائل مذهبــی و دینــ6 دارد. هویــت دینــ6 فراینــدی 
اســت کــه افــراد یــ! گــروه طــ6 آن بــا برخــورداری از دیــن و تعالیــم مذهبــی مشــترك، پایبنــدی 
و وفــاداری خــود را بــه آن حفــظ نمــوده و بــا تمایــل بــه انجــام مناســ! و آئین هــای مذهبــی 
ــدی  ــوان در پایبن ــت را م6 ت ــوع هوی ــن ن ــد. ای ــم آن م6 پردازن ــ;ل ده6 و تح;ی ــه ش ــر ب فراگی
بــه جوهــر دیــن و ارزش هــای بنیادیــن مذهبــی و فراگیــر بــودن ارزش هــا و دلبســتگ6 جمعــ6 
ــه  ــ6 ب ــ6 و مشــارکت و تمایــل عمل ــه شــعائر، مناســ!، نهادهــا و نمادهــای دین و عمومــ6 ب
ظواهــر و آئین هــای مذهبــی و دینــ6 مشــاهده نمــود. در ایــن تحقیــق هویــت دینــ6 بــر اســاس 
مــدل بومــ6 شــده کالگ و اســتارك، ابعــاد اعتقــادی، مناســ;6، تجربــی، فکــری یــا دانشــ6، 
پیامــدی دیــن را ســنجش شــده اســت. ایــن مقیــاس در پژوهش هــای متعــددی مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه و بــه نوعــ6 اصل6 تریــن و شــایع ترین مقیــاس مــورد اســتفاده در مطالعــات حــوزه 

هویــت دینــ6 اســت.
 فضــای مجــازی، بــه معنــای مجموعــه ارتباطــات و تعامل هــای انســان از طریــق رایانــه 
و فناوری هــای نویــن، بــدون توجــه بــه جغرافیــای فیزی;ــ6 اســت. فضــای مجــازی، توســط 
ــرای توصیــف طیــف وســیع6 از  ــام گیبســون١، ب ــ6، ویلی نویســنده داســتان های علمــ6 تخیل
ــال رد و  ــه ای اســت کــه توســط داده هــای دیجیت ــق شــب;ه های رایان ــ6 از طری ــع اطالعات مناب
ــازی  ــای مج ــری از فض Lــای دی ــت. در معن ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــود، م ــدل م6 ش ب
عبــارت اســت از محیــط ال;ترونی;ــ6 واقعــ6 اســت کــه ارتباطــات انســان6 بــه شــیوه ای ســریع، 
فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی یــا ابــزار خــاص خــود، در آن زنــده و مســتقیم روی م6 دهــد. 
ــ6 موجــود شــده از  ــع اطالعات ــواع مناب ــام ان ــف تم ــرای توصی ــوان ب فضــای مجــازی را م6 ت
طریــق شــب;ه های رایانــه ای بــ;ار بــرد، در حقیقــت فضــای مجــازی نــوع متفاوتــ6 از واقعیــت 
مجــازی و دیجیتالــ6 اســت کــه توســط شــب;ه های رایانــه ای هــم پیونــد تأمیــن م6 شــود کــه بــا 

اندکــ6 مســامحه م6 تــوان آن را متــرادف بــا شــب;ه جهانــ6 اینترنــت دانســت.
 فضــای مجــازی، مفهومــ6 مســتقل از اینترنــت اســت و ارتباطــات فضــای مجــازی قبــل 

1.  Gibson
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ــان� در |  ــالت انس ــون١، ١٩٩٨: ۶). تعام ــد. (آبلس ــاز ش ــ� آغ ــب5ه های جهان ــت و ش از اینترن

ــه چهــره و در یــ@ ســرزمین  ــه شــ5ل چهــره ب ــر خــالف فضــای واقعــ� کــه ب ایــن فضــاء، ب
واحــد اســت، بــه شــ5ل جهانــ� اســت و در ایــن فضــا معمــوالH افــراد ناشــناس باقــ� م� ماننــد. 
ایــن فضــا، در هــر زمــان و در هــر م5انــ� بــه راحتــ� در دســترس اســت. اینترنــت، بارزتریــن 
مشــخصه چنیــن فضایــی اســت کــه دارای ســیPنال های مختلــف و بیشــمار ارتباطــ� اســت 
ــ�،  ــازی اجتماع ــب5ه های مج ــق ش ــان از طری ــف جه ــاط مختل ــر از نق ــا نف و در آن میلیون ه
پســت های ال5ترونی5ــ�، اتاق هــای گفت وگــو (چــت) بــا هــم در ارتبــاط هســتند. ایــن فضــا، 
ــم،  ــه در آن بی جس ــ�، هم ــانه های فیزی5 ــور نش ــدم حض ــطه ع ــه واس ــه ب ــت ک ــ� اس محیط
بی مــ5ان و متعاقبــاً گمنــام و بــه طــرز محسوســ� کنتــرل ناپذیرنــد و در عیــن حــال، بــه واســطه 
ــاوری آن، به شــدت تحــت کنتــرل ســاختارهای  خصوصیــات و چارچوب هــای مســتح5م فن
بی شــمار مرئــ� و نامرئــ� موجــود در ایــن فضــاء هســتند (ذکایــی و خطیبــی، ١٣٨۵: ١١٣). 
اســتدالل کاتلــر٢ ایــن اســت کــه تعامــل، خصیصــه اصلــ� رســانه در فضــای مجــازی اســت کــه 
ــه وســایل  ســطح� از تعامــل محــاوره ای را فراهــم مــ� آورد کــه در دیPــر رســانه ها، از جمل
ارتبــاط جمعــ�، در دســترس نیســت (باتلــر، ١٩٩۶: ٣١٧ ـ ٣٣٣(. از دیــد کاســتلز فضــای 
مجــازی و اینترنــت بــا دگرگــون ســاختن بنیادیــن ماهیــت ارتباطــات، نقــش تعیین کننــده ای در 
ــد (کاســتلز، ١٣٨٠:  ــ� شــهروندان ایفــا م� کنن ــر و شــ5ل ده� فرهنگ هــا و هویــت مل تغیی
٣٨۴‑ ٣٨٣). عالوه بــر آن، پاســتر بــر نقــش اینترنــت در گســترش فرهنــگ و هویــت و 
ــد  ــاط، وی فراین ــن ارتب ــد کــرده اســت. در ای ــ� تأکی ــت مل ــد ســاخته شــدن هوی روش جدی

جهان� شــدن رســانه ها را بــا بــه  وقــوع پیوســتن افــول هویــت ملــ� تحلیــل کــرده اســت.
ــان،  ــ� نوجوان ــت دین ــر هوی ــه ای ب ــرات بازی هــای رایان ــن تأثی ــرای تبیی ــه ب ــن مقال   در ای
افــزون بــر نظریــه کاســتلز از نظریــه خود دوم شــری «تــرکل٣»، نظریــه پنجره جوهــری «ترلو۴» و 
نظریــه ماســ@ های هویتــ� «برنــدا دانــت۵»، نظریه هــای کاشــت و داشــت در تحلیل برســاختن 
هویــت دینــ�  هــم مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. بــر اســاس نظریــه کاســتلز  فضــای مجــازی، 
در فراینــد هویت ســازی، مراجعــه اجتماعــ� را متعــدد و متنــوع نمــوده اســت، هویت ســازی 
ســنت� را دشــوار ســاخته و تــداوم «زمــان» را از آن ســتانده، «وحــدت» موضــوع را مخــدوش 
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 | کــرده و احساســ/ از موقتــ/ و متغیــر بــودن را بــر ذهــن انســان چیــره گردانیــده اســت. ضمــن 

اینکــه تردیــد و عــدم قطعیــت را بــه همــه حوزه هــای زندگــ/ فرهنگــ/ و حتــ/ حــوزه شــناخت 
علمــ/ رســوخ داده و تــرس و ناامنــ/ فراگیــری را بــه ارمغــان آورده اســت. همچنــان کــه قلمــرو 
ــر از  ــیار بزرگ ت ــراد را بس ــ/ اف ــای اجتماع ــترش داده و دنی ــ/ را گس ــ/ اجتماع ــط زندگ رواب
گذشــته ســاخته و احســاس کنتــرل ناپذیرتــر شــدن چنیــن دنیایــی را در ضمیــر یGایــF آنــان 
زنــده کــرده اســت. تبدیــل، تغییرپذیــری و ســرعت بــه مهم تریــن عوامــل ویژگــ/ بخــش زندگــ/ 
ل شــده و امنیــت هســت/ شــناخت/ بازیSــران فضــای  اجتماعــ/ بازیSــران فضــای مجــازی مبــدّ

مجــازی را تهدیــد م/ کنــد (کاســتلز، ١٣٨٠:۵۵).
شــری تــرکل در نظریــه خــود دوم کــه در کتــاب «خــود دوم، رایانــه و روح انســان/» آورده 
اســت کــه بازی هــای رایانــه ای فقــط یــF بــازی نیســت بلGــه تأثیــر زیــادی بــر رشــد اجتماعــ/ 
و زندگــ/ عاطفــ/ و هیجانــ/ بــر جــای م/ گــذارد. بازی هــای رایانــه ای درک از خــود را تغییــر 
م/ دهنــد (تــرکل، ٢٠٠۵ :٣٣). بــر اســاس ایــن نظریــه بازیSــران واقعیت هــای جهــان را 
زیــر ســؤال م/ برنــد (همــان:٣۶). ترلــو در نظریــه پنجــره جوهــری خــود بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
دارد کــه تمرکــز بــر جنبه هــای مهــم  بــازی، ارتباطــات میــان فــردی مؤثــر کــه شــامل ادراک و 
گشــودگ/ اســت را تضعیــف م/ کنــد. پنجــره جوهــری دو بعــد اصلــ/ را آشــGار م/ کنــد کــه 
ــوم م/ بخشــیم و آن را ســازمانده/  ــرای دیSــران مفه ــه روشــن/ خــود را ب ــا ب ــق آن م از طری
ــار  ــه از رفت ــم و آن جنب ــ/ داری ــه از آن آگاه ــیوه ای ک ــار و ش ــه از رفت ــ/ آن جنب ــم. یعن م/ کنی
کــه بــرای دیSــران آشــGار اســت. ترلــو اشــاره د ارد بــه ایــن معنــا کــه پنجــره جوهــری بــرای 
مــا یــادآور تصمیماتــ/ ســخت دربــاره خودگشــودگ/ در بازی هــای آنالیــن یــا آفالیــن اســت 
(ترلــو، ١٧٠:١٣٨٩). برنــدا دانــت در کتــاب جامعــه ســایبری در تشــریح نظریــه ماســF های 
 Fهویتــ/، ضمــن بررســ/ مســأله جنســیت، بــازی و اجــرا در اینترنــت از متــن بــه عنــوان ماســ
یــاد م/ کنــد و تحلیــل خــود را بــر ایــن اســاس ارائــه م/ دهــد و اشــاره دارد بــه ایــن نکتــه کــه 
بــازی اینترنتــ/ فرصتــ/ را در اختیــار بازیSــران قــرار م/ دهــد کــه تــا بتوانــد هیجانــات خــود را 
بــه صــورت متنــوع بــروز دهنــد. بــر اســاس ایــن نظریــه در بــازی اینترنتــ/ ایــن فرصــت فراهــم 
ــه جــای جنــس مخالــف خــود  ــا جنــس مخالــف و ب ــ/ ب ــه راحت ــد ب ــا افــراد بتوانن م/ شــود ت
بــازی کننــد. ایــن افــراد  درصدنــد  تــا بــه عنــوان منبعــ/ بــرای لــذت یــا شــیوه تجربــه ای جدیــد 
در روابــط جنســ/ از آن بهــره گیرنــد. دانــت معتقــد اســت کــه فرهنــگ مجــازی شبیه ســازی 

شــده ای از تصاویــر اســت کــه لزومــاً واقعیــت فیزیGــ/ نیســت (دانــت، ٢٠١١:۴۴).
 نظریــه کاشــت یGــ/ از اشــGال اثــر رســانه ها در ســطح شــناخت/ بــوده و مربــوط بــه ایــن 
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ــه باورهــا و |  ــد ب ــا چــه حــد م# توان ــن در معــرض رســانه ها، ت ــرار گرفت موضــوع اســت کــه ق

تلقــ# عمــوم از واقعیــت خارجــ#، شــ>ل دهــد؟ نظریــه کاشــت بــا اشــاعه بــرای ارائــه ال4ویــی 
از تحلیــل، تبییــن شــده اســت؛ تــا نشــان دهنــده تأثیــر بلندمــدت رســانه هایی باشــد کــه اساســاً 

در ســطح برداشــت اجتماعــ#، عمــل م# کننــد (احمــدزاده کرمانــ#، ١٣٩٢ : ٣٣١). 
 از دیــد گربنــر، فضــای مجــازی منبــع معنــاداری از ارزش هــای عمومــ#، عقایــد قالبــی، 
ــد  ــه م# کنن ــازی عرض ــای مج ــانه ها و فض ــه رس ــی ک ــت و محتوای ــوژی و دیدگاه هاس ایدئول
پایه هایــی بــرای جهان بینــ# وســیع تر اســت (میرمحمــدی،٧۶:١٣٩۴). محــور بحــث گربنــر 
ایــن اســت کــه اهمیــت تاریخــ# رســانه ها بیشــتر در تشــ>یل شــیوه های مشــترک در انتخــاب 
مســائل و موضوعــات و چ4ونگــ# نگریســتن بــه رخدادهــا و وقایــع اســت. ایــن شــیوه های 
مشــترک محصــول اســتفاده از فنــاوری و نظــام ارائــه پیــام اســت کــه نقــش واســطه را بــر عهــده 
دارنــد و بــه دیــدی مشــترک و درک مشــترک از جهــان اطــراف منجــر م# شــود. گربنــر محصول 
چنیــن فراینــدی را کاشــت ال4وهــای مســلط ذهنــ# م# نامــد. از نظــر وی رســانه ها متمایــل بــه 
ارائــه دیدگاه هــای هــم شــ>ل و کــم وبیــش ی>ســان از واقعیــت اجتماعــ# هســتند و مخاطبــان 
آنهــا براســاس ایــن چنیــن ســازوکاری فرهنگ پذیــر م# شــوند. گربنــر تــا آن جــا پیــش مــ# رود 
کــه م# گویــد، رســانه ها بــه دلیــل نظــم و هماهنگــ# کــه در ارائــه پیــام در طــول زمــان دارنــد، 
قــدرت اثرگــذاری فراوانــ# دارنــد؛ به طــوری کــه بایــد آنهــا را شــ>ل دهنــده جامعــه دانســت. 

 مانوئــل کاســتلز، از جملــه نظریــه پردازانــ# اســت کــه بــه رابطــه بیــن فرهنــگ، هویــت و 
فضــای مجــازی پرداختــه اســت. وی از فضــای مجــازی به عنــوان فضــای مجــاز واقعــ# یــاد 
م# کنــد و م# گویــد: «ایــن سیســتم# اســت کــه در آن، خــود واقعیــت (یعنــ# وجــود مــادی و 
نمادیــن مــردم) کامــالj در متنــ# از تصاویــر مجــازی و در جهانــ# واقــع نمــا غــرق شــده اســت 
کــه در آن چیزهایــی کــه بــر روی صفحــه ظاهــر م# شــوند، فقــط تصاویــری نیســتند کــه تجربــه 
ــوع پیامــ# در  ــه تبدیــل م# شــود. هــر ن ــه تجرب ــق آنهــا منتقــل م# شــود؛ بل>ــه خــود ب از طری
فضــای مجــازی محصــور م# شــود؛ چــون ایــن فضــا آن قــدر فراگیــر، متنــوع و انعطاف پذیــر 
ــده آدمــ# را در خــود جــای م# دهــد و اشــاره  ــه گذشــته حــال و آین شــده اســت کــه کل تجرب
ــد؛  ــاری نم# نهن ــه کن ت# را ب ــنّ ــای س ــد، فرهنگ ه ــ# جدی ــانه های ال>ترونی> ــه رس ــد ک م# کن
بل>ــه آنهــا را در خــود جــذب م# کننــد» (کاســتلز، ١٣٨٠: ۴٢٨ ـ ۴٣٢)، از فضــای مجــازی 
به عنــوان «فضــای گرافی>ــ#» یــاد م# کنــد. وی در کتــاب خــود بــه عنــوان «واقعیــت مجــازی و 
بازتعریــف خــود» اشــاره م# کنــد: فناوری هــای گرافی>ــ# دو و ســه بعــدی کــه از نظــر فرهنگــ# 
مهم انــد، فرهنــگ مــا را از گفتمــان ارتباطــ# نوشــتاری بــه محیــط گرافی>ــ# واقعیــت مجــازی 
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 | ــد.  ــر م� دهــد کــه در تعریــف فرهنگــ� تعاریــف از «خــود» نقــش مهمــ� را ایفــا م� کن تغیی

وی معتقــد اســت کــه در دوران کهــن ارتباطــات بــه شــ>ل آی>ونیــ; (شــمایل نگاری) بــود. 
پــس از آن، خــط اختــراع شــد کــه ارتباطــات الفبایــی شــ>ل گرفــت و ســپس، در دوره جدیــد 
بــا فنــون جدیــد گرافی>ــ� شــاهد ظهــور مجــدد ارتبــاط آی>ونیــ; (شــمایل نگاری) هســتیم. 
وی واقعیــت مجــازی در فضــای ســایبر را هدایتگــر ســاخت های جدیــد و متفاوتــ� از خــود و 

در نتیجــه، بازتعریــف «خــود» م� بینــد (باتلــر١، ١٩٩۶: ١٠۶).
مــارك پاســتر٢ در  عصــر  دوم رســانه ها  تأکیــد م� کنــد در دوره جدیــد كــه اینترنــت 
ــارت  ــه عب ــا ب ــا و اطالعــات ی ــن داده ه ــه ســیطره دارد، ای ــك در جامع و ارتباطــات ال>ترونی
دقیــق كلمــه، ایــن اجتماعــات مجــازی هســتند كــه هویــت افــراد را م� ســازند. وســایل نویــن 
اطالعاتــ� و ارتباطــ� در اثــر تغییراتــ� كــه در برداشــت های بشــر امــروزی بــه وجــود م� آورنــد، 
هویت هــا را در وضعیــت كامــالd تــازه ای قــرار م� دهنــد كــه متفــاوت و حتــ� مغایــر بــا گذشــته 

اســت (پاســتر، ١٣٧٨ :١۵٢).
در نظریــه خشــنودی و مبادلــه مــردم یــا مخاطــب، فعــال و مختــار در نظــر گرفتــه م� شــوند 
(مــ; کوایــل٣، ١٣٨٨: ۴٧). ایــن روی>ــرد اعتقــاد بــه فعــال بــودن مخاطــب دارد و از ایــن رو 
در برابــر نظریه هایــی مطــرح م� شــود کــه معتقــد بــه منفعــل بــودن مخاطــب در برابــر رســانه ها 
م� باشــند. ایــن نظریــه علــت اصلــ� اســتفادۀ مــردم از رســانه ای خــاص را بــا دالیــل کارکــردی 
توضیــح م� دهــد و بــرای افــراد مخاطــب یــ; ســری نیازهایــی را متصــور م� شــود کــه افــراد 
ــورین  ــد (س ــانه ها روی م� آورن ــمت رس ــه س ــاء ب ــت ارض ــه حال ــیدن ب ــع آن و رس ــرای رف ب
ــۀ کلیــدی ایــن روی>ــرد آن اســت کــه مخاطــب،  و تانــکارد، ١٣٨١: ۴٢۴). مهم تریــن فرضی
ــر  ــه و ب ــه عمــل مــ� آورد، آگاهان ــف ب ــان رســانه ها و محتواهــای مختل ــی را کــه از می انتخاب
اســاس انگیــزه اســت. بنابرایــن بــر اســاس نظریــۀ جدیــد اســتفاده و خشــنودی م� تــوان چنیــن 
اســتدالل کــرد کــه بافــت اجتماعــ�، فرهنگــ� و روانــ� افــراد بــر انگیزه هــا، اهــداف و توقعــات 

آنهــا از رســانه ها تأثیــر گــذار خواهــد بــود.
بــر اســاس نظریــه کاســتلز ویژگ� هــای ارتباطــات ال>ترونی>ــ� حاکــم بــر فضــای مجــازی 
شــرایط� متفــاوت از روابــط حقیقــ� و رو در رو را بــرای کاربــران آن فراهــم م� کنــد. ســرعت 
عمــل، ناشــناس مانــدن و ســیال بــودن م� توانــد فضــای ی>ســان و مشــابه� را فــارغ از الزامات 
ــ�) فراهــم ســازد کــه مســتعد تجــارب  ــژادی و م>ان ســاخت� (جنســیت�، طبقاتــ�، قومــ�، ن
1.  Batlrt

2.  Paster

3.  Mackouali
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متفاوتــ# بــرای کاربــران آن اســت (هایــم٣٩:١٣٩٠،١). تعامــالت آزمایشــ#، کنج�اوانــه یــا | 

بــا نیــت افزایــش ظرفیــت شــناخت#، کاربــران اینترنتــ# را بــا ذهنیــت و گرایــش جدیــدی تجهیز 
ــانده و  ــش کش ــه چال ــ# را ب ــای حقیق ــا در دنی ــالت آنه ــار و تعام ــد رفت ــه م# توان ــد ک م# کن
تغییراتــ# را هــر چنــد جزئــ# در میــدان عمــل اجتماعــ# آنهــا فراهــم ســازد. فضــای مجــازی 
ایــن امــ�ان را فراهــم م# کنــد تــا افــراد نیازهــا، خواســته ها و بازاندیشــ# در هویــت خویــش 
را بــه درجاتــ# بــه دنیــای حقیقــ# خــود تســری دهــد و شــرایط تــازه ای را بــرای گفت وگــو، 
ــز معتقــد اســت  ــای مجــازی و حقیقــ# فراهــم م# ســازد، ذکایــی نی تفاهــم و تعامــل در دنی
ماهیــت غیــر رو در روی ارتباطــات ال�ترونی�ــ# اینترنتــ# م# توانــد انگیــزۀ بیشــتری را بــرای 
کاربــران آن در بــازی بــا هویــت، رفتارهــای آزمایشــ# و ارائــه تصویــری غیــر واقعــ# فراهــم 

ســازد کــه ریســ] شــرمندگ# در آن کمتــر اســت.

٣. پیشینه تحقیق 
میرمحمــدی (١٣٩۴) در تحقیــق خــود بــا عنــوان «فضــای مجــازی و تحــوالت هویتــ# در 
ــه ایــن  ــان شــهروندان تهرانــ# انجــام داده اســت ب ــران» کــه از طریــق روش پیمایــش در می ای
نتیجــه رســیده اســت کــه فضــای مجــازی بازنمایــی کننــده واقعیــت عین# ابعــاد مل# و اســالم# 
هویــت ملــ# در ایــران نیســتند. همچنیــن بــه ایــن نتیجــه اشــاره م# کنــد کــه کاربرانــ# که بیشــتر 
ــری  ــ# ضعیف ت ــر و هویــت مل ــد از هویــت مــدرن قوی ت از فضــای مجــازی اســتفاده م# کنن
برخوردارنــد. باقــری و زارعیــان (١٣٩٢) بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دانشــجویان# کــه بیشــتر 
در معــرض فضــای مجــازی قــرار دارنــد نســبت بــه همتایــان خــود کمتــر از فضــای مجــازی 
اســتفاده م# کننــد، از هویــت دینــ# و ملــ# ضعیف تــری برخــوردار هســتند. بــه عبــارت دیfــر، 
نوعــ# رابطــه معکــوس بیــن فضــای مجــازی و هویــت دینــ# و ملــ# دانشــجویان وجــود دارد. 
ــا روش  ــه ب ــن» ک ــانه و دی ــوان «رس ــا عن ــود ب ــق خ ــع (١٣٨٩) در تحقی ــ# و جام فرهنگ
پیمایــش و بیــن ١٢٢ نفــر از دانشــجویان دانشــfاه ارومیــه انجــام شــده اســت بــه ایــن  نتیجــه 
رســیده اند کــه نشــان دادنــد کــه مطالــب دینــ# بــه میــزان ۶٩ درصــد در باورهــا و اعتقادهــای 

دینــ# کاربــران تأثیــر دارد 
قاســم#  و عدل# پــور در  تحقیــق «تعامــل در فضــای مجازی شــب�ه های اجتماع# اینترنت# 
و تأثیــر آن بــر هویــت دینــ# جوانــان» خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  بیــن اســتفاده جوانــان 
از فیس بــوک و هویــت دینــ# آنــان رابطــه معنــاداری وجــود دارد. در نتایــج ایــن پژوهــش آمــده 

1.  Haim
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 | اســت: «بیــن مــدت زمــان عضویــت و میــزان اســتفاده از فیس بــوک رابطــه معنــادار معکــوس 

و بیــن واقعــ4 تلقــ4 کــردن محتــوای شــب;ه های اجتماعــ4 مجــازی و هویــت دینــ4 کاربــران 
ــزان اســتفاده  ــت و می ــان عضوی ــ4 هرچــه مــدت زم ــ4 وجــود دارد. یعن ــادار مثبت رابطــه معن
ــم4 و  ــود» (قاس ــر م4 ش ــران ضعیف ت ــ4 کارب ــت دین ــد، هوی ــدا کن ــش پی ــوک افزای از فیس ب
عدل4 پــور، ١٣٩٢). مزینانــ4 در پژوهــش «بــررس4 رابطه استفاده از شــب;ه های اجتماع4 
مجازی و هویت دین4 کاربران»، تأثیــر  اســتفاده از شــب;ه های اجتماعــ4 مجــازی بــر پنج 
حیطۀ احساس، باور و اعتقاد، روابـط صـمیم4 بـا خانواده، عمل;رد آموزش4 والدین در حوزه 
دین و پایبندی والدین به ارزش هــا و اعتقـادات دینـ4 را  مـورد بررسـ4 و ارزیابی قرار  داده 
اســت . ایــن تحقیــق کــه در دانشــ`اه های سطح شهر تهران و  بین دانشجویان رشــته ها و 
دوره هــای مختلف تحصیل4، صورت گرفته، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه صرف حضور 
و استفاده از شــب;ه های اجتماع4 مجازی بـر تضـعیف هویـت دین4 کاربران تأثیر معناداری 
ندارد، ول4 نوع استفاده از این شــب;ه ها از نظر استفاده کاربردی یـا تفریحـ4، مـدت زمان 
طوالن4 حضور در این شــب;ه ها و همچنین هدف استفاده کاربران از این شــب;ه ها بعــالوه 
طبقه و پای`اه اجتماع4 آنان در تضعیف هویت دین4 کاربران و تمایل آنان در حرکت از هویت 
سنت4 و اصیل دین4 به سمت هویت بازتـابی و مدرن تأثیرگذار بوده و حداقل اینکه هویت 

اصیل کاربران را در برخ4 از حیطه هــا دچار تش;یl م4 کنــد (مزینانــ4،١٣٩٣). 
ذکایــی و خطیبــی (١٣٨۵) در یــl تحقیــق پیمایشــ4 اینترنتــ4 بیــن ٣٠۵ نفــر از کاربــران 
ــازی  ــای مج ــ4 در فض ــر ایران ــور کارب ــه حض ــر چ ــه ه ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــ4، ب ایران
مســتمرتر باشــد و ســاعت های بیشــتری مصــرف کنــد، نــوع مصــرف او تولیدی تــر و وابســتگ4 
بــه فضــاء بیشــتر م4 شــود و هرچــه نــوع مصــرف حرفه ای تــر باشــد، تأثیرگــذاری اش بــر ابعــاد 
هویتــ4 بیشــتر م4 شــود (ذکایــی، محمدســعید، خطیبــی، فاخــره ، ١٣٨۵). آذری در  تحقیــق 
خــود بــه ایــن تنیجــه رســید کــه بیــن میــزان اســتفاده از فیس بــوک، تجانــس دوســتان کاربــر 
ــا داری مشــاهده نشــده اســت. نتایــج بدســت  در فیس بــوک و ســرمایه اجتماعــ4 رابطــه معن
آمــده از رگرســیون چنــد متغیــره نشــان م4 دهــد کــه میــزان ارتبــاط بــا دی`ــران بیشــترین تأثیــر 
را بــر ســرمایه اجتماعــ4 در ایــن تحقیــق داشــته اســت (آذری، ١٣٨٩). زهــرا زارع در تحقیــق 
خــود بــا عنــوان شــب;ه اجتماعــ4 و تعامــالت آنالیــن کــه در شــهر تهــران انجــام شــده اســت 
ــه  ــ4 آن توج ــرات هویت ــازی و تأثی ــای مج ــواده در فض ــان و خان ــور نوجوان ــ4 حض ــه بررس ب
داشــته و نتیجه گیــری کــرده اســت کــه میــزان حضــور نوجوانــان و خانــواده در فضــای مجــازی 
ــان شــده اســت (زارع، ١٣٩١). ســروناز  ــه فردگرایــی  در نوجوان ــ4 و گرایــش ب ســبب بدبین
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تربتــ3 در تحقیــق خــود بــه تأثیــر ارتباطــات میــان فــردی در فضــای ســایبری توجــه داشــته و | 

چنیــن نتیجه گیــری کــرده اســت کــه بازی هــای رایانــه ای م3 توانــد ســبب گســترش رفتارهــای 
درونگــرا و افزایــش حــس بی اعتمــادی گــردد (تربتــ١٣٨٩،3). همچنیــن عبداللیهــان و  
رضانیــا در رســاله  خــود بــه مطالعــه تجربــه خــود زنانــه در بازی هــای آنالیــن پرداختــه اســت 
و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه  بازی هــای آنالیــن ابــزار و فضایــی بــرای نمایــش زنانگــ3 
دختــران نوجــوان اســت و از ایــن رو م3 توانــد تهدیــدی بــرای هویــت جنســ3 در ایــن ســنین 

باشــد (عبداللهیان،رضانیــا، ١٣٨٩). 
 رفعت جــاه و شــYوری (١٣٨٧) در تحقیــق خــود بــا عنوان«اینترنــت و هویــت اجتماعــ3» 
ــه هویــت دینــ3، هویــت قومــ3، هویــت  ــر ابعــاد هویــت اجتماعــ3 (ازجمل ــر اینترنــت ب تأثی
خانوادگــ3 و هویــت شــخص3) را بــا اســتفاده از روش پیمایشــ3 مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. 
ایــن مطالعــه در ســنندج، در میــان دو گــروه از دختــران، یعنــ3 آنهایــی کــه از اینترنــت اســتفاده 
ــن  ــج ای ــت. نتای ــده اس ــام ش ــد، انج ــتفاده نم3 کردن ــت اس ــه از اینترن ــی ک ــد و آنهای م3 کردن
پژوهــش نشــان داد کــه میــان دو گــروه مذکــور بــه لحــاظ هویــت دینــ3، هویــت قومــ3، هویــت 
خانوادگــ3 و هویــت شــخص3 تفــاوت معنــاداری وجــود دارد و هویــت دینــ3، قومــ3 و 

ــد.  ــروه دوم م3 باش ــراد گ ــر از اف ــروه اول ضعیف ت ــ3 در گ خانوادگ
ــر  ــایبر و تأثی ــای س ــا عنوان،«فض ــادرزاده (١٣٨٩) ب ــور و ق ــش احمدپ ــای پژوه  یافته ه
ــه  ــاد پنجcان ــ3 در  ابع ــت دین ــری هوی ــده تأثیرپذی ــان دهن ــان» نش ــ3 جوان ــت دین ــر هوی آن ب
تجربــی، پیامــدی، اعتقــادی، مناســ3Y و شــناخت3 از تعامــل در فضــای ســایبر اســت؛ به طوری 
ــر  ابعــاد اعتقــادی و مناســ3Y هویــت  کــه حضــور و اســتفاده بیشــتر از فضــای مجــازی،  ب
ــه ایــن  ــژه ای ب ــز توجــه وی ــر منفــ3 گذاشــته اســت. در تحقیقــات خارجــ3 نی ــ3 آنهــا تأثی دین
موضــوع معطــوف شــده و متغیرهــای مهمــ3 مــورد بررســ3 قــرار گرفته انــد. بــر اســاس 
ــل ســرمایۀ  ــه تقلی ــ3 ب ــات بازی هــای مجــازی اینترنت ــن تحقیق ــن ای ــج برخــ3 از مهم تری نتای
اجتماعــ3، انــزوا و بریدگــ3 از مشــارکت های محســوس و عینــ3 (کرات١و همــYاران، ١٩٩٨؛ 
واربرینــگ،٢ ٢٠٠٠)، تغییــر روابــط از اجتماعــات و گروه هــای آشــنا بــه اجتماعــات شــبYه ای 
(مافلوســ٣3، ١٩٩۶ ؛ ولمــن، ٢٠٠١)، ســوگیری جوانــان بــه ســوی آمــوزش موزاییYــ3 و نیــز 
ــیلز۴،  ــازی (ش ــه توده وارس ــا و در نتیج ــلیقه ها و خرده فرهنگ ه ــ3 س ــدن افراط قطعه قطعه ش

1.  Kraut

2.  Warereeng

3.  Mafelosi
4.  Shills
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 | ١٩۶٣؛ نیومــن١، ١٩٩١) م* انجامــد (ســاگون٢،کارول*٢٠١٣،٣). در مطالعــه ای کــه بــر روی 

۴٠٠ امریAایــی انجــام شــد محققــان دریافتنــد کــه کاربــران اینترنــت در مقایســه بــا کســان* کــه 
کاربــر اینترنــت نیســتند وقــت کمتــری را بــا خانواده هــای خــود م* گذراننــد. بــر اســاس نتایــج 
ایــن تحقیــق اینترنــت مــرز میــان خانــه و  امــور زندگــ*  نامشــخص شــده اســت. ژاکــوب  در 
تحقیــق خــود کــه در ســوئد آن را انجــام داده اســت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هــر چــه میــزان 
ــر و  ــردان خــود بی اعتمادت ــه م ــان نســبت ب اســتفاده از شــبAه های مجــازی بیشــتر باشــد زن

غیرصمیم* تــر م* شــوند (ژاکــوب،٢٠٠٢).
به طــور کلــ* در مباحــث مربــوط بــه پیشــینیه پژوهــش هــر کــدام از تحقیقــات ذکــر شــده،  
ــت  ــکات مثب ــه دارای ن ــه اســت ک ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــ* را م ــا و مباحــث گوناگون متغیره
ــم در  ــ* ه ــای قبل ــالف پژوهش ه ــر خ ــق  ب ــن تحقی ــوت ای ــه ق ــا نقط ــتند، ام ــ* هس و مهم
ــازی و  ــای مج ــان فض ــرار دادن همزم ــه ق ــورد توج ــم  م ــت و ه ــ* آن اس ــاری مل ــه آم نمون
بازی هــای آنالیــن اســت، مضافــاً اینکــه بیشــتر پژوهش هــای صــورت گرفتــه، اغلــب بــه تأثیــر 
ــاً هیــچ پژوهــش مهمــ* در  و پیامدهــای اینترنــت بــر روی هویــت دینــ* پرداخته انــد و تقریب
زمینــه پیامدهــای فضــای مجــازی روی هویــت دینــ* صــورت نگرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل 
در ایــن پژوهــش، ســع* شــده اســت بــا توجــه بــه فراگیــر بــودن اســتفاده از فضــای مجــازی در 

میــان جوانــان ایرانــ* و خانــواده ایرانــ* بــه ایــن مهــم همــت گمــارد.

۴. روش تحقیق
روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش، پیمایــش اســت. جامعــه آمــاری تحقیــق دانش آمــوزان 
ــان،  ــران، اصفه ــهرهای ته ــتان های کالن ش ــال دبیرس ــتان* ١۵‑١٧س ــر دبیرس ــر و پس دخت
تبریــز، اهــواز، مشــهد، شــیراز، کــرج، رشــت اســت کــه از میــان آنهــا بــا اســتفاده از روش هــای 
ــه آمــاری انتخــاب  ــرای نمون ــری ســهمیه ای و ســپس تصادفــ* ســیتماتیo ٣٨٠٠ ب نمونه گی
ــش آزمــون شــده  ــه پی ــا ١٠٠ نمون ــوده و ب ــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه ب شــده اند. اب
و اعتبــار و پایایــی آن محاســبه گردیــد. اعتبــار پرسشــنامه از نــوع اعتبــار صــوری اســت، بــه 
ایــن معنــا کــه ســؤاالت و گویه هــای پرسشــنامه بــا توجــه شــرایط اجتماعــ* ـ فرهنگــ* جامعــه 
ــرار  ــه ق ــن زمین ــره در ای ــد اســاتید خب ــورد تأیی ــاری و اســتفاده از نظــرات پژوهشــvران، م آم
گرفــت. پایایــی پرسشــنامه هــم بــا اســتفاده از فرمــول آلفــای کرونبــاخ بــه صــورت میانگیــن 

1.  Neumman

2.  Sagone

3.  Karole
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بــرای ابعــاد ســه گانه هویــت دینــ� (دینــداری، فرهنــگ دینــ�، تعلــق و تعهــد دینــ�) مقــدار | 

 ،(T) محاســبه گردیــد. بــرای تحلیــل داده هــا، آماره هــای آزمــون میانگیــن (٨٢/٠˃ɑ)٠/٨٢
تای‑کنــدال b و تای‑کنــدال c و تحلیــل رگرســیون� چندمتغیــره اســتفاده شــده اســت. 

نحوه سنجش هویت دین� 

 در اغلــب تحقیقــات مــورد بررســ� هویــت دینــ� بــا ســه مفهــوم كالن، دینــداری، فرهنــگ 
دینــ� و تعلــق و تعهــد دینــ� بــه شــرح ذیــل مــورد ســنجش قــرار گرفتــه  اســت:

الف) دینداری
ــه  ــرار گرفت ــاً در تمامــ� مطالعــات مــورد ســنجش ق ــه ای اســت کــه تقریب ــداری مؤلف دین
ــه  ــه ب ــت. ک ــه ای اس ــاخص های جداگان ــا و ش ــاد، مؤلفه ه ــود دارای ابع ــداری، خ ــت. دین اس

ــند: ــر م� باش ــرح زی ش
جدول ١: ابعاد و شاخص های دینداری

شاخصابعاد و مؤلفه ها

اعتقاد به (خدا، قرآن، نبوت، معاد)، مذهبی دانستن خود، پذیرش احWام و قوانین اعتقادى
اله� 

4Cانجام عبادات فردی و جمع� (نماز خواندن، روزه گرفتن، رفتن به مسجد، نماز مناس
جمعه، شرکت در مراسم مذهبی، زیارت)

گرایش ها، عالیق و عواطف دینى شامل؛ احساس غرور از مسلمان بودن، همدردى در قبال سایر عاطف4(تجربی)

مسلمانان، احساس آرامش به هنگام نیایش، افتخار به شیعه بودن، احساس مثبت به خداو اولیاى 

الهى، احساس منفى نسبت به دشمنان خدا، احساس نزدیکى به خدا، راز و نیاز با خدا، ناظر دانستن 

خداوند بر اعمال، درخواست یارى و کمک از خداوند

پیامدهای باور، عمل و دانش دین� در زندگ� (رعایت حالل و حرام، دروغ نگفتن، پیامدی
رعایت حجاب، مشروب نخوردن و ...)

پایبندی نظری به 
دین

بااهمیت تلقى کردن اسالم، ضرورت اطالع از اسالم، عالقه مندى به اسالم، احساس رنج از 

مخدوش شدن اسالم

پایبندی عمل4 به 
دین

عضویت و مشارکت در گروه هاى طرفدار اسالم، تالش براى فراگیرى اسالم، پایبندى به مقررات و 

احکام دین

جنبه های فردی و اجتماع� اخالق در زندگ� و التزام به رعایت آنهااخالقیات

ب) فرهنگ دین4
ایــن مؤلفــه بــا تعلــق بــه فرهنــگ دینــ� مشــخص شــده اســت. شــامل؛ پذیــرش باورهــای 
مذهبــی، پذیــرش متــون مقــدس و رهبــران مذهبــی، اعتقــاد بــه ســودمندی دیــن و پایبنــدی 
عملــ� بــه دیــن، الــزام اجتماعــ� بــه دیــن، پذیــرش ارزش هــای دینــ�، ارجــاع بــه مذهــب در 
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 | امــور زندگــ2، شــناخت دیــن، نــوع نگــرش بــه دیــن و توجــه بــه نمادهــای مذهبــی.

ج) تعهد و تعلق دین�

تعهــد بــه اجتمــاع دینــ2، مشــارکت در فعالیت هــای دینــ2 و عضویــت در آنهــا، درگیــری 
ذهنــ2 و نظــری در مقــوالت مذهبــی، تســاهل و تســامح مذهبــی، ترویــج عقایــد دینــ2 و دفاع 
ــف اجتماعــ2،  ــای مختل ــر موقعیت ه ــه و تأثی ــرای اصــالح جامع ــالش ب ــد و ت ــا، تعه از آنه
اقتصــادی و فرهنگــ2 جامعــه بــر دیــن، احســاس تعلــق و عضویــت بــه جامعــه دینــ2 و دینــ2 
پنداشــتن خویــش، احســاس افتخــار یــا نفــرت نســبت بــه عضویــت در اجتمــاع دینــ2، تمایــل 
ــه  ــبت ب ــئولیت نس ــاس مس ــ2، احس ــه دین ــظ جامع ــرای حف ــد ب ــه و تعه ــن هزین ــه پرداخت ب

سرنوشــت جامعــه دینــ2. 

۵.یافته های پژوهش
الف: یافته های توصیف�

بــر اســاس داده هــای حاصــل از ایــن پژوهــش، کــه در ســطح ٨ کالنشــهر ایــران انجــام گرفتــه 
اســت، م2 تــوان بــه اطالعــات قابــل تأملــ2 دســت یافــت. نمونــه مــورد مطالعــه ایــن پیمایــش 
٣٨٠٠ تعــداد دانــش آمــوز دبیرســتان١۵2تا ١٧ ســال دبیرســتان های تهــران، اصفهــان، تبریــز، 
اهــواز، مشــهد، شــیراز، کــرج، رشــت اســت کــه در ســال ١٣٩۵ مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. 
۴٨ درصــد نمونــه را دانــش آمــوزان دختــر و ۵٢ درصــد نمونــه را دانش آمــوزان پســر تشــcیل 
ــران ٩٨  ــه و پس ــران ٧٩ دقیق ــرای دخت ــن ب ــای آنالی ــام بازی ه ــان انج ــن زم ــد. میانگی داده ان
دقیقــه بــرآورد گردیــد. دانش آمــوزان تهرانــ2 بیشــترین میانگیــن میــزان اســتفاده از بازی هــای 
رایانــه ای (١٢٨ دقیقــه در روز) و دانش آمــوزان اصفهانــ2 کمتریــن (۶۴ دقیقــه) میــزان 
اســتفاده از بازی هــای آنالیــن را  انجــام داده انــد. ۶۵ درصــد نمونــه مــورد بررســ2 خــود را از 
طبقــه متوســط جامعــه دانســته اند و ١۴درصــد خــود را متعلــق بــه طبقــات بــاالی جامعــه و ٢١ 
درصــد هــم خــود را از طبقــه فقیــر جامعــه م2 داننــد.٨۴ درصــد دانش آمــوزان دارای کامپیوتــر 
شــخص2 و  همــه نمونــه آمــاری دارای تلفــن همــراه شــخص2 هســتند؛ همچنیــن ۶١ درصــد 
ــه مــورد بررســ2  ــان کرده انــد کــه دارای اتــاق شــخص2 م2 باشــند. ٣٨ درصــد نمون ــه بی نمون
ــد. ١٨ درصــد  ــان کرده ان ــن  بی ــات فراغــت خــود را در اســتفاده از بازی هــای آنالی ــا اوق تنه
ــد  ــان کردن ــد و ۴۴ درصــد دانش آمــوزان هــم بی ــازی م2 کنن ــن خــود ب ــا والدی دانش آمــوزان ب

کــه والدیــن  بــر بــازی آنهــا نظــارت دارنــد یــا بــه آنهــا تذکــرات مــداوم م2 دهنــد.
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 ب: یافته های تبیین�| 

جدول ٢. آزمون تفاوت میانگین نوع و محتوای فراغت مجازی بر حسب میزان ساعات استفاده از بازی های آنالین 
نوع یا محتوی 
میزان استفاده از بازى هاى آنالینفراغت مجازی 

T معنادارىآماره
کم(تا 

یOساعت)
زیاد(٢۶+)

ساعت

۴/۶۴/٢١١/٧/٠٠٠اعتقادی

۴/۴۴/۴١۴/٢/٠٨٠احساس4

٣/۵٣/٣١٣/٨/٠٠٠رفتاری

٣/٩٣/٩١٣/١/٠٩٠فرهنگ دین4

جــدول ٢ نشــان م< دهــد، به منظــور مقایســه میانگیــن میــزان ســاعات اســتفاده از فضــای 
مجــازی و محتــوای اســتفاده از آن بیــن نوجوانــان مــورد آزمــون، از آمــاره T اســتفاده شــده 
ــوای فضــای مجــازی در  ــن آزمــون نشــان م< دهــد کــه، کســان< کــه از محت ــج ای اســت. نتای
زمینــه احساســ< اســتفاده م< کننــد، تفــاوت معنــاداری از لحــاظ میــزان ســاعات اســتفاده کــم 
ــن  ــن میانگی ــد. امــا بی ــا همدیNــر ندارن ــاد (بیشــتر از ٢۶ ســاعت) ب ــا یــR ســاعت) و زی (ت
میــزان ســاعات اســتفاده از فضــای مجــازی در زمینــه اعتقــادی تفــاوت وجــود دارد، میانگیــن 
تعــداد کســان< کــه کــم (کمتــر از یــR ســاعت) اســتفاده م< کننــد، بیشــتر از تعــداد کســان< 
ــا و  ــه برنامه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــتفاده م< کنن ــاعت) اس ــتر از ٢۶ س ــاد (بیش ــه زی ــت ک اس
بازی هــای کــه محتــوای اعتقــادی دارنــد، نوجوانــان کمتــر زمــان بــه آن اختصــاص م< دهنــد. 
ــاد  از دیNــر نتایــج جــدول شــماره ٢ ایــن اســت کــه بیــن میانگیــن تعــداد ســاعات کــم و زی
اســتفاده از فضــای مجــازی بــا محتــوای فرهنــگ دینــ<، تفــاوت وجــود نــدارد، بــه عبــارت 
ــرای کســان< کــه  ــ< هســتند، ب ــگ دین ــوای فرهن ــی کــه دارای محت دیNــر برنامه هــا و بازی های
ــدارد؛  ــ< وجــود ن ــچ تفاوت ــد، هی ــد و کســان< کــه کــم اســتفاده م< کنن ــاد اســتفاده م< کنن زی
ایــن خــود نشــان دهنــده عــدم تأثیرپذیــری و جذابیــت برنامه هــا و بازی هایــی اســت کــه دارای 
محتــوای فرهنــگ دینــ< هســتند. در نهایــت بــا توجــه بــه نتایــج ایــن جــدول، کســان< کــه از 
محتــوای فضــای مجــازی در زمینــه رفتــاری اســتفاده م< کننــد، تفــاوت معنــاداری از لحــاظ 
میــزان ســاعات اســتفاده کــم (تــا یــR ســاعت) و زیــاد (بیشــتر از ٢۶ ســاعت) بــا همدیNــر 
دارنــد. بنابرایــن، بــا توجــه بــه خروج< هــای ایــن آزمــون، تقویــت برنامه هــا و بازی هــای کــه 

دارای محتــوای فرهنــگ دینــ<، رفتــاری و اعتقــادی هســتند، بایــد تقویــت شــوند. 
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 | جدول٣. آزمون تفاوت میانگین ابعاد هویت بر حسب جنسیت و میزان ساعات مصرف بازی های آنالین 

پاسخHویان

متغیرها

میزان استفاده از بازى هاى آنالین

T معنادارىآماره کم (تا یک ساعت)
زیاد (٢۶+) 

ساعت

دخترانپسراندخترانپسران

۴۴/٢٣/٧٣/٩١٣/٢/٠٠٠دینداری

٣/۴٣/٨٣٣/۴١١/٧/٠٠٠تعهد و تعلق دین!

۴/۴۴/۴۴/١۴/٢١١/۶/٠٠٠فرهنگ دین!

ــران و  ــران و پســران از یــ( ســو و دخت ــان دخت ــن می جــدول شــماره ۴،  تفــاوت میانگی
ــر اســاس اطالعــات  پســران کــم مصــرف و پرمصــرف از ســوی دیAــر را نشــان م? دهــد، ب
ــاوت  ــران تف ــا پس ــران ب ــت دخت ــتفاده از اینترن ــاعات اس ــن س ــن میانگی ــدول، بی ــن ج همی
وجــود دارد. از دیAــر اطالعــات ایــن جــدول ایــن اســت کــه بیــن دختــران پرمصــرف و پســران 
ــداری، تعهــد و تعلــق  پرمصــرف فضــای مجــازی در هــر ســه بعــد هویــت دینــ?، یعنــ? دین
دینــ? و فرهنــگ دینــ?، تفــاوت وجــود دارد. به رغــم پاییــن بــودن مقــدار تفــاوت بیــن میانگین 
دختــران و پســران پرمصــرف، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه میــزان زمانــ? کــه دختــران در 
فضــای مجــازی هســتند، بیشــتر از پســران اســت، بــر همیــن مبنــا، نشــان دهنــده تأثیرپذیــری 
ــر ایــن، تفــاوت میانگیــن بیــن  ــران از پســران در فضــای مجــازی اســت. عالوه ب بیشــتر دخت
پســران و دختــران کــم مصــرف در بعــد دینــداری، تعهــد و تعلــق دینــ? وجــود دارد، امــا هیــچ 
ــج  ــدارد. نتای ــ? وجــود ن ــگ دین ــد فرهن ــران کــم مصــرف در بع ــن پســران و دخت ــ? بی تفاوت
آزمــون T نشــان م? دهــد کــه بــا ٩٩درصــد اطمینــان، بیــن میــزان ســاعات اســتفاده از فضــای 

مجــازی و تأثیرپذیــری هویــت دینــ? رابطــه معنــاداری وجــود دارد.  

جدول ۴. رابطه مدت زمان استفاده از فضای مجازی و انجام بازی های  آنالین و بازی های رایانه ای و 
هویت دین! کاربران

تعداد نمونهسطح معنادارىمقدار تاى-کندال bمتغیر

مدت زمان استفاده از فضای مجازی و 
٠٣۵/٠۵٠٣٨٠٠/هویت دین!

بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تــای‑ کنــدال b(٠/٠٣۵) و ســطح معنــاداری آن (٠/٠٠٠) 
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ــ� |  ــت دین ــازی و هوی ــای مج ــتفاده در فض ــان اس ــدت زم ــن م ــه بی ــود ک ــه م� ش ــه گرفت نتیج

کاربــران رابطــه معنــاداری وجــود دارد. یعنــ� هرچــه مــدت زمــان عضویــت کاربــران در 
فضــای مجــازی بیشــتر یابــد، احتمــال تأثیرپذیــری هویــت دینــ� آنهــا بیشــتر اســت. بــر عکــس 
هرچــه مــدت زمــان عضویــت کاربــران در فضــای مجــازی کمتــر باشــد، احتمــال تأثیرپذیــری 
هویــت دینــ� آنهــا کمتــر خواهــد بــود. ایــن آزمــون نتیجــه پیمایــش ذکایــی و خطیببــی را تأییــد 
م� کنــد، زیــرا آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه هرچــه حضــور کاربــر ایرانــ� در فضــای 
مجــازی مســتمرتر باشــد و ســاعت های بیشــتری مصــرف کنــد، وابســتگ� بــه فضــای مجــازی 
ــر ابعــاد هویتــ�  بیشــتر م� شــود و هرچــه نــوع مصــرف حرفه ای تــر باشــد، تأثیرگــذاری اش ب

بیشــتر مــ� شــود (ذکایــی و خطیبــی، ١٣٨۵).
جدول ۵. رابطه نوع استفاده از فضای مجازی و انجام بازی های  آنالین و بازی های رایانه ای و هویت دین4 

کاربران

تعداد نمونهسطح معنادارىمقدار تاى-کندال cمتغیر

محتوای استفاده از فضای مجازی
٠٣۵/٠۵٠٣٨٠٠/ و هویت دین4

جــدول ۵ نشــان م� دهــد کــه بیــن نــوع اســتفاده کاربــران از فضــای مجــازی و هویــت دینــ� 
آنهــا رابطــه معنــاداری وجــود دارد. ایــن رابطــه را آزمــون تــااو کنــدال  c بــا ســطح اطمینــان ٩۵ 
درصــد و مقــدار ٠/٠٣۵ نشــان م� دهــد. ایــن رابطــه نشــان م� دهــد کــه محتــوای فضــای مجــازی 
تأثیــر مســتقیم� بــر هویــت دینــ� نوجوانــان دارد. بــه عبــارت بهتر ســالم یا ناســالم بــودن محتوای 
فضــای مجــازی بــا تأثیرپذیــری هویــت دینــ� نوجوانــان رابطــه دارد. بــه ایــن معنا کــه  هویت دین� 
اســتفاده کننــدگان از برنامــه و بازی هــای غیراخالقــ� بیشــتر در معــرض تهدیــد و نقصــان قــرار 
م� گیــرد تــا کســان� کــه از برنامه هــا و بازی هــای متعــارف و منطبــق بــر فرهنــگ و عــرف اســالم� 
ـ ایرانــ� اســتفاده م� کننــد. نتیجــه ایــن رابطــه بیــن محتــوای فضــای مجــازی بــا هویــت دینــ� 
نشــان م� دهــد کــه مهم تریــن فرضیــۀ کلیــدی نظریــه اســتفاده خشــنودی کــه مخاطــب، انتخابــی 
را کــه از میــان رســانه ها و محتواهــای مختلــف بــه عمــل مــ� آورد، آگاهانــه و بــر اســاس انگیــزه 
اســت، تأییــد م� شــود. اســتدالل نظریــه مذکــور ایــن اســت که بافــت اجتماعــ�، فرهنگــ� و روان� 
افــراد بــر انگیزه هــا، اهــداف و توقعــات آنهــا از رســانه ها تأثیرگــذار خواهــد بــود. بنابرایــن، شــرایط 
اجتماعــ�ـ  فرهنگــ� حاکــم بــر جامعــه بــر ذائقه و ســلیقه نوجــوان در اســتفاده از محتــوای فضای 
مجــازی تأثیرگــذار اســت و ایــن احتمــال وجــود دارد، وضعیــت و شــرایط� که نوجوانــان در دنیای 

واقعــ� دارد، تعییــن کننــده محتــوای اســتفاده از فضــای مجــازی باشــد.
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 | تحلیل رگرسیون! چندمتغیری

ــا جــدول شــماره ۶، در تبییــن هویــت  ــق ب ــره و مطاب ــر اســاس آزمــون رگرســیون چندمتغی ب
ــب  ــود ضری ــه م6 ش ــا مالحظ ــود در فرضیه ه ــای موج ــوع متغیره ــان، از مجم ــ6 نوجوان دین
همبســتگ6 چندگانــه R برابــر بــا ٠/٢٩٧ و ضریــب تعییــن (R٢) ٠/٨٧٢ و مقــدار ضریــب 
تعییــن خالــص ٠/٨٧٠ بــه دســت آمــده اســت. یعنــ6 بــر اســاس متغیرهــای مســتقل مــدل، 
م6 تــوان ٨٧ درصــد از تغییــرات هویــت دینــ6 نوجوانــان در فضــای مجــازی را پیش بینــ6 کــرد 

(نــگاه کنیــد بــه جــدول ۶).

جدول ۶.  آمارهای رگرسیون! و برازش مدل رگرسیون!
شاخص های  

آماری مدل١
ضریب همبستگ! 

R چندگانه
ضریب تعیین 

(R٢)ضریب تعیین خالص

٠/٢٩٧٠/٨٧٢٠/٨٧٠مقادیر

بــر طبــق ضرایــب بتــای اســتاندارد شــده متغیرهــای مســتقل، مالحظــه م6 شــود کــه 
ــای  ــوای فض ــای  ٠/۴۶٣، محت ــا بت ــازی ب ــای مج ــده از فض ــتفاده کنن ــوان اس ــیت نوج جنس
ــای ٠/١٧٢  ــا بت ــازی ب ــای مج ــتفاده از فض ــاعات اس ــزان س ــای ٠/٢١٠ و می ــا بت ــازی ب مج
‑  بــه ترتیــب بیشــترین ســهم را در تبییــن متغیــر وابســته هویــت دینــ6 نوجوانــان در مواجــه 
بــا فضــای مجــازی دارنــد کــه ارتبــاط متغیرهــای مســتقل و وابســته طبــق تحلیــل واریانــس 

ــدول ٧) ــه ج ــد ب ــگاه کنی ــت ( ٠/٠٠٠ P = ، ١١٢ f =). (ن ــ6 اس ــیون خط ــه رگرس معادل
مــدل رگرســیون6 در معادلــه زیــر و بــر اســاس ضرایــب بتــای اســتاندارد شــده مــدل هویــت 
دینــ6 نوجوانــان در مواجــه بــا مجــازی (محتــوا و مــدت زمــان اســتفاده از فضــای مجــازی) 

بــرازش شــده اســت.  
(میــزان ســاعات اســتفاده از فضــای مجــازی)٠/١٧٢- + (محتــوی اســتفاده از فضــای 
ــ6  ــت دین ــت:٠/۴٨٢) = هوی ــان)٠/۴۶٣ +(مقدارثاب ــیت نوجوان ــازی)٠/٢١٠+ (جنس مج

نوجوانــان
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جدول (٧): ضرایب بتاهای متغیرهای مستقل مؤثر بر هویت دین3 نوجوانان در استفاده از فضای مجازی| 

متغیرها

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

استاندارد 

Sigمقدار tشده

BStd.
ErrorBeta

٠/۴٨٢٠/٢۴٨١/٨٣٩٠/٠۴٧مقدار ثابت

٠/٣١٢٠/٠٠٩٠/٢١٠٣/١٨٠/٠٠٠محتوی مصرف فضای مجازی

۵/٢٨٧٠/٠٠٠‑٠/٢۴۶‑٠/١٧٢٠/٠٣٣‑میزان مصرف فضای مجازی

٠/۴۴٨٠/٠۵٨٠/۴۶٣٧/٧٠/٠٠٠جنسیت مصرف کننده 

متغیر وابسته: هویت دین3 نوجوانان در مواجه با فضای مجازی

۶. بحث و نتیجه گیری 
در ایــن پژوهــش، تأثیــر اســتفاده از فضــای مجــازی بــر روی هویــت دینــ+ نوجوانــان مــورد 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــات نظــری و تجرب ــرور ادبی ــس از م ــه اســت. پ ــرار گرفت ــه ق بررســ+ و مطالع
ــر از  ــان ٣٨٠٠ نف ــ+ در می ــ+، پیمایش ــ+ و دین ــت فرهنگ ــبات هوی ــازی و مناس ــای مج فض
دانش آمــوزان دبیرســتان+ دختــر و پســر ١۵تا١٧ســال تهــران، اصفهــان، تبریــز، اهــواز، مشــهد، 
شــیراز، کــرج، رشــت در ســال ١٣٩۵ اجــرا شــده اســت. از مهمتریــن یافته هــای توصیفــ+ و 

تحلیلــ+ ایــن تحقیــق م+ تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود: 
ــران ٧٩ دقیقــه و پســران ٩٨ دقیقــه  ــرای دخت میانگیــن زمــان انجــام بازی هــای آنالیــن ب
بــرآورد گردیــد. دانش آمــوزان تهرانــ+ بیشــترین میانگیــن میــزان اســتفاده از بازی هــای رایانــه 
ای (١٢٨ دقیقــه در روز)  و دانش آمــوزان اصفهانــ+ کمتریــن (۶۴ دقیقــه) میــزان اســتفاده از 
بازی هــای آنالیــن را انجــام داده انــد. ۶۵ درصــد نمونــه مــورد بررســ+ خــود را از طبقه متوســط 
جامعــه دانســته اند و ١۴درصــد خــود را متعلــق بــه طبقــات بــاالی جامعــه و ٢١درصــد هــم 
ــر شــخص+  ــد.٨۴ درصــد دانش آمــوزان دارای کامپیوت ــر جامعــه م+ دانن خــود را از طبقــه فقی
و  همــه نمونــه آمــاری دارای تلفــن همــراه شــخص+ هســتند. یافته هــای تبیینــ+ ایــن پژوهــش، 
ــا  ــوی مصــرف فضــای مجــازی ب ــن محت ــدال c رابطــه بی ــون تا‑کن نشــان م+ دهــد کــه آزم
هویــت دینــ+ نوجوانــان را تأییــد نمــوده اســت. همچنیــن رابطــه بیــن میــزان ســاعات مصــرف 
ــا ســطح  ــدال b ب ــون تا‑کن ــا اســتفاده از آزم ــان ب ــ+ نوجوان ــت دین ــا هوی فضــای مجــازی ب
ــران در فضــای  ــت کارب ــان عضوی ــدت زم ــ+ هرچــه م ــد شــد؛ یعن ــان ٩٩ درصــد تأیی اطمین
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 | مجــازی بیشــتر یابــد، احتمــال تأثیرپذیــری هویــت دینــ+ آنهــا بیشــتر اســت. بــر عکــس هرچــه 

مــدت زمــان عضویــت کاربــران در فضــای مجــازی کمتــر باشــد، احتمــال تأثیرپذیــری هویــت 
ــی (١٣٨۵)  ــی و خطیب ــق ذکای ــا نتیجــه تحقی ــن نتیجــه ب ــود. ای ــر خواهــد ب ــا کمت ــ+ آنه دین
همخوانــ+ دارد، زیــرا آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه هرچــه حضــور کاربــر ایرانــ+ در 
فضــای مجــازی مســتمرتر باشــد و ســاعت های بیشــتری مصــرف کنــد، وابســتگ+ بــه فضــای 
مجــازی بیشــتر م+ شــود و هرچــه نــوع مصــرف حرفه ای تــر باشــد، تأثیرگــذاری اش بــر ابعــاد 

ــ+ بیشــتر م+ شــود.  هویت
جنســیت هــم بــه عنــوان یــT متغیــر تأثیرگــذار بــر فضــای مجــازی بــه آزمــون گذاشــته شــد 
کــه نتیجــه آن ایــن بــود کــه دختــران از پســران بیشــتر در فضــای مجــازی اســتفاده م+ کننــد. 
ــازی،  ــای مج ــران از فض ــاعت) دخت ــش از ٢۶ س ــاد (بی ــتفاده زی ــل اس ــ+ از دالی ــاید ی[ ش

محــدود بــودن در جامعــه و فضــای واقعــ+ زندگــ+ باشــد. 
محتــوای فضــای مجــازی ی[ــ+ از عوامــل تأثیرگــذار بــر هویــت فرهنگــ+ و دینــ+ نوجوانان 
مــورد مطالعــه بــود. بررســ+ ایــن متغیــر نشــان داد کــه  نوجوانــان  در بازی هــای و برنامه هایــی 
کــه دارای محتــوای فرهنــگ دینــ+، اســت، چــه زیــاد (بیشــتر از ٢۶) اســتفاده کــرده باشــند و 
چــه کــم (کمتــر از یــT ســاعت)، تفاوتــ+ از لحــاظ تأثیرگــذاری بــر هویــت دینــ+ آنها مشــاهده 
ــوای  ــی کــه دارای محت ــن اســت کــه برنامه هــا و بازی های ــن عــدم تفــاوت ای نشــد. نتیجــه ای
ــف  ــ+ در فضــای مجــازی هســتند، بســیار ضعی ــت دین ــده هوی ــ+ و تقویت کنن فرهنگــ+ دین

بــوده و جذابیتــ+ بــرای نوجوانــان ندارنــد. 
با توجه به نتایج این پیمایش، چند نکته پیشنهاد م+ شود:

ــ+ فضــای مجــازی  ــه ای و حت ــوان بیشــترین مخاطــب بازی هــای رایان ــان به عن ‑ نوجوان
مطــرح هســتند، آنهــا زمــان بیشــتری از وقــت خــود را به حضــور در فضای مجــازی اختصاص 
م+ دهنــد. بنابرایــن، ایــن فضــا به عنــوان ی[ــ+ از ابزارهــای تعلیــم و تربیــت در حــوزه فرهنگــ+ 
و اجتماعــ+ عمــل م+ کنــد. پیشــنهاد م+ شــود، سیاســتگذاران و برنامه ریــزان حــوزه فرهنگــ+ 
بایــد بــه طراحــ+ و ســاخت بازی هایــی بپردازنــد کــه برآمــده از ســاختار فرهنگــ+ و اجتماعــ+ 
جامعــه ایرانــ+ ـ اســالم+ باشــد. البتــه توزیــع ســیم کارت هایی کــه مخصــوص دانش آمــوزان 
بــوده و بــا عنــوان «اینترنــت پــاک» در مــدارس توزیــع م+ شــود، ی[ــ+ از نخســتین اقدامــات 
در ایــن زمینــه بــود. توصیــه م+ شــود در تمامــ+ مــدارس کشــور ایــن ســیم کارتهــا توزیــع شــود 
و والدیــن فرزنــدان خــود را بــه اســتفاده از ایــن نــوع ســیم کارتهــا تشــویق و ترغیــب نماینــد. 

ــدان خــود  ــا فرزن ــن از دســتگاه ها و رســانه های مشــترک ب ‑ پیشــنهاد م+ شــود کــه والدی
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اســتفاده کننــد، بــه دلیــل اینکــه از یــ, ســو والدیــن بــر محتــوای اســتفاده از فضــای مجــازی | 

ــاری و اعتقــادی  ــه، رفت ــان در زمین ــد و از ســوی دی7ــر نوجوان ــدا م8 کنن گاهــ8 و اطــالع پی آ
کنتــرل پذیرتــر م8 شــوند. همراهــ8 نوجوانــان در بازی هــای رقابتــ8 بــا والدیــن خــود م8 توانــد، 
هــم رابطــه نوجــوان بــا خانــواده اش را محGــم کنــد و هــم مــدت زمــان بیشــتری بــا اعضــای 

خانــواده خــود ســپری کنــد. 
‑  فراهــم کــردن شــرایط مطلــوب بــرای حضــور نوجوانــان در حــوزه عمومــ8 و جامعــه 
م8 توانــد، از وابســتگ8 بــه فضــای مجــازی جلوگیــری نمایــد به گونــه ای کــه اگــر هــم بــه دنبــال 
ســلیقه و ذائقــه خــود در فضــای واقعــ8 جامعــه بــود، شــرایط بایــد به گونــه ای باشــد کــه بتوانــد 
بــه رفــع نیازهــای اجتماعــ8 خــود مبــادرت بــورزد. در حــال حاضــر، فضــای واقعــ8 جامعــه 
بــرای نوجوانــان مطلــوب نیســت، توســعه فضاهــای ورزشــ8 و فرهنگــ8 و همچنیــن پذیــرش 
نوجوانــان در انجمن هــای محلــ8، همراهــ8 و نظــارت والدیــن بــرای مرتفــع ســاختن نیازهــای 
عمومــ8 نوجوانــان م8 توانــد در مطلــوب شــدن فضــای اجتماعــ8  ای کــه نوجوانــان در آن رشــد 

و نمــو پیــدا م8 کننــد، مؤثــر و مفیــد باشــد. 
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رحمان سعیدی١، سیدرضا نقیب السادات٢،
علیرضا پاکده,٣، رحیم نریمان,٤

چ6یده
پژوهش پیش رو درصدد تدوین مدل مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� بوده است. 
از این منظر از روش تحقیق آمیخته کیف� و کم� استفاده شد. در بخش کیف� با استفاده 
از مصاحبه نیمه استاندارد و روش نمونه گیری هدفمند با ١۵ نفر از خبرگان و نیز تحلیل 
مضمون و از نوع روش شبMه مضامین مدل مفهوم� مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� 
تدوین شد. جهت احتساب اعتبار و پایایی مضامین و نیز مدل احصاء شده به ترتیب از 
روش ارزیابی به شیوه ارتباط� و نیز ضریب توافق پایایی استفاده شده است. در بخش کم� 
به منظور برازش مدل، داده های پژوهش از روی ۶۶ نفر از کارکنان و مدیران چهار روابط 
عموم� نهادهای انقالبی که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نیز روش نمونه گیری 
طبق هایی نسبت� انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید. یافته های کیف� پژوهش نشان داد 
که مدل مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� از ۴ مضمون فراگیر مدیریت�، محتوایی، 
الMترونی�M و سرمایه اجتماع� به اشباع نظری رسیده است و آنگاه نگاره شبMه مضامین 
ترسیم شد. یافته های پژوهش کم� در بخش تحلیل توصیف� نشان داد که میزان شاخص 
 ً کل روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� در میان چهار نهاد انقالبی در سطح نسبتا
ً یافته های پژوهش کم� در بخش تحلیل استنباط� و از نوع تحلیل  مطلوبی قرار دارد. دوما
عامل� تأییدی نشان دادند که مدل آزمون شده (بازتولید شده) روابط عموم� مطلوب ایران� 

اسالم� از همانندی و برازش مطلوبی با مدل مفهوم� برخوردار است.

واژه های کلیدی
 �MترونیMروابط عموم�، نهادهای انقالبی، مدیریت�، سرمایه اجتماع� سازمان�، ال 

و محتوایی
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ســیر تاریخــ! ظهــور خــرده سیســتم روابــط عمومــ!، در غــرب نشــان م! دهــد کــه ایــن 
حرفــه همچــون دگرگون! هــای بــه وجــود آمــده در سیســتم ها و خــرده سیســتم های اجتماعــ!، 
در مســیر پیشــرفت متــوازن و متأثــر از ایــن رخدادهــا، بــه  وجــود آمــده و ســهم آن، کــم و بیــش 
ــتم) در  ــر سیس ــه کل (اب ــF جامع ــای دموکراتی ــوذ رونده ــ! و نف ــعه اجتماع ــق توس در تحق
ســازمان های اجتماعــ! (سیســتم های اصلــ!)، قابــل توجــه بــوده اســت (بوتــان و هزلتــون، 
ــ!  ــاز مبتن ــب نی ــا، برحس ــط عموم! ه ــ!، رواب ــد تاریخ ــن رون ١٣٧٨: ١٩٢ ‑١٩١). در ای
ــاره  ــتم ها و پ ــر سیس ــا دی\ ــل ب ــده و در تعام ــود آم ــه وج ــه ب ــ! در جامع ــعه اطالعات ــر توس ب
سیســتم ها، بــه ایفــای نقــش برجســته خــود در تولیــد و بــه  کارگیــری اطالعــات در چارچــوب 
توســعه سیســتم های پیشــرفته ارتباطــات اجتماعــ! پرداختــه و بــه ســمت گســترش اعتمــاد و 
مشــارکت میــان ســازمان ها و عامــه و مشــتریان حرکــت نمــوده اســت (کهــن، ١٣۵٧: ۵٧).

ــF خــرده سیســتم در حــوزه ســازمان! همچــون  ــوان ی ــه عن ــ! ب ــط عموم ــران رواب در ای
دی\ــر بخش هــای ســازمان! و نهادهــا پــس از پیــروزی انقــالب اســالم! دســتخوش تغییــرات 
گردیــد و ارزش هــای حاکــم، معیارهــای انتخــاب مدیــران روابــط عمومــ!، شــرح وظایــف و 
کارکردهــای آن در مقاطــع مختلــف انقــالب اســالم!، بنــا بــه تحــوالت فناورانــه، سیاســ!، 
ــد در کیف! ســازی و توســعه  ــر چن اجتماعــ!، فرهنگــ! و اقتصــادی کشــور متحــول شــد. ه
ــراف و اذعــان  ــم؛ امــا اعت ــه ای نبوده ای ــدام اساســ! و تحــول گرایان ــط عمومــ! شــاهد اق رواب
ــدی  ــاء ســطح کارآم ــ! در ارتق ــط عموم ــذار رواب ــای اثرگ ــه کارکرده ــ! کشــور ب ــران عال مدی

ســازمان امــری مشــهود و محســوس اســت.
در بررســ! اولیــه م! تــوان اذعــان کــرد معضــل عــدم توســعه روابــط عمومــ! در ایــران نبــود 
ــه  mــت، بل ــا نیس ــای روز دنی ــتفاده از فناوری ه ــی در اس ــتگاه های اجرای ــران و دس ــزم مدی ع
عــدم توجــه بــه فرهنگ ســازی و تشــmیل بســتر مناســب، عــدم تبییــن و تدویــن شــاخص ها 
و ال\ــوی بومــ! و ملــ! و عــدم توجــه بــه کیف! ســازی و استانداردســازی اســت. همیــن امــر 
باعــث شــده مــدل مطلــوب روابــط عمومــ! کــه تناســب نظــری و عملــ! بــا فرهنــگ ایــران 
ــه  ــالم! ک ــالب اس ــای انق ــی و نهاده ــتگاه های اجرای ــازمان! دس ــاختارهای س ــالم! و س اس
تأمین کننــده نیازهــای واقعــ! در درون و بــرون ســازمان ها همــراه بــا کســب حداکثــر رضایــت 

مــردم (افــکار عمومــ!) داشــته باشــد، تدویــن نشــود.
 ایــن امــر موجــب عــدم اســتفاده مناســب از ظرفیــت بی بدیــل روابــط عمومــ! بــه عنــوان 
دانــش، فــن، هنــر و تخصصــ! کــه در توســعه ملــ! نقــش ارزنــده ای دارد، شــده اســت. روابــط 
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 | ــ�،  ــ�، هم گرائ ــرمایه اجتماع ــت س ــ� و تقوی ــم اجتماع ــق تفاه ــاد و تعمی ــا ایج ــ� ب عموم

انســجام ملــ� و همبســتگ� اجتماعــ� را افزایــش م� دهــد کــه هــر کــدام الزمه هــای توســعه 
همه جانبــه بــرای یــB نظــام ملــ� اســت.

روابــط عمومــ� تأثیــر شــIرف خــود را بــه عنــوان پدیــده ای کــه از ابتــدای ظهــورش در غــرب 
بــه دقــت، حساســیت، ســرعت، انعکاس پذیــری، هماهنگــ� و آگاه� بخشــ� تأکیــد داشــته و 
محیط هــای اطالعاتــ� ســازمان ها را مدیریــت کــرده اســت، نشــان داده اســت عــدم توجــه بــه 
حــوزه روابــط عمومــ� یYــ� از عوامــل اصلــ� جلوگیــری از شــYل گیری توســعه اســت؛ بنابراین، 

شــناخت فرایندهــای توســعه و کیف� ســازی روابــط عمومــ� اهمیــت زیــادی دارد.
عــالوه بــر ایــن، عصــر اطالعــات بــه ســمت� مــ� رود کــه روابــط عموم� هــای ســنت� بــر 
ــای  ــط عموم� ه ــول و رواب ــدرت ســنت در حــال اف ــر ق ــه ب ــی سیاســ� و تکی ــه واقع گرای پای
ــرم  ــدرت ن ــه ق ــ� هســتند و در آن ب ــه سیاســت اندیشــه گرا در حــال جایIزین ــر پای ــن و ب نوی
برتــری داده م� شــود؛ بنابرایــن، تدویــن راهبــرد روابــط عمومــ� بــا معیارهــا و شــرایط امــروز 
ــای  ــ� نهاده ــط عموم ــران رواب ــر کارشناســ�، مدی ــای ســنت� و غی ــه دور از نگاه ه ــ� ب جهان
ــ�  ــکار عموم ــ� اف ــرایط� در جهت ده ــن ش ــه در چنی ــد ک ــزم م� کن ــالم� را مل ــالب اس انق
و ســازمان در مســیر تحــول و توســعه بــا بهره گیــری از فضــای مجــازی و فناوری هــای 
الYترونیــB، راهبــرد ارتباطــ� مؤثــری اتخــاذ کــرده و نقــش کلیــدی و راهبــردی خــود را بــه 
نحــو شایســته ای ایفــا نماینــد؛ بنابرایــن، شناســایی عناصــر و مؤلفه هــا و نیــز بررســ� نقــش و 
کارکردهــای روابــط عمومــ� مطلــوب در پیشــبرد اهــداف و آرمان هــای انقــالب اســالم� یYــ� 
 Bاز مهم تریــن فعالیت هــای پژوهشــ� محســوب م� شــود؛ زیــرا روابــط عمومــ� بــه  عنــوان یــ
رســانه ســازمان� و فــرا ســازمان� نقــش کلیــدی در موفقیــت نظــام جمهــوری اســالم�، توســعه 
ــه،  ــب پیش گفت ــه مطال ــا توجــه ب ــدی دارد. ب ــکار عمومــ� و رضایت من ــ� و شــYل ده� اف مل
پژوهــش پیــش رو بــر آن اســت تــا بــا تدویــن مــدل مطلــوب روابــط عمومــ� ایرانــ� اســالم�، 
شــاخص های آن را بیــن چهــار نهــاد انقالبــی بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران، بنیاد مســتضعفان، 

کمیتــه امــداد امــام خمینــ� و شــورای عالــ� انقــالب فرهنگــ� بــرازش نمایــد.

١. مفهوم نهاد
ــاز حیاتــ� ایجــاد م� شــود و دارای  ــه یــB نی ــادی اجتماعــ� اســت کــه در پاســخ ب نهــاد، بنی
روابــط ســازمان یافته، مســتحYم، پویــا، بــادوام و پایــدار اســت (اســYات١، ١٩٩۵). از 

1. Scott
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ــ� طبیعــ� نیازهــا و فشــارهای اجتماعــ� اســت |  نظــر «ســلزنی١7» (١٩٩۶)، نهــاد محصول

(ســلزنی7، ١٩٩۶: ٢٧٨‑٢٧٧). در نهــاد، نوعــ� تعهــد اخالقــ� بــه جــای هــدف مشــترک، 
ــ�، ١٣٩١: ١۵). ــت (ایروان ــردم اس ــه م ــان� ب ــرای خدمات رس ــ� ب ــالش گروه ــل ت عام

نهادهــا رفتــار افــراد را از ایــن لحــاظ کــه چــه روابطــ� بایــد بیــن افــراد وجــود داشــته باشــد 
بــا همدیWــر تنظیــم و تبییــن م� کننــد (پارســونز٢، ١٩٣٧: ٧‑٣٢۶).

٢. مفهوم روابط عموم5
اصطــالح روابــط عمومــ�، ترجمــه و واژه انگلیســ�٣ بــرای نخســتین بــار در امریــXا در اتحادیه 
راه آهــن بــXار بــرده شــد (حبیبــی، ١٣٨۶). روابــط عمومــ� بــا توســعه و پیشــرفت جوامــع، 
توســعه وســایل ارتباط جمعــ� و دســتیابی انســان بــه فناوری هــای نویــن ارتباطــ� تعاریــف و 

مفاهیــم جدیــدی پیــدا نمــود.
روابــط عمومــ�، مدیریــت مناســبات مطلــوب بیــن ســازمان و مخاطبــان گوناگــون، 
مدیریــت اداره یــا فــن و دانــش اداره و روابــط کل یــ7 ســازمان و گروه هــای گوناگــون اســت 
(نصیــری قیــداری، ١٣٨٢: ٧٣). «ادوارد برنیــز۴» یXــ� از بنیان گــذاران رشــته روابــط عموم�، 
دادن اطالعــات بــه مــردم و انجــام تالش هــای ترغیبــی بــه منظــور تغییــر گرایش هــا و رفتــار 
مــردم و کوشــش بــرای همبســته کــردن نگرش هــا و اقدامــات یــ7 مؤسســه بــا مخاطبــان خــود 
ــ�  ــط عموم ــت رواب ــده فعالی ــا مؤسســه را عم ــان ب ــات مخاطب ــا و اقدام ــالj نگرش ه و متقاب

م� دانــد.۵
در ســال ١٩٨٢ میــالدی، انجمــن روابــط عمومــ� امریــXا۶ در تعریفــ� از روابــط عمومــ� 
اعــالم کــرد. ایــن نهــاد بــه یــ7 ســازمان و مــردم جامعــه پیرامــون امــXان م� دهــد متقابــالj خــود 
را بــا دیWــری هماهنــگ ســازند و تــالش دارد تــا یــ7 فراینــد دوســویه را بازنمایــی کنــد؛ گویی 
ــان دو گــروه اجتماعــ� اســت کــه خــود در  ــط عمومــ� تســهیل یــ7 تعامــل می وظیفــه رواب
مقایســه بــا آنهــا موقعیتــ� برابــر دارد. چنــد ســال بعــد «گرونیــ7» و «وایــت» ایــن تعریــف را 
بــا وارد کــردن عنصــر ارتبــاط تکمیــل کردنــد و روابــط عمومــ� را عبــارت از مدیریــت ارتبــاط 
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دو
 | میــان یــ4 ســازمان و مــردم مخاطــب آن دانســتند (تنــچ١ و یومانــس٢٠٠۶،٢: ۵). در ســال 

١٩٩۴ میــالدی، در تعریــف دی@ــری از گرونیــ4، نکتــه درخــور توجهــ8 دیــده م8 شــود؛ وی 
بــر آن بــود کــه افــراد شــاغل در روابــط عمومــ8 کــه یــ4 ال@ــوی متقــارن «دوطرفــه٣» را دنبــال 
ــز  ــان خــود نی ــع کارفرمای ــد از مناف ــا م8 خواهن ــه آنه Uدی@رخــواه نیســتند بل Wــال ــد، کام م8 کنن

دفــاع کنند.(گرونیــ۴4، ١٩٩۴: ١٨).
در رویUــرد تحلیلــ8 بــه ســیر تاریخــ8 تعاریــف صــورت گرفتــه در زمینــه روابــط عمومــ8 
ــه داراســت  ــ8 ک ــا کارکردهــای متفاوت ــن خــرده سیســتم ســازمان8 ب ــه ای ــت ک ــوان دریاف م8 ت
ــه افــکار عمومــ8، توســعه یافتگ8 جوامــع و اثربخشــ8  ــه عامــل اثرگــذاری در جهت دهــ8 ب ب
مدیــران تبدیــل شــده اســت و در تمامــ8 مؤلفه هــای برنامه ریــزی و توســعه کشــورها از جملــه 
ارتبــاط دولت هــا بــا ملت هــا و نیــز ارتبــاط دولت هــا بــا همدی@ــر بــه عنــوان شــاخص کلیــدی 

ــود. ــده م8 ش دی

٣. روابط عموم� اسالم�
برخــ8 بــه دلیــل مــدرن بــودن مفهــوم روابــط عمومــ8 برآمــده از قــرن بیســتم در امریــUا، بــا 
ــط عمومــ8»،  ــد: «رواب ــف هســتند و م8 گوین ــط عمومــ8 اســالم8 مخال وجــود مفهــوم رواب
روابــط عمومــ8 اســت و اســالم8 و غیــر اســالم8  نــدارد (مســعودی، ١٣٩٣). طــرح مفهــوم 
روابــط عمومــ8 اســالم8 بــه معنــای ایجــاد تمایــز بیــن «روابــط عمومــ8 اســالم8» و «روابــط 
عمومــ8 غیــر اســالم8» بــه هیــچ وجــه نیســت. ایــن مرزبنــدی اساســاً غلــط و بــه دور از منطــق 
ــه روابــط عمومــ8 اســت  ــه مطــرح اســت، دیــدگاه اســالم در زمین اســت. آنچــه در ایــن زمین
ــط عمومــ8 اســالم8» شــناخته م8 شــود. بدیهــ8  ــه اســالم «رواب ــل انتصــاب آن ب ــه دلی کــه ب
اســت کــه بــه هــر حــال دیــدگاه دینــ8 الهــ8 بــا دیــدگاه غیردینــ8 زمینــ8 و مــادی تفــاوت دارد؛ 
امــا کشــف زمینــه ای مشــترک میــان روابــط عمومــ8 اســالم8 و «روابــط عمومــ8 انســان8» در 
جهــت تعالــ8، رشــد و بالندگــ8 روابــط عمومــ8 ایــران در ســطح ملــ8، منطقــه ای و جهانــ8 
ــات انســان8 در  ــه کرام ــد اذعــان کــرد توجــه ب بســیار راه@شــا اســت (بشــیری، ١٣٩٣). بای
علــم روابــط عمومــ8 و رســانه ها مــورد تأکیــد بــوده اســت و پایه گــذاری روابــط عمومــ8 بــر 
اســاس احتــرام بــه انســان شــUل گرفتــه اســت. بــه  طــوری کــه در منشــور اصــول بین المللــ8 

1.   Tench

2.   yeomans

3.   Symmetric

4.   Grunig
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اخــالق حرفــه ای خبرنــگاری کــه در چهارمیــن نشســت یونســ)و در ســال ١٩٨٣ میــالدی بــه | 

ــه  ــرام ب ــر احت ــB و منطقــه ای رســید. در اصــل ششــم خــود ب تصویــب ســازمان های بین الملل
اســرار محرمانــه و حیثیــت انســانB تأکیــد کــرده اســت. در ایــن اصــل آمــده اســت: «بخــش 
م)مــل اســتانداردهای حرفــه ای خبرنــگار همانــا احتــرام بــه حــق اشــخاص در حفــظ اســرار 
محرمانــه و حرمت هــای انسانB شــان بــر پایــه مــوارد موجــود در قانــون بین المللــB و قوانیــن 
ملــB ازجملــه حمایــت از حقــوق و آبــروی دیWــران و منــع افتــرا، بهتــان و لطمــه بــه حیثیــت و 

آوازه اشــخاص اســت» (شــ)رخواه، ١٣٧۴: ١٢٧).

۴. مفهوم روابط عموم4 مطلوب
نخبه گرایــی یــا الیتیســم١ در روابــط عمومــB، زمینه ســاز معرفــB روابــط عمومB هــای 
متمایــز یــا پیشــرفته بیــن ســایر روابــط عمومB هــا را فراهــم مB ســازد (ســفیدی،١٣٩۴: ١٠).

ــش،  ــت دان ــر مدیری ــکا ب ــا ات ــادی اســت کــه ب ــروز، نه ــای ام ــB ســرآمد در دنی ــط عموم رواب
مدیریــت فنــاوری اطالعــات، روابــط عمومــB ال)ترونیــf و مدیریــت فراینــد و ایجــاد نگــرش 
فرایندگــرا در عمل)ــرد ســازمانB بــر افــکار عمومــB ســیال، متحــرک، زنــده و پویــای جامعــه 
 Bــ ــری از تمام ــا بهره گی ــه ب ــادر اســت ک ــت ق ــB در حقیق ــط عموم ــن رواب ــذارد. ای ــر مB گ اث
ــت  ــم مدیری ــتاوردهای عل ــن دس ــتفاده از آخری ــB و اس ــن ارتباط ــای نوی ــا و فناوری ه ابزاره
در شــاخه ها گرایش هــای مختلــف آن از جملــه مدیریــت فراینــد بــه مفاهیمــB جدیــد در 
ارتباطــات درون ســازمانB و برون ســازمانB و مجموعــه ای از فعالیت هــا و عمل)ردهــای 
 Bروابــط عمومــ fدر یــ .(نورآبــادی، ١٣٩۴: ١۵ Bفر، مؤمنــ Bســلطان) خویــش دســت یابــد
پویــا و کارآمــد جریــان مبادلــه پیــام بــه صــورت دوســویه انجــام مB گیــرد و بــه همیــن لحــاظ بــه 
واکنش هــای مــردم و مخاطبــان در قبــال پیام  هــای ارائــه شــده بــه آنهــا توجــه  مB شــود و ایــن 
واکنش هــا در ارائــه پیام هــای بعــدی بــه مــردم تأثیرگــذار هســتند. بــه همیــن دلیــل، در ســاختار 
یــf روابــط عمومــB کارآمــد بایــد ارتباطــات مشــارکت طلبان هــم متناســب و درخــور ارتبــاط 
 ،Bــا اســتفاده از شــیوه های شــناخته شــده علمــ ــرد و همــواره ســعB شــود ب ــان قــرار گی ــا آن ب
ــل  ــده و از تحمی ــی ش ــری و ارزیاب ــت اندازه گی ــه دق ــا ب ــل پیام ه ــان در مقاب ــش مخاطب واکن
پیام هــا بــه مــردم (الWــوی ارتباطــB ســلطه) یــا بی توجهــB بــه واکنش هــای مــردم در مقابــل 
پیام هــا (الWــوی ارتباطــB تنــزل) کــه هــر دو بــه فقــدان مشــارکت مB انجامنــد، اجتنــاب شــود 

ــاه، ١٣٩۴: ٣۶ ‑٣۵). ــ)ری خانق (ش

1.  Elitism
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 | ۵. روی<ردها و مدل های نظری روابط عموم� مطلوب

١‑۵. روابط عموم* مطلوب در چارچوب نظریه برتری و تفوق

نظریــه برتــری و تفــوق، یــ0 نظریــه کلــ) در روابــط عمومــ) اســت کــه ایــن نظریــه حاصــل 
ــش آن توســط  ــه پژوه ــت ک ــات اس ــت ارتباط ــه در مدیری ــای بهین ــه روش ه ــال مطالع ١۵ س

انجمــن بین المللــ) ارتبــاط گــران تجــاری١ تأمیــن اعتبــار شــده اســت.
اصول کل) برتری و تفوق روابط عموم) عبارت اند از:

١.مشارکت روابط عموم) در مدیریت راهبردی؛
٢.توانمندی روابط عموم) به شQل ائتالف مستقیم یا گزارش مستقیم روابط به مدیریت 

ارشد؛
٣.کارکرد منسجم و هماهنگ روابط عموم)؛

۴. روابط عموم) به عنوان ی0 کارکرد مدیریت)، جدا از سایر کارکردها؛
۵. سرپرست) روابط عموم) توسط ی0 مدیر و نه ی0 تکنیسین؛

۶. مدل تقارن دو طرفه روابط عموم)؛
روابط عموم)  در  مدیریت)  نقش  اعمال  برای  پیشرفته  و  آگاه  دپارتمان  به ی0  نیاز   .٧

متقارن؛
٨.  سیستم متقارن ارتباطات داخل)؛

٩.  چندگونگ) گنجانده شده در تمام) نقش ها؛
١٠.  اخالقیات و صداقت.

٢EFQM ٢‑۵. روابط عموم* مطلوب در چارچوب مدل

مــدل تعالــ) ســازمان) چارچوبــی بــرای بهبــود خروجــ) ســازمان و همچنیــن افزایــش 
رضایتمنــدی کارکنــان، مشــتریان و ســایر ذی نفعــان ســازمان اســت کــه در این استانداردســازی 
و دســتیابی بــه شــاخص های ســازمان متعالــ) روابــط عمومــ) کارآمــد و ســرآمد نقــش بســزا 

و تعیین کننــده ای دارد.
مــدل تعالــ) ســازمان)٣ کــه مــدل اروپایــی اســت و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا از آن 
ــان۵، افزایــش  ــری۴، کارکن ــه رهب ــد کیف) ســازی فرایندهــای ســازمان در زمین اســتفاده م) کنن

1.  International Association of Business communicators: IABC

2.  European Foundation for Quality Management

3.  EFQM

4.  Leader ship

5.  People
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ــان۴، |  ــج کارکن ــداری٣، نتای ــا٢، مشــتری م ــر ســازمان ها١، فراینده ــا دی. ــل و مشــارکت ب تعام

نتایــج جامعــه۵ و معیــار نتایــج کلیــدی عمل<ــردی۶ را محــور قــرار داده و زمینــه بهبــود کیفــ4 
شــاخص های نه گانــه، برنامه ریــزی م4 نمایــد٧.

٣‑۵. روابط عموم% مطلوب در چارچوب مدل دمینگ

چرخــه کیفیــت «دمینــگ» (مــدل ژاپنــ4) در ســال ١٩۵٠ میــالدی بــا دعــوت ژاپن4 هــا از دکتــر 
ادوارد دمینــگ امری<ایــی و مطالعــات وی مطــرح شــد و چهــار راهبــرد اصلــ4 آن عبارت انــد 
از: برنامه ریــزی٨، اجــرا٩، بازبینــ١٠4 و اقــدام١١ کــه بــه  طــور خالصــه١٢ خوانــده م4 شــود 

(اســ<ات. ام کاتلیــپ، ۵٨:١٩٩۵).

چرخه بهبود مستمر پروفسور ادواردز دمینگ

ــردی، اجــرای  ــزی راهب ــران در بخــش برنامه ری ــا در ای ــط عموم4 ه ــت رواب ــود وضعی بهب
ارتباطــات، ارزیابــی، پژوهش هــای کاربــردی و تحلیــل محتــوای فعالیت هــا موجــب دســتیابی 

بــه روابــط عمومــ4 مطلــوب و ســرآمد خواهــد شــد (یحیایــی ایلــه ای،١٣٩٢: ٩٠).
«اســ<ات. ام. کاتلیــپ» در کتــاب «تأثیــرات روابــط عمومــ4» مــ4 آورد: روابــط عمومــ4 
ــ4 مدیریــت ســازمان در زمــان  ــه لحــاظ علمــ4 بخــش اصل در پیشــرفته  ترین شــ<ل خــود، ب
ــد  ــط عمومــ4 را در یــd فراین ــوع رواب ــن ن ــرات اســت. متخصصــان، چنی مشــ<الت و تغیی
چهارمرحلــه ای مدیریــت، «تعریــف مشــ<ل یــا تهدیــد»، «طــرح و برنامــه»، «اقــدام و برقــراری 

ــپ، ١٩٩۵: ۶٨). ــد (کاتلی ــه» ســاختاربندی م4 نماین ــی برنام ــاط» و «ارزیاب ارتب
1.  Partnership & resources

2.  Processes

3.  Customer Results

4.  People results

5.  Society results

6.  Key performanc Results

7.  www.Efqm.org

8.  Planing

9.  Do

10.  Check

11.  Action

12.  PDCA
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 | ۶. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از مبان� نظری

ــه  ــ� را ب ــط عموم ــران، رواب ــه صاحب نظ ــان داد ک ــش نش ــری پژوه ــوابق نظ ــر س ــروری ب م
 عنــوان کانــال ارتباطــ� در درون و بــرون  ســازمان و حــوزه ای کــه ایجــاد ارزش افــزوده ارتباطــ� 
باالیــی دارد؛ معرفــ� نمــوده و تســهیل;ری، ارتباطــ� بــودن، پاســخ;و بــودن و مردمــ� بــودن را 

ــد. ــوب م� دانن ــط عمومــ� مطل از مشــخصه های رواب
عــالوه بــر ایــن، فعالیت هــای روابــط عمومــ� در شــKل گیری افــکار عمومــ� بســیار 
تأثیرگــذار بــوده و متناسب ســازی بــا آخریــن تحــوالت و فناوری هــای روز دنیــا (روابــط عمومــ� 
الKترونیــY) در پیشــبرد اهــداف آن اثربخشــ� زیــادی دارد؛ بنابرایــن، ایجــاد ارتبــاط دوســویه 

ــوب اســت. ــط عمومــ� مطل ــا رویKــرد مشــتری مــداری از شــاخصه های رواب همســنگ ب
بنابرایــن، بــا اســتناد بــه رویKردهــای نظری اســتفاده شــده در مجموع ســه مؤلفــه تعامالت 
ــوان مقوله هــای اولیــه روابــط عمومــ�  ــه  عن و دو ســوی;� متقــارن، مدیریتــ�، الKترونیKــ� ب
مطلــوب ایرانــ� اســالم� شناســایی و در قالــب جــدول ١ و در ذیــل نمــودار ١، مــدل مفهومــ� 

شــبKه ای روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� نشــان داده م� شــود:

جدول ١. مقوله ها، مؤلفه ها و مفاهیم روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� بر اساس سوابق نظری

شاخص مطلوبیت تخصصى در روابط عمومى هاى نهادهاى انقالب اسالمى

مقوله
مؤلفه

مفاهیم
فرع�اصل�

تعامل و 
 �Nدوسوی

متقارن
تعامل� بودن

مردم مداری
هم دلى، انتقادپذیرى، مخاطب محور، ارتقاء رضایت مندى، 

حامى مردم، حسن نیت، راستى و درستى، خوش نامى 

سازمان

پاسخNویی

مخاطب شناسى، ارتباط درون سازمانى، ارتباطات 

مردمى برون سازمانى، اقناع مخاطبان، روحیه پیگیرى، 

مسئولیت پذیر، تسهیل و تسریع در جریان اطالعات و 

دسترسى به آن

 �QترونیQال
بودن

�QترونیQال
فناوریبودن

پایگاه اطالع رسانى، ارتباط الکترونیکى، پارکت، وادکت، 

شبکه هاى اجتماعى، وبالگ، سیستم تلفن گویا، دسترسى 

به اینترنت، مجله الکترونیکى، اینترانت، sms سنتر، ویدئو 

کنفرانس، پست الکترونیک، بانک اطالعات، خبرخوان ها 

(RSS)، سرویس هاى اینترنت موبایل
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شاخص مطلوبیت تخصصى در روابط عمومى هاى نهادهاى انقالب اسالمى

مقوله
مؤلفه

مفاهیم
فرع4اصل4

مدیریت4

جهادی بودن

انقالبی بودن

روحیه جهادى، والیت پذیرى، پیروى از آرمان هاى انقالب 

اسالمى، مخاطب شناسى، عدالت محورى، توجه به فقرا و 

مستمندان، استکبارستیزى، رعایت تقوا، احساس مسئولیت، 

استقامت و پایدارى

ارزش مدارى
اخالق گرایى، انصاف، گذشت، باحیا بودن، عزت نفس، مثبت 

اندیش، اخالص، امانت دارى، ساده زیستى

دین مدارى

خلق نیک، از منظر قرآن کریم، از منظر پیامبر اکرم (ص)، 

از منظر امام على (ع)، صداقت، توسعه نهادهاى دینى شرح 

صدر، زبان گویا، اخالص، حفظ حریم خصوصى، امانت دار، 

احترام به مردم، گوش شنوا

شایستگى

آینده نگرى

پیش بینى، رقابت پذیرى، دیده بانى، تحلیل روندها، سناریو، 

یکپارچه سازى، خالقیت و نوآورى، کار تیمى، درك از آینده، 

دوراندیشى فعاالنه، ترسیم چشم انداز، توجه به تحوالت 

جهانى

هوشمندی

هوش هیجانى، هوش فرهنگى، هوش معنوى، معمارى 

ارتباطى، استانداردسازى، واقع گرایى، درك باال، استفاده 

از فناورى هاى نوین، مدیریت مبتنى بر اهداف، قابلیت 

دسترسى، قابلیت اندازه گیرى، فرایندسازى

دانش سیاس4 
داشتن

مدیریت رخدادها، پیام سیاسى، چانه زنى، مشارکت در 

راهپیمایى ها، برجسته سازى سیاسیون، جلب مشارکت، 

جهت دهى افکار عمومى، بازخوردگیرى سیاسى، البى گرى، 

قدرت نرم

رهبری

اعتمادبه نفس، مدیریت مشارکتى، تحول گرا، درك سازمانى، 

راهبردى، افزایش مشارکت، ضریب نفوذ باال، ایجاد انگیزه، 

اثربخشى، مدیریت بحران، مدیریت دانش، خالق و نوآور، 

پژوهش محور
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نمودار ١. مدل مفهوم� شب<ه ای روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� بر اساس سوابق نظری

٧. روش شناس� پژوهش
در پژوهــش پیــش رو، بــه لحــاظ ماهیــت تحقیــق در زمــره تحقیقــات اکتشــاف� و از نظــر نــوع 
تحقیــق، کاربــردی اســت. روش تحقیــق پیش بینــ� شــده در ایــن پژوهــش روش آمیختــه کیف� 

و کمــ� اســت. بدیــن ترتیــب که:
١‑٧. بخش کیف� پژوهش

١‑١‑٧. نوع روش تحقیق

ــه نیمــه اســتاندارد شــده بــا خبــرگان و صاحب نظــران  در بخــش کیفــ� و از نــوع مصاحب
حــوزه روابــط عمومــ� (اســاتید دانشــKاه� و مدیــران روابــط عمومــ�١) مضامیــن و 

شــاخص های مطلــوب روابــط عمومــ� ایرانــ� اســالم� احصــاء شــدند.
٢‑١‑٧. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی سنج�

در بخــش کیفــ� پژوهــش از مصاحبــه نیمــه اســتاندارد بــا خبــرگان نهادهــای انقالبــی و نیز 

١.   سپاه پاسداران انقالب اسالم�، شورای عال� انقالب فرهنگ�، بنیاد مستضعفان انقالب اسالم�، بنیاد شهید و امور ایثارگران
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خبــرگان دانشــ3اه� اســتفاده شــده اســت. بــه منظــور اعتبــار و پایایــی ســنج� شــاخص ها و | 

مضامیــن بــه روش زیــر عمــل شــده اســت:
الف) اعتبار سنج4

بــه منظــور اعتبــار ســنج� شــاخص های احصــاء شــده از روش ارزیابــی اعتبــار بــه شــیوه 
ــار  ــده در اختی ــاء ش ــاخص های احص ــم و ش ــور مفاهی ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــل ش ــ� عم ارتباط
ــار  ــان اعتب ــد آن ــرل و تأیی ــا کنت ــد و ب ــران) داده ش ــرگان و صاحب نظ ــوندگان (خب مصاحبه ش

ــدند. ــاء ش ــاخص ها احص ــم و ش مفاهی
ب) پایایی سنج4

بــه منظــور پایایــی ســنج� مفاهیــم و شــاخص های احصــاء شــده از روش ضریــب توافــق 
پایایــی بیــن دو کدگــذار یــا محقــق همــSار اســتفاده شــد (ســاروخان�، ١٣٨٧: ٢٨٩)؛ 
بنابرایــن، بــرای ایــن منظــور از ضریــب پایایــی بــا اســتفاده از فرمــول ذیــل اســتفاده شــد کــه 

ــرآورد شــده اســت: ــزان آن ٠/٩٠ ب می

C.R /= × =
139

100 0 90
154

 

 مقوله های مورد توافق دو کدگزار 
C.R = ١٠٠×        ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کل مقوله های مورد بررس�  
٣‑١‑٧. جامعه آماری پژوهش

 در ایــن بخــش بــا اســتفاده از شــیوه نمونه گیــری هدفمنــد و قضاوتــ�؛ تعــدادی خبــرگان و 
صاحب نظــران دانشــ3اه� و نیــز مدیــران روابــط عمومــ� نهادهــای انقالبــی در ســال های ٩۶‑
٩۵ بــه منظــور احصــاء و تدویــن مــدل مطلــوب روابــط عمومــ� ایران� اســالم� انتخاب شــدند.

۴‑١‑٧. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش
ــاع و  ــه اجم ــتیابی ب ــا و دس ــری داده ه ــباع نظ ــش اش ــن پژوه ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــش روش  ــن بخ ــز در ای ــری نی ــت. روش نمونه گی ــالک اس ــوندگان م ــن مصاحبه ش ــق بی تواف
نمونه گیــری غیــر احتمالــ� از نــوع قضاوتــ� و هدفمنــد اســت؛ بنابرایــن، داده هــای پژوهــش 
بــر اســاس مصاحبــه بــا ١۵ نفــر از خبــرگان و صاحب نظــران دانشــ3اه� و نیــز مدیــران روابــط 

عمومــ� نهادهــای انقالبــی بــه اشــباع نظــری رســیده اســت.
۵‑١‑٧. روش تحلیل داده های پژوهش

بــرای تحلیــل داده هــا از تحلیــل مضمــون و از روش شــبSه مضامیــن اســتفاده م� شــود کــه 
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 | خــود شــامل ســه مرحلــه:

الف) کشف مضامین پایه ای ؛
 ب) کشف مضمون های سازمان یافته؛

 ج) کشف مضمون های فراگیر.
 بعــد از ســپری  کــردن ایــن مراحــل، مضمون هــای بــه دســت آمــده بــه صــورت نقشــه های 

شــبCه وب ترســیم م@ شــوند.
٢‑٨. بخش کم� پژوهش

١‑٢‑٨. نوع روش تحقیق

بــه منظــور بــرازش مــدل مفهومــ@ (شــبCه مضامیــن) در میــان کارکنــان روابــط عمومــ@ 
نهادهــای انقالبــی از روش پیمایــش اســتفاده شــده اســت.

٢‑٢‑٨. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی سنج� ابزار پژوهش

ــاخص ها و  ــه از ش ــاخته برگرفت ــق س ــنامه محق ــزار پرسش ــش از اب ــ@ پژوه ــش کم در بخ
مضامیــن احصــاء شــده از بخــش کیفــ@ عمــل شــده اســت. بــه منظــور اعتبــار و پایایی ســنج@ 

شــاخص ها و مضامیــن بــه روش ذیــل اقــدام شــده اســت:
الف) اعتبارسنج�

ــا  ــ@ ب ــوری کم ــی ص ــار محتوای ــق از اعتب ــنامه تحقی ــار پرسش ــنجش اعتب ــور س ــه منظ ب
اســتفاده از روش ســ@ وی آر١ اســتفاده شــده اســت. مقــدار ســ@ وی آر بیــن صفــر تــا یــX در 
نوســان اســت و بنابرایــن، هرچــه میانگیــن بــه دســت آمــده بــه عــدد یــX نزدیX تــر باشــد؛ 
داللــت بــر ایــن دارد کــه ابــزار از اعتبــار محتوایــی مناســبی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه اکثــر 
ارزیابی کننــدگان ســؤاالت را مناســب تشــخیص داده انــد (الوشــه٢، ١٩٧۵). فرمــول محاســبه 

ســ@ وی آر بــه شــرح ذیــل اســت:

E
N

n
CVR

N

−

=
2

2

(N=١۵).تعداد کل متخصصان@ که سؤاالت را ارزیابی م@ کنند .N
. تعداد متخصصان@ که سؤاالت را مناسب و درست ارزیابی کردند. En

مقــدار ســ@ وی آر بــرای شــاخص ها و مؤلفه هــای مقولــه مدیریتــ@، الCترونیCــ@، 
محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ@ ســازمان@ بــه ترتیــب برابــر بــا ٠/۶۶، ٠/۶۶، ٠/۶٣ و ۶٨/٠ 
1. Content Validity Ratio: CVR

2.  Lawshe, 1975
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بــوده اســت کــه بــر اســاس جــدول الوشــه (١٩٧۵) در ســطح قابــل قبولــ" م" باشــند (مقــدار | 

ــا ٠/۴٩ اســت). ــر ب ــره براب ــا ١۵ نفــر خب ســ" وی آر جــدول ب
ب: پایایی سنج4

بــه منظــور ســنجش پایایــی پرسشــنامه؛ از روش هم ســازی درونــ" گویه هــا بــا اســتفاده از 
ــه مدیریتــ"،  ــزان آلفــای مقوله هــای چهارگان ــاخ» اســتفاده م" شــود. می آزمــون «آلفــای كرونب
الUترونیUــ"، محتوایــی، ســرمایه اجتماعــ" ســازمان" و نیــز شــاخص کل بــه ترتیــب برابــر بــا 

٠/٩۶٨، ٠/٩۴۶، ٠/٩۴٧، ٠/٩٩١ و ٠/٩٨۶ بــوده اســت کــه در ســطح عالــ" م" باشــند.
٣‑٢‑٨. جامعه آماری پژوهش

در ایــن بخــش کلیــه مدیــران و کارکنــان روابــط عمومــ" نهادهــای انقالبــی: بنیــاد شــهید و 
امــور ایثارگــران بــا ٢١ نفــر، شــورای عالــ" انقــالب فرهنگــ" بــا ٢٠ نفــر، بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالم" بــا ٢١ نفــر و کمیتــه امــداد امــام خمینــ" (ره) بــا ١٩ نفــر و در مجمــوع بــا 

٨١ نفــر در ســال های ٩۶‑٩۵ جامعــه آمــاری پژوهــش را تشــUیل م" دهنــد.
۴‑٢‑٨. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش

ــران و کارشناســان  ــان مدی ــه تحقیــق از می ــرآورد حجــم نمون ــه منظــور ب در ایــن بخــش ب
روابــط عموم" هــای نهادهــای انقالبــی بــا اســتفاده از قاعــده نمونه گیــری مــورگان و کرجســ" 
ــاد شــهید  ــرای بنی ــه ب ــر نمون ــداد: ١٧ نف ــن تع ــر انتخــاب شــده اند کــه از ای (١٩٧٠) ۶۶ نف
ــرای شــورای  ــه ب ــاد مســتضعفان، ١۶ نفــر نمون ــرای بنی ــه ب و امــور ایثارگــران، ١٧ نفــر نمون
ــر  ــ" (ره) در نظ ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرای کمیت ــه ب ــر نمون ــ" و ١۶ نف ــالب فرهنگ ــ" انق عال
گرفتــه شــدند. روش نمونه گیــری در ایــن بخــش، روش نمونه گیــری احتمالــ" و از نــوع روش 

ــوده اســت. نمونه گیــری طبقــه ای نســبت" قلمــداد ب
۵‑٢‑٨. روش تحلیل داده های پژوهش

در بخش کم" از دو روش به شرح ذیل استفاده م" شود:
١. روش توصیفــ": در ایــن مرحلــه هــر یــk از شــاخص های تحقیــق بــه صــورت تحلیــل 

تــک متغیــره در قالــب جــدول فراوانــ" مــورد تحلیــل و توصیــف قــرار گرفــت.
٢. روش اســتنباط": در ایــن مرحلــه بــه منظــور ارزیابــی و بــرازش مــدل مطلــوب روابــط 

عمومــ" ایرانــ" اســالم" از تحلیــل عاملــ" تأییــدی اســتفاده شــده اســت.
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 | ٩. یافته های پژوهش

١‑٩. یافته های کیف� پژوهش

بــرای تحلیــل مصاحبه هــای انجــام شــده بــا خبــرگان و صاحب نظــران حــوزه روابــط 
عمومــ; از تحلیــل مضمــون و از میــان روش هــای مختلــف تحلیــل مضمــون از روش شــب5ه 

مضامیــن اســتفاده شــد.
 برای دستیابی به شب5ه مضامین باید مراحل زیر انجام شود:

الف) کشف مضامین اصل; یا مفاهیم پایه ای  (شناسه ها و نکات کلیدی متن)
ب) کشــف مضمون هــای ســازمان یافته (مقــوالت بــه دســت آمــده از ترکیــب و تلخیــص 

مضمون هــا یــا مفاهیــم اصلــ;)
ج) کشــف مضمون هــای فراگیــر (مضامیــن عالــ; دربرگیرنــده اصــول حاکــم بــر متــن بــه 

عنــوان یــR کل)
بعــد از ســپری کــردن ایــن مراحــل، مضمون هــای بــه دســت آمــده بــه صــورت نقشــه های 

شــب5ه وب ترســیم م; شــوند.
مضامیــن فراگیــر در کانــون شــب5ه مضامیــن قــرار م; گیــرد؛ مضامیــن ســازمان یافته 
واســط مضامیــن فراگیــر و مضامیــن پایــه ای  شــب5ه اســت. مضامیــن پایــه مبیــن نکتــه مهمــ; 
در متــن اســت و بــا ترکیــب آنهــا مضمــون ســازمان یافته ایجــاد م; شــود (عابــدی جعفــری و 

همــ5اران، ١٣٩٠: ١۶٠).
ــرگان و صاحب نظــران حــوزه  ــا خب ــه ب ــل داده هــای حاصــل از مصاحب ــه تحلی ــه ب در ادام
روابــط عمومــ; بــه منظــور ترســیم شــب5ه مضامیــن روابــط عمومــ; مطلــوب نهادهــای 
انقالبــی پرداختــه م; شــود. جــدول ٢؛ مضامیــن فراگیــر، ســازمان یافته و نیــز مضامیــن پایــه 

ــد: ــان م; ده ــالم; را نش ــ; اس ــوب ایران ــ; مطل ــط عموم ــای رواب و ویژگ; ه
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جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ3 های روابط عموم3 مطلوب ایران3 اسالم3| 

مضامین پایه مقوله جزئ3(مضامین سازمان  یافته) مقوله کل3
فرع3 (مضامین فراگیر) اصل3

محبت ورزی

ارزش  مداری

جهادی بودن مدیریت3

اعتدال  گرایی

خردورزی و تفکر

عدالت محوری

مردم مداری

ارزش فرهنگ.

مسئولیت اجتماع.

وظیفه گرایی

اخالق  گرایی

امانت  داری و رازداری

با نزاکت بودن

حسن شهرت

شایسته  ساالری

توسعه فرهنگ کار جمع.

تدوین برنامه انقالبی

انقالبی بودن

والیت محوری

روحیه انقالبی

قدرت شناسایی و تشخیص

قدرت تصمیم  گیری

قدرت اقدام و عمل

فطرت  گرایی

دین  مداری

خدامحوری

اسالم. بودن

توجه به آیات قران کریم
توجه به بیانات پیامبر (ص) و ائمه (ع)

تقوا و معنویت  گرایی
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 | ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ� های روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

مضامین پایه
مقوله جزئ� (مضامین سازمان  یافته) مقوله کل�

فرع� (مضامین فراگیر) اصل�

احساس مثبت به نهاد

تعهد عاطف�

تعهد 
سازمان�

تعلق قوی به نهاد

وابستگ- عاطف- نهادی

افتخار از کار در نهاد

رضایت از داشتن کار
احساس مسئولیت کردنتعهدهنجاری

تکلیف دانستن کار

عالقه به ماندگاری در نهاد
تعهد مستمر

پذیرش ارزش  ها و اهداف سازمان- نهاد(تمایل به ماندگاری)

پرهیز از روح تنبل- و تن  پروری

وقت  شناس-

تعهد رفتاری
وظیفه  شناس-

یت داشتن پشتکار و جدّ

ت و نظم در کار داشتن دقّ

داشتن درست- و صداقت در کار

ارتباطات

دانش

شایستگ� مدیریت�

خدمات  ده-

ابزارهای دیجیتال

مQاتبات اداری

مدیریت منابع

روانشناس-

جامعه  شناس-

زبان انگلیس-

صحبت کردن
گوش دادن فعالمهارت

تفکر انتقادی
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ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ4 های روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4| 

مضامین پایه
مقوله جزئ4 (مضامین سازمان  یافته) مقوله کل4

فرع4 (مضامین فراگیر) اصل4

درک مطلب

نوشتن

قدرت درک اجتماع%

هماهنگ%

یادگیری فعال

ترغیب

مذاکره

درک شفاه% و نوشتاری

توانایی

بیان شفاه% و نوشتاری

وضوح و تشخیص گفتار

حساسیت به وجود مشAل

استدالل قیاس% و استقرایی

خالقیت

چینش اطالعات

قدرت مرکز

شناسایی

زمان  بندی

سرعت ادراک%

سرعت عمل و مدیریت زمان

اینترانت

فناوری  های نشر آنالین

شاخص  های 
روابط 

عموم4 
VترونیWال

4WترونیWال

اکسترانت

%AترونیAخبرنامه یا مجله ال

وبالگ رسم% سازمان%

ایمیل

بروشور الAترونیA% (برنامه  ها، 
عملAردها و آمار و اطالعات)

سیستم اداری بدون کاغذ (برید)
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دو
 | ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ� های روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

مضامین پایه
مقوله جزئ� (مضامین سازمان  یافته) مقوله کل�

فرع� (مضامین فراگیر) اصل�

شبMه  های اینترنت�
شبMه  های اجتماع� 

شبMه  های موبایل�مجازی

توییتر، فیس  بوک

(SMS) سرویس پیام کوتاه

سرویس  های تلفن 
همراه

(EMS) سرویس پیام افزوده

سرویس پیام  رسان� چند رسانه  ای 
(MMS)

بلوتوث

وادکست (تلویزیون اینترنت�)

مولت� مدیا
(چندرسانه  ای)

پادکست (رادیو اینترنت�)

وب کنفرانس

ویدئو کنفرانس یا تله کنفرانس

مدیریت محتوا

YترونیMمدیریت روابط عموم� ال
مدیریت مخاطب

دروازه  بان� خبر

مدیریت و کنترل اعتبار منبع

جاذب و گیرایی
جذابیت داشتن

ساختار 
صوری

محتوایی

استفاده درست از تصاویر

خالقیت در تولید محتوا
نوآوری و خالقیت

دوری از فعالیت کلیشه  ای

تعاریف مفاهیم متناسب با نهاد 
انقالبی

جامعیت ساختار 
محتوایی

جامعیت داشتن

ساده و رسایی

قابل فهم بودن

برخورداری از انسجام
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مضامین پایه
مقوله جزئ5(مضامین سازمان  یافته) مقوله کل5

اصل5 (مضامین فراگیر) فرع5

برانگیزاننده بودن

تأثیرگذاری
اثرگذار بودن

گاه(  بخش بودن آ

اقناع  سازی

معتبر بودن منبع محتوا

مستند و ارجاع داشتنمعتبر بودن

روزآمد بودن محتوا

شفاف  سازی

شفافیت

اعتماد 
محوری

سرمایه اجتماع5 
سازمان5

اطالع  رسان( دقیق

بیان حقایق

داشتن صداقت

عدم سانسور

اطمینان بخش(

حسن ظن و اطمینان 
بخش5

ایجاد و حفظ اعتماد در کارکنان

متعهد به خواسته  ها و انتظارات مخاطبان

ایجاد و حفظ اعتماد در مدیریت سازمان

الزام پاسخMویی

ایجاد و حفظ اطمینان در مخاطبان

عدم استفاده از نیروهای سیاس( خاص

ارتباط مستمر با کارکنان

جلب مشارکت سازمان  یافته درون  سازمان(

هنر برقراری ارتباط با کارکنان

تعامل و مشارکت 
درون  سازمان5

تعامل داشتن 
و مشارکت5 

بودن

توجه به دموکراس( در سازمان

ارتباط مؤثر پایدار با کارکنان داخل(

الزام بودن تعامل و همUاری 
درون  سازمان(
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 | ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ� های روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�ی

مضامین پایه
مقوله جزئ�

(مضامین سازمان  یافته) مقوله کل�
 (مضامین فراگیر)

فرع� اصل�

قدرت ایجاد کمپین و شب�ه  سازی

تعامل و مشارکت 
برون  سازمان�

هنر برقراری ارتباط با مخاطبان

توجه به تکثرگرایی

برقراری ارتباط مؤثر با سایر نهادهای 
انقالبی

برقراری ارتباط مؤثر با قوای سه  گانه

برقراری ارتباط مؤثر با دانش?اهیان

الزام بودن تعامل و هم�اری 
Eبرون  سازمان

دوسویه بودن

تمایل به تبادل اطالعات

ارتباط مستمر با رسانه  ها

Eافزایش ارتباط مردم

توجه به نهادهای مدنE در جامعه

ــط  ــه ای  رواب ــن پای ــن ســازمان یافته و مضامی ــر، مضامی ــن فراگی جــدول ٣. تعــداد مضامی
عمومــE مطلــوب ایرانــE اســالمE مســتخرج از داده هــای کیفــE مرتبــط بــا مصاحبــه خبــرگان 

ــد: ــان مE ده را نش

جدول ٣. تعداد مضامین فراگیر، سازمان یافته و پایه ای  روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

مضامین پایه
مقوله جزئى(مضامین سازمان یافته) مقوله کلى

(مضامین فراگیر)
ردیف

فرعى اصلى

٧١ ١٠ ٣ مدیریت� ١
٢٢ ۴ ٢ �QترونیQال ٢
١۶ ۵ ٢ محتوایی ٣
٣٠ ۴ ٢ سرمایه اجتماع� سازمان� ۴

١٣٩ ٢٣ ٩ ۴ جمع کل
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همان گونــه کــه جــدول ٣ نیــز نشــان م� دهــد؛ روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� | 

ــه  ــران از ٤ مقول ــرگان و صاحب نظ ــر از خب ــا ١٥ نف ــتاندارد ب ــه اس ــه نیم ــاس مصاحب ــر اس ب
کلــ� (مضامیــن فراگیــر) مدیریتــ�، الEترونیEــ�، محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ� ســازمان�، ٩ 
مقولــه جزئــ� (مضامیــن ســازمان یافته) اصلــ�،٢٣ مقولــه جزئــ� (مضامیــن ســازمان یافته) 

فرعــ� و در نهایــت بــا ١٣٩ مضمــون پایــه ای  بــه اشــباع نظــری رســیده اســت.
ــ�  ــای جزئ ــر)، مقوله ه ــن فراگی ــ� (مضامی ــای کل ــتخراج مقوله ه ــاء و اس ــس از احص پ
اصلــ� و فرعــ� (مضامیــن ســازمان یافته) و مضامیــن پایــه ای  روابــط عمومــ� مطلــوب 
ایرانــ� اســالم� در ایــن قســمت بــه ترســیم مــدل مفهومــ� پژوهــش یــا همــان تشــEیل شــبEه 
ــن ســازمان یافته و  ــ� شــبEه ای برحســب مضامی ــدل مفهوم ــل نمــودار ٢ (م ــن در ذی مضامی

ــود. ــادرت م� ش ــر) مب فراگی

نمودار ٢. مدل مفهوم5 شبKه ای روابط عموم5 مطلوب ایران5 اسالم5 برحسب مضامین سازمان یافته و فراگیر

بــا توجــه بــه انــگاره شــبEه مضامیــن پیش گفتــه م� تــوان چنیــن اســتنتاج کــرد کــه روابــط 
ــای  ــه در حوزه ه ــردد ک ــالق م� گ ــ� اط ــط عموم ــه رواب ــالم� ب ــ� اس ــوب ایران ــ� مطل عموم
مختلــف کاری خــود در بخش هــای درون ســازمان� و برون ســازمان� ســرآمد و متمایــز باشــد. 
یEــ� از ایــن حوزه هــا برخــورداری از نیــروی انســان� نخبــه و کارآمــد و نیــز متعهــد بــه ارزش های 
انقالبــی اســت. ایــن امــر در ذیــل مقولــه مدیریتــ� بــا مؤلفه هــای شایســتگ�، جهــادی بــودن و 
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 | ــ� روابــط عمومــ�  تعهــد ســازمان� احصــاء و شناســایی شــده اســت. شایســتگ� های مدیریت

ــزان برخــورداری او در حوزه هــای دانــش، مهــارت و توانایــی  ــه می مطلــوب ایرانــ� اســالم� ب
اطــالق م� شــود. مدیریــت جهــادی نیــز در روابــط عمومــ� نهادهــا بــا ترویــج و تعمیــق 
رفتارهــای جهــادی ظهــور و بــروز پیــدا م� کنــد؛ بنابرایــن، م� تــوان دین مــداری، ارزش مــداری 
و انقالبــی بــودن را بــه عنــوان ویژگ� هــای برجســته مدیریــت روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� 
ــه  ــای مقول ــر از مؤلفه ه Nــ� دی Oــوان ی ــه  عن ــز ب ــازمان� نی ــد س ــت. تعه ــر گرف ــالم� در نظ اس
ــ� اســالم� احصــاء و شناســایی شــده اســت. تعهــد  ــوب ایران ــ� روابــط عمومــ� مطل مدیریت
ســازمان� مقولــه مدیریتــ� روابــط عمومــ� مطلــوب ایران� اســالم� دارای مؤلفه هایــی همچون: 
ــد  ــازمان کار)، ٢. بع ــه س ــزام ب ــر و ال ــت و تعلق خاط ــ� مثب ــاس هویت ــ� (احس ــد عاطف ١. بع
مســتمر (دربردارنــده پرهیــز از هزینه هــای متصــوره ناشــ� از تــرک ســازمان)، ٣. بعــد هنجــاری 
(تمایــل و الــزام اخالقــ� بــه مانــدن در ســازمان)، ۴. بعــد رفتــاری (تقیــد عملــ� بــه وظایــف و 

ــ�،١٣٧۶: ١٩٩‑١٩۶). ــت (خاک ــازمان) اس ــغل� در س ــای ش فعالیت ه
 یOــ� دیNــر از عناصــر روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� برخــورداری از ســرمایه 
اجتماعــ� ســازمان� احصــاء و شناســایی شــد. ســرمایۀ اجتماعــ� موضوعــ� واحــد نیســت؛ 
ــ� از مقوله هاســت كــه دو ویژگــ� مشــترك دارد: یOــ� اینكــه همــۀ آنهــا  ــواع گوناگون بلOــه ان
ــن افــرادی را كــه  ــه ای از ســاخت اجتماعــ� اســت و دیNــر اینكــه كنش هــای معی شــامل جنب
در درون ســاختار قــرار دادنــد؛ تســهیل م� كنــد. اعتمــاد محــوری بــا شــاخص های شــفافیت، 
حســن ظــن و اطمینــان بخشــ� و تعامــل و مشــارکت� بــودن بــا شــاخص های مشــارکت 
درون ســازمان� و مشــارکت برون ســازمان� مؤلفه هایــی شناســایی شــده بــرای مقولــه ســرمایه 

اجتماعــ� ســازمان� در مــدل روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بودنــد.
عــالوه بــر ایــن، یOــ� دیNــر از عناصــر روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بــر اســاس 
ــاخص های  ــا از ش ــ� نهاده ــط عموم ــورداری رواب ــا برخ ــتفاده ی ــر، اس ــ� حاض ــه کیف مطالع
 �OترونیOونگــ� مدیریــت آنهــا بــوده اســت. شــاخص های الNو چ oترونیــOروابــط عمومــ� ال
روابــط عمومــ� مطلــوب شــامل اســتفاده از فناوری هــای نشــر آنالیــن، شــبOه های اجتماعــ� 
مجــازی، ســرویس های تلفــن همــراه و مولت� مدیــا (چندرســانه ای) و ... م� باشــند. عالوه بــر 
ایــن، رســانه های الOترونیــo بــه دلیــل ویژگ� هــای خــاص خــود نیازمنــد برنامه ریــزی و 
ــان هســتند  ــه  منظــور تولیــد محتــوای مناســب و انتشــار بــرای مخاطب مدیریــت تخصصــ� ب
ــد  ــی نیازمن ــای انقالب ــ� نهاده ــط عموم ــر، رواب ــن منظ ــرور، ١٣٨٨: ٢١٠). از ای (ضیایی پ
ــان در  ــرای مخاطب ــال� ب ــ� و ارس ــع دریافت ــار مناب ــب و اعتب ــر، مخاط ــوا، خب ــت محت مدیری
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ــ� م� باشــند.|  عرصــه جامعــه اطالعات

در نهایــت، مقولــه محتوایــی در دو بخــش ســاختار صــوری (فــرم) و ســاختار محتوایــی 
ــای  ــوب نهاده ــ� مطل ــط عموم ــدل رواب ــر م ــر از عناص Cــ� دی Dــوان ی ــه عن ــز ب ــوا) نی (محت
ــ�  ــط عموم ــد شــده توســط رواب ــوای تولی ــد. محت ــی اخصــاء و شناســایی شــده بودن انقالب
نهادهــای انقالبــی بایــد هــم از نظــر فــرم و هــم از نظــر محتــوا متناســب بــا اهــداف، مأموریــت 
ــد  ــوآوری و خالقیــت در تولی ــی باشــد و ضمــن برخــورداری از جذابیــت، ن نهادهــای انقالب
محتواهــا دارای ویژگ� هایــی همچــون جامعیــت، معتبــر بــودن منبــع انعــکاس یافتــه و از همــه 

ــان برخــوردار باشــد. ــر مخاطب ــر از تأثیرگــذاری الزم ب مهم ت
٢‑٩. یافته های کم� پژوهش

در ایــن بخــش بــه ارائــه یافته هــای پژوهــش مرتبــط بــا بــرازش مــدل مطلــوب روابــط عمومــ� 
ایرانــ� اســالم� در میــان نهادهــای انقالبــی مــورد بررســ� پرداختــه م� شــود:

١‑٢‑٩. تحلیل توصیف4 داده ها
ــه کلــ� مدیریتــ�، الDترونیDــ�،  روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� از چهــار مقول
محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ� ســازمان� تشــDیل و در مجمــوع بــا ١۴۵ گویــه بــا دامنــه پاســخ 
٧٢۵‑١۴۵ و خــط بــرش ۴٣۵ مــورد ســنجش و آزمــون قــرار گرفتــه اســت کــه در توزیــع آمــار 
مرکــزی و پراکندگــ� روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� در میــان نهادهــای انقالبــی و 

عوامــل چهارگانــه آن در جــدول (۴) نشــان داده شــده اســت:

جدول ۴. توزیع آمار مرکزی و پراکندگ4 روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4 در میان نهادهای انقالبی و 
مقوله های چهارگانه آن

 شاخص ها 

روابط عمومى مطلوب ایرانى 

اسالمى و مقوله هاى آن

انحراف خط برشمیانگین
تعداد بیشینهکمینهمعیار

کل

روابط عموم4 مطلوب ایران4 
۴۵۶/١۴۵۴٣۵١۴٩/٣۵١١٨١٧٢۴۶٢اسالم4 (شاخص کل)

٢۴٩/٢٧۴٢٣١٩٢/٧۴٧٨٢٣٨۵۶٢مدیریت4

4YترونیY۶٢/٢۵٧۶۶١٨/٢٠٧٣٠١١٠۶۶ال

۵٢/٣٣٣۴٨١٣/۵٠٢٢۶٧٩۶۶محتوایی

٩۴/۵۴۵٩٠٣٢/٩٠۴٣٣١۵٠۶۶سرمایه اجتماع4 سازمان4

۶٢تعداد مشاهدات معتبر
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 | ٢‑٢‑٩. تحلیل استنباط� داده ها

در ایــن مرحلــه بــه  منظــور بــرازش مــدل روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بــا اســتفاده 
از نرم افــزار آمــوس ٢٤١ بــه تحلیــل عاملــ� تأییــدی (آزمــون مــدل اندازه گیــری) پرداختــه م� شــود.

الف) تحلیل و برازش مدل مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� در گام اول
در گام اول، بــرازش مــدل روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بــر اســاس متغیــر مFنــون 
 ،�FترونیF(شــاخص کل) بــه همــراه متغیرهای مشــاهده پذیر یعن� چهــار مقوله کل� مدیریتــ�، ال
ــه اســت. نمــودار ٣؛ مــدل اندازه گیــری  محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ� ســازمان� صــورت گرفت

روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� را بــر اســاس ضرایــب اســتاندارد نشــان م� دهــد:

Chi-square = 0/413 Df: = 2 Probability level = /813
نمودار ٣. مدل اندازه گیری مدل اندازه گیری روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� بر اساس ضرایب استاندارد٢

ــده  ــد ش ــدل بازتولی ــد؛ م ــان م� ده ــ� دو نش ــون ک ــاداری آزم ــطح معن ــه س ــه ک همان گون
ــق  ــا مــدل مفهومــ� تحقی ــدی مناســب ب ــ� اســالم� از همانن ــوب ایران ــط عمومــ� مطل رواب
(شــبFه مضامیــن) برخــوردار اســت؛ چــرا کــه ســطح معنــاداری آزمــون کــ� دو معنــادار اســت

. جــدول ٥؛ بارهــای عاملــ� مقوله هــای روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ�  (P / )=>0 05

اســالم� را بــر اســاس ضرایــب غیراســتاندارد بــا شــاخص کل (متغیــر مFنــون) نشــان م� دهد:

1.   Amos24

٢.   توضیحات ضرایب استاندارد مندرج در نمودار در ذیل جداول و در ادامه آورده شده است.
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جدول ۵. بارهای عامل4 مقوله های روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4 بر اساس ضرایب استاندارد| 

متغیر مRنون<-‑‑‑ متغیر مشاهده پذیربارهای عامل4 (بر اساس ضرایب استاندارد)

٠/٩۶۶r ‑‑‑‑‑‑-> Y۴

٠/٩۴٠r ‑‑‑‑‑‑-> Y٣

٠/۶٩٣r ‑‑‑‑‑‑-> Y٢

٠/٩٢۵r ‑‑‑‑‑‑-> Y١

ــر  ــه کــه نمــودار ٣؛ مــدل اندازه گیــری روابــط عمومــ& مطلــوب ایرانــ& اســالم& ب همان گون
اســاس ضرایــب اســتاندارد و نیــز جــدول ۵ نیــز نشــان م& دهــد؛ میــزان بارهــای عاملــ& یــا دقیق تر 
میــزان همبســتگ& مقوله هــای روابــط عمومــ& مطلــوب ایرانــ& اســالم& بــا شــاخص کل (متغیــر 
مXنــون) در ســطح قویــی اســت. مقــدار ایــن همبســتگ& بــر اســاس ضرایــب اســتاندارد بــرای 
مقولــه ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& برابــر بــا ٩۶۶ درصــد، بــرای مقولــه محتوایــی برابــر بــا ٩۴٠ 
درصــد، بــرای مقولــه الXترونیXــ& برابــر بــا ۶٩٣ درصــد و در نهایت بــرای مقوله مدیریتــ& برابر با 
٩٢۵ درصــد اســت. نکتــه قابــل توجــه آنکــه شــاخص کل روابط عمومــ& مطلوب ایران& اســالم& 
(متغیــر مXنــون) بیشــترین میــزان همبســتگ& را بــا مقولــه ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& بــا میــزان 
٩۶۶ درصــد و کمتریــن میــزان همبســتگ& را بــا مقولــه الXترونیXــ& بــا میــزان۶٩٣ درصــد داشــته 
اســت. جــدول ۶؛ واریانــس تبییــن شــده مقوله هــای روابــط عمومــ& مطلــوب ایران& اســالم& را بر 

اســاس ضرایــب اســتاندارد توســط شــاخص کل (متغیــر مXنــون) نشــان م& دهــد:

جدول ۶. واریانس تبیین شده مقوله های روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4 بر اساس ضرایب استاندارد

متغیر مRنون<-‑‑‑ متغیر مشاهده پذیرواریانس تبیین شده (بر اساس ضرایب استاندارد)

٠/٨۵۶r ‑‑‑‑‑‑-> Y١

٠/۴٨٠r ‑‑‑‑‑‑-> Y٢

٠/٨٨٣r ‑‑‑‑‑‑-> Y٣

٠/٩٣٣r ‑‑‑‑‑‑-> Y۴

همان گونــه کــه نمــودار ٣؛ مــدل اندازه گیــری مــدل اندازه گیــری روابــط عمومــ& مطلــوب 
ایرانــ& اســالم& بــر اســاس ضرایــب اســتاندارد و نیــز جــدول ۶ نیــز نشــان م& دهــد؛ شــاخص 
کل روابــط عمومــ& مطلــوب ایرانــ& اســالم& توانســته اســت ٨۵۶ درصــد از واریانــس مقولــه 
ــه الXترونیXــ&،٨٨٣ درصــد پژوهــش از واریانــس  ــ&،۴٨٠ درصــد از واریانــس مقول مدیریت
مقولــه محتوایــی و در نهایــت ٩٣٣ درصــد از واریانــس مقولــه ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& را 
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 | تبییــن و پیش بینــ, کنــد. جــدول ٧؛ بــرآورد شــاخص های هماننــدی و بــرازش مــدل روابــط 

عمومــ, مطلــوب ایرانــ, اســالم, را نشــان م, دهــد:
جدول ٧. برآورد شاخص های همانندی و برازش مدل روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

سطح قابل قبولسطح مطلوبشاخص ها

سطح آزمون

(مدل آزمون 

شده)

نتیجه آزمون

(مدل آزمون شده)

(CMIN) تأیید و مورد پذیرش0/413عدم معنى دارى کى دوعدم معنى دارى کى دومقدار کى دو

سطح معنادارى آزمون کى 

(P) دو
تأیید و مورد پذیرش0/813مقدار P معنادار نباشدمقدار P معنادار نباشد

کى دو هنجار شده 

(CMIN/DF)
١٠/٢ تا ١۵ تا ٣

تأیید و مورد 
پذیرش

(RMSEA) زیر ٠/٠۵برآورد خطا
بین ٠/٠۵ تا 

٠/٠٨
٠

تأیید و مورد 
پذیرش

شاخص برازش تطبیقى 

(CFI)
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

١/٠٠٠
تأیید و مورد 

پذیرش

شاخص برازش نسبى 

(RFI)
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

٠/٩٩٢
تأیید و مورد 

پذیرش

شاخص برازش هنجار 

(NFI) شده
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

٠/٩٩٨
تأیید و مورد 

پذیرش

شاخص برازش افزایشى 

(IFI)
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

١/٠٠٠
تأیید و مورد 

پذیرش

ــط  ــده رواب ــون ش ــدل آزم ــت؛ م ــر آن اس ــز بیانگ ــدول ٧ نی ــای ج ــه یافته ه ــه ک همان گون
عمومــ, مطلــوب ایرانــ, اســالم, از هماننــدی و بــرازش مطلوبــی بــا مــدل مفهومــ, (شــبOه 
مضامیــن) برخــوردار اســت؛ چــرا کــه ســطح معنــاداری آزمــون کــ, دو معنــادار ناســت

. ایــن امــر بــه معنــای آن اســت کــه مــدل آزمــون شــده (بازتولیــد شــده) تفاوتــ,  (Sig )= 813

بــا مــدل مفهومــ, نداشــته و بنابرایــن بــا آن هماننــد اســت.

بحث و نتیجه گیری
ــ, اســالم,  ــط عمومــ, ایران ــوب رواب ــرازش مــدل مطل ــن و ب ــا هــدف تدوی ــن پژوهــش ب در ای
(مــورد مطالعــه: نهادهــای انقــالب اســالم,) بــا رویOــرد پژوهــش کیفــ, و از نــوع مصاحبــه نیمه 
اســتاندارد بــا خبــرگان و صاحب نظــران روابــط عمومــ, آغــاز شــده اســت. پــس از انجــام فراینــد 
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مصاحبــه از روش تحلیــل مضمــون و از نــوع شــب+ه مضامیــن بــه  منظــور احصــاء و اســتخراج | 

مضامیــن پایــه، ســازمان یافته و فراگیــر مبــادرت شــده اســت. پــس از انجــام فراینــد تحلیــل کیفــ4 
چهــار مضمــون فراگیــر (مقولــه اصلــ4): مدیریتــ4، ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4، ال+ترونی+ــ4 و 
محتوایــی بــه عنــوان عناصــر روابــط عموم4 مطلــوب ایران4 اســالم4 احصاء و شناســایی شــدند.

ــوب  ــدل مطل ــن اســتنتاج کــرد کــه م ــوان چنی ــ4 پژوهــش م4 ت ــر اســاس یافته هــای کیف ب
روابــط عمومــ4 ایرانــ4 اســالم4 روابــط عمومــ4 اطــالق م4 گــردد کــه در حوزه هــای مختلــف 
ــ4  ــد. ی+ ــز باش ــرآمد و متمای ــازمان4 س ــازمان4 و برون س ــای درون س ــود در بخش ه کاری خ
از ایــن حوزه هــا برخــورداری از نیــروی انســان4 نخبــه و کارآمــد و نیــز متعهــد بــه ارزش هــای 
انقالبــی اســت. ایــن امــر در ذیــل مقولــه مدیریتــ4 بــا مؤلفه هــای شایســتگ4، جهــادی بــودن 
و تعهــد ســازمان4 احصــاء و شناســایی شــده اســت. ی+ــ4 دیZــر از عناصــر روابــط عمومــ4 
ــ4 اســالم4 برخــورداری از ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4 احصــاء و شناســایی  ــوب ایران مطل
شــد. اعتمــاد محــوری بــا شــاخص های شــفافیت، حســن ظــن و اطمینــان بخشــ4 و تعامــل 
و مشــارکت4 بــودن بــا شــاخص های مشــارکت درون ســازمان4 و مشــارکت برون ســازمان4 
مؤلفه هایــی شناســایی شــده بــرای مقولــه ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4 در مــدل روابــط 
ــط  ــر رواب ــر از عناص Zــ4 دی ــن، ی+ ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــالم4 بودن ــ4 اس ــوب ایران ــ4 مطل عموم
عمومــ4 مطلــوب ایرانــ4 اســالم4 بــر اســاس مطالعــه کیفــ4 حاضــر، اســتفاده یــا برخــورداری 
ــا  ــت آنه ــط عمومــ4 ال+ترونیــ_ و چZونگــ4 مدیری ــط عموم4 هــا از شــاخص های رواب رواب
بــوده اســت. در نهایــت، مقولــه محتوایــی در دو بخــش ســاختار صــوری (فــرم) و ســاختار 
محتوایــی (محتــوا) نیــز بــه عنــوان ی+ــ4 دیZــر از عناصــر مــدل روابط عمومــ4 مطلــوب ایران4 

اســالم4 احصــاء و شناســایی شــده بودنــد.
بــر اســاس یافته هــای کمــ4 پژوهــش کیفــ4 م4 تــوان چنیــن اســتنتاج کــرد کــه میزان شــاخص 
کل روابــط عمومــ4 مطلــوب ایرانــ4 اســالم4 در میــان چهــار نهــاد انقالبــی مــورد بررســ4 بــا 
میانگیــن ۴۵۶/١۴۵ (و بــا خــط بــرش ۴٣۵) بــاالی ســطح متوســط و در ســطح نســبتاً مطلوبی 
قــرار دارد. در خصــوص مقوله هــای روابــط عمومــ4 مطلــوب نهادهــای انقالبــی بایــد گفــت که 
مقولــه مدیریتــ4 بــا میانگیــن ٢۴٩/٢٧۴ (و بــا خــط بــرش ٢٣١)، مقولــه محتوایــی بــا میانگیــن 
۵٢/٣٣٣ (و بــا خــط بــرش ۴٨) و مقولــه ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4 بــا میانگیــن ٩٠/۵۴۵ (و 
بــا خــط بــرش ٩٠) بــاالی ســطح متوســط و در ســطح نســبتاً مطلوبــی م4 باشــند؛ امــا مقولــه 
ال+ترونی+ــ4 بــا میانگیــن ۶٢/٢۵٧ (و بــا خــط برش ۶۶) پایین تر از ســطح متوســط و در ســطح 

نســبتاً نامطلوبــی اســت و ایــن حیــث نیازمنــد توجه اســت.
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 | عــالوه بــر ایــن، یافته هــای کمــ" پژوهــش در بخــش تحلیــل اســتنباط" و از نــوع تحلیــل 

عاملــ" تأییــدی در گام اول نشــان دادنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص های بــرازش مطلــق 
و نیــز شــاخص های بــرازش تطبیقــ" در ســطح مطلــوب و مــورد تأییــد م" باشــند؛ م" تــوان 
ــ"  ــوب ایران ــ" مطل ــط عموم ــده) رواب ــد ش ــده (بازتولی ــون ش ــدل آزم ــه م ــت ک ــه گرف نتیج
اســالم" در میــان نهادهــای انقالبــی از هماننــدی و بــرازش مطلوبــی بــا مــدل مفهوم" (شــبNه 

مضامیــن) برخــوردار اســت.
بــه  طــور کلــ" مــدل مفهومــ" کــه بر اســاس ســوابق نظــری موجــود در رابطــه با مــدل مطلوب 
روابــط عمومــ" ایرانــ" اســالم" احصــاء شــده بــود؛ دارای ســه مضمــون فراگیــر: الNترونیNــ"، 
مدیریتــ" و تعامــل و دوســویX" متقــارن بــوده اســت. ولــ" در کار کیفــ" بــر اســاس مصاحبــه 
نیمــه اســتاندارد بــا خبــرگان بســط و توســعه داده شــده اســت و از ایــن رو از چهــار مضمــون: 
ــی، ســرمایه اجتماعــ" ســازمان" و الNترونیNــ" برســاخته شــده اســت. در  ــ"، محتوای مدیریت
رابطــه بــا مضامیــن ســازمان یافته یــا مؤلفه هــا هــم مــدل مفهومــ" برســاخته شــده در مؤلفه هــای 
مدیریــت روابــط عمومــ" الNترونیNــ" از مضمــون فراگیــر الNترونیNــ" بــودن، تعهــد ســازمان" 
ــاری) از مضمــون  ــ"، مســتمر، هنجــاری و رفت ــه آن (عاطف ــراه شــاخص های چهارگان ــه هم ب
فراگیــر مدیریتــ"، اعتمــاد محــوری و تعاملــ" و مشــارکت" بــودن از ســرمایه اجتماعــ" ســازمان" 
و در نهایــت ســاختار محتوایــی و صــوری از مضمــون فراگیــر محتوایــی بســط و توســعه پیــدا 
کــرده اســت. بنابرایــن م" تــوان چنیــن گفــت کــه مــدل برســاخته شــده روابــط عمومــ" مطلــوب 

نهادهــای انقالبــی متفــاوت از مــدل مفهومــ" ســاخته شــده بــر اســاس ســوابق نظــری اســت.
از ســوی دیXــر، در مقایســه تطبیقــ" بیــن اجــزا و عناصــر مــدل روابــط عمومــ" مطلــوب 
ــا مدل هــای قبلــ" م" تــوان گفــت کــه در مؤلفــه تعاملــ" (دو  ایرانــ" اســالم" ترســیم شــده ب
 ،(١٩٩۴) cو مشــارکت" بــودن از مقولــه ســرمایه اجتماع" ســازمان" بــا مدل گرونیــ ("Xســوی

مــدل TQM، مــدل تعالــ" ســازمان"١ و مــدل برتــری و تفــوق٢ هم خوانــ" دارد.
ــدل  ــا م ــ" ب ــه مدیریت ــتگ" از مقول ــازمان" و شایس ــد س ــه تعه ــن، در مؤلف ــر ای ــالوه ب ع
مؤلفه هــای هوشــمندی و تعهــد مــدل مالNــوم بالدریــج (١٩٨٧) ســازگار اســت. عــالوه بــر 
ایــن مقولــه محتوایــی و بــه  ویــژه شــاخص های ســاختار محتوایــی مــدل احصــاء و بــرازش 

ــت دارد. ــرد اقناع ســازی قراب Nــدل و روی ــا م ــن پژوهــش ب شــده ای
عــالوه بــر آن یافته هــای ایــن پژوهــش بــا ســوابق تجربــی قبلــ" نظیــر: حمیــد ضیایی پــرور 

1.  EFQM

2.  IABC
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(١٣٨٧)، قاســم عســل& (١٣٩۵) و مجیــدی قهــرودی و گلســتان& (١٣٩٠) در رابطــه بــا نقــش | 

روابــط عمومــ& ال=ترونی=ــ& و مدیریــت روابــط عمومــ& ال=ترونی=ــ& در مــدل مطلــوب روابــط 
ــن  ــن ای ــردازد. همچنی ــت آن م& پ ــه تقوی ــی ب ــاظ تجرب ــه لح ــته و ب ــازگاری داش ــا س عموم& ه
پژوهــش بــا ســوابق تجربــی قبلــ& نظیــر: میریــام کاســت& در رابطــه بــا نقــش و جایــLاه مدیریــت 
در مــدل مطلــوب روابــط عموم& هــا و شــفیق بصــری اســLاف (٢٠١١) در رابطــه بــا نقــش و 
جایــLاه اعتمــاد محــوری در روابــط عمومــ& اســالم& هم خوانــ& داشــته و بــه لحــاظ تجربــی بــه 
تقویــت آن م& پــردازد. در نهایــت، ایــن پژوهــش بــا ســوابق تجربــی قبلــ& نظیــر: ســلطان&  فــر و 
یحیــای ایلــه ای (١٣٩۴) در رابطــه بــا نقــش تعامــالت و ارتباطــات انســان& و ســازمان& در مــدل 

مطلــوب روابــط عموم& هــا هم خوانــ& داشــته و بــه لحــاظ تجربــی بــه تقویــت آن م& پــردازد.
بــا توجــه بــه یافته هــا و نتایــج حاصــل از پژوهــش بــه  منظــور تحقــق کامــل روابــط عمومــ& 

مطلــوب ایرانــ& اســالم& در نهادهــای انقالبــی پیشــنهادهای کاربــردی ذیــل ارائــه م& شــود:
١. بــه  کارگیــری مدیرانــ& جهــادی، دین مــدار و شایســته و دارای دانــش، مهــارت و توانایی 
ــط عموم& هــای  ــزی، اجــرا و نظــارت در رواب ــری، برنامه ری ــا تصمیم گی ــ& در مقایســه ب کاف

نهادهــای انقالبــی پیشــنهاد م& شــود.
ــه  منظــور اثربخشــ& عمل=ــرد روابــط عموم& هــای نهادهــای انقالبــی در دو بخــش  ٢. ب
درون ســازمان& و برون ســازمان&، جــذب منابــع انســان& بــا تخصــص مرتبــط، جهــادی و دارای 

تعهــد ســازمان& پیشــنهاد م& شــود.
٣. در نظــر گرفتــن ام=انــات و تســهیالت ســخت افزاری و نرم افــزاری بــه منظــور تحقــق 
ــت مناســب آن  ــی و مدیری ــای انقالب ــj در نهاده ــوب ال=ترونی ــ& مطل ــط عموم ــل رواب کام

ــود. ــنهاد م& ش پیش
ــه  ویــژه در ابعــاد اعتمــاد محــوری و  ۴. تقویــت و ارتقــاء ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& ب
تعامــل و مشــارکت درون و برون ســازمان& بــرای تحقــق روابــط عمومــ& مطلــوب نهادهــای 

ــی پیشــنهاد م& شــود. انقالب
۵. بــه  منظــور تقویــت و افزایــش مشــارکت ســازمان& در وظایــف درون و برون ســازمان&، 
برگــزاری دوره هــای آموزشــ& بــرای کارکنــان و مدیــران روابــط عموم& هــای نهادهــای انقالبــی 

پیشــنهاد م& شــود.
ــوای انعکاســ& روابــط عموم& هــای نهادهــای  ــر اثربخشــ& محت ــه  منظــور نظــارت ب ۶. ب
انقالبــی، ضمــن بــه  کارگیــری نیــروی انســان& بــا تخصــص مرتبــط بــر ایــن بخــش، انجــام 

ــه طــور مــداوم و منظــم پیشــنهاد م& شــود. ــوای کمــ& و کیفــ& ب تحلیــل محت
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