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 مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران
 2، سمیه ورشوی1علی یوسفی

 

 چکیده

تحت تاثیر فرهنگی اجتماعات شیعی را ، ارتباطات میانناآشنایی زبانیحاضر این بوده که نشان دهد  مقالههدف اساسی 

نفره  895مونه تصادفی نفرهنگی و با استفاده از یک ور با استفاده از مبانی نظری ارتباطات میانظمنبدین . دهدقرار می

، تأثیر کامال معنادار و مثبت بر ارتباطات میان (طول و تعداد سفر) دهد که سفر زیارتیشان میناز زائرین خارجی 

نتیجه حاضر مؤید  دارد.ارتباط میان فرهنگی  تاثیری منفی و معنادار برهای زبانی، فرهنگی دارد. اگرچه ناآشنائی

فرهنگی با توجه به تاثیر منفی مشکل زبانی دارد، اما تاثیر مثبت و معنادار طول و تعداد سفر ات میانشکست ارتباط

رغم وجود مشکل زبانی، زائرین از طریق ارتباطات غیرکالمی متعدد، روابط میان فرهنگی خود دهد علیزیارتی نشان می

به عنوان یک مناسک مذهبی، فرصت ارتباطات زیارت که یافته مذکور متضمن این معناست نمایند. ثانیا را تقویت می

های زبانی، ارتباطات میان فرهنگی را آورد که با وجود ناآشنائیغیرکالمی متعددی را بین مهمان و میزبان فراهم می

 کند.  تقویت می

 

  ، تعداد سفر سفرطول میان فرهنگی،  اتارتباطناآشنایی زبانی، : مفاهیم کلیدی

 

 مقدمه

فرهنگ ارتباط »به گفته هال کنند اند و یکدیگر را تقویت میفرهنگ و ارتباط کامال به هم وابسته

محسوب ارتباط شالوده حیات اجتماعی بر این اساس، (. 37: 1739)سامووار،« است و ارتباط فرهنگ

رهنگ آید. ارتباط، به عنوان محور ف و بدون آن هیچ یک از عناصر حیات جمعی پدید نمیشود می

چقدر  هرو  روابط انسانی است دربرگیرنده تمام صور ای بس وسیع دارد که وحیات جمع، محدوده

: 1751)ساروخانی،  شوند تر می برپیچیدگی حیات اجتماعی افزوده شود، ارتباطات انسانی نیز پیچیده

21-11.)  

درتعامل، ارتباط و ای متفاوت همردم از فرهنگکند که پیدا می میان فرهنگیوقتی جنبه  ارتباط

ارتباط و  ؛(153: 1757؛ موالنا، 3: 2003؛ گراف، 2005ی با هم قرار بگیرند )جک و فیلیپ، گفتگو

های مختلف تماس میان فرهنگی فرصت آشنائی، تفاهم و مدارا را در بین افراد و گروهها با فرهنگ

ای معینی دارد و ک چارچوب معنایی و نشانهای برای خود یآورد. با این حال چون هر جامعهفراهم می

(، ممکن است که 279: 1752)اسمیت،  "کنندها و معانی از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر مینشانه"

های فرهنگی بویژه تا زمانیکه به سطح آگاهی و شناخت طرفین ارتباط نرسیده به یک مانع مهم تفاوت

حال از بدو تشکیل اجتماعات انسانی، مراوده و ارتباط بین  برای برقراری ارتباط تبدیل شود. در عین

است. جوامع، بخشی از زندگی اجتماعی بشر بوده و روابط بین جوامع به قدمت تاریخ مدنی انسانی 

ای را در بین جوامع اسالمی فراهم های ارتباطی گسترده، فرصتمشترکات دینی در جهان اسالم
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اهمیت اسالم را برای بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگی به  نظران،است. برخی از صاحبآورده

: 1739، سامووارکنند )وضوح بیان داشته و از اسالم به عنوان نیرویی حیاتی درجهان کنونی یاد می

جهان شیعه،  (. امروزه گردشگری مذهبی بویژه سفرهای زیارتی در جهان اسالم و خصوصاً در132

ری ارتباط میان فرهنگی و تقویت هویت مشترک دینی فراهم آورده است. فرصت مناسبی را برای برقرا

ها های مختلف، موجب تغییر نگرشدر چارچوب این سفرها، تماس مداوم و نزدیکی با افراد از فرهنگ

-داوریپیش»و « تفکرات قالبی»های فکری از پیش تعیین شده را که مبتنی بر تواند قالبشده و می

های افراد نسبت به ها موجب اصالح نگرشی فرهنگنزدیکی در پهنه"نماید. است دگرگون « ها

 (. 271: 1752)فرهنگی،  "کندتر میتر و معقولیکدیگر شده و آنان را نسبت به هم حساس

پرستون، معتقد است زیارت، اساسا امر مذهبی است و در مطالعات زائران و زیارت این امر آشکار به 

معموالً توان گفت زیارت یک اصطالح دینی است و (. بنابراین می2007)نورمن، شود وضوح دیده می

-را با خود حمل میدر ساحت دینی و مذهبی یا در باور و فرهنگ عرفی، همواره بار دینی و مذهبی 

 .کند

شود. این ارتباط های فرهنگی مختلف ارتباط و تماس برقرار میدر سفرهای زیارتی، بین افراد با زمینه

سو بین زائرین )مهمانان( و مجاورین )میزبانان( و از یک سوی دیگر در بین زائرین مختلف از یک 

شده های فکری از پیش تعیینها شده و قالبشود و  این ارتباط تدریجاً موجب تغییر نگرشبرقرار می

ا برای تقویت و گسترش روابط  های فرهنگی مختلف را دگرگون نموده و زمینه ذهنی ردر بین حوزه

های زبانی موجب تقویت این ارتباطات در این میان وجود مشترکات و آشنایی آورد.اجتماعی فراهم می

خواهد شد و این امر زمینه ساز برقراری ارتباطات مناسب بین زائرین و مجاوران است. محققان بر این 

شود. اگرچه زبانی موجب شکست در ارتباطات می باور هستند که ناآشنایی با زبان بومی و تغییرات

سازی یکدیگر کمک خواهند کنند اگر پیوندی میان ارتباطات و فرهنگ بوجود آید به روشنبیان می

شود و آنها بر این باور هستند که نمود. طیرا زبان یکی از اجزای مهم در فرهنگ محسوب می

 ارتباطات، فرهنگ و زبان یک کل مشخصی هستند. 

به طوریکه اکثریت محققان بر این باور هستند که ناآشنایی با زبان بومی و تغییرات زبانی موجب 

آید، کنند پیوندی که بین ارتباطات و فرهنگ به وجود مینها بیان میگردد. آشکست در ارتباطات می

تواند بان میکند. این در حالی است که زک سازی و تبیین دیگری کمشود، هر کدام به روشنباعث می

 ،ساپیرورف؛ 2002 ،؛ و پیکاری1990،ویدر و پارت) آنها ؛ زیراقسمت مورد توجهی در فرهنگ باشد

(. با توجه به آنچه 2002،گورن؛ روجر و مک1992،رااو و هاشیموتو ؛2003،؛ به نقل از پلتوکورپی1956

به یکدیگر شده و آنان را  های افراد نسبتها موجب اصالح نگرشی فرهنگنزدیکی در پهنه"بیان شد 

(. در شرایط فعلی جهان اسالم، 271: 1752)فرهنگی،  "کندتر میتر و معقولنسبت به هم حساس

ایران یکی از مراکز عمده شیعه است و در این میان، مشهد از مهمترین مراکز زیارتی شیعه است 

 اندرد شهر مشهد شدههزار زائر خارجی وا 221بنا به آمار موجود،  1752چنانکه در سال 

(. زیارتی بودن مشهد، فرصت ارتباطی مناسبی است که زائرین سایر کشورها با جامعه 1759)شرفی،

ارتباطات میان فرهنگی شیعیان "ایران و هویت شیعی آن آشنا شوند و زمینه اجتماعی برای برقراری 
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ا زبان جامعه میزبان در این و زبان و آشنایی داشتن ب فراهم گردد ")زائرین( از کشورهای مختلف

تحکیم و گسترش  برای این امر . لکنفرایند به عنوان نقشی مهم و محوری مورد توجه قرار گیرد

ای اجتماعات شیعی سایر های رابطهها و محدودیتچنین روابطی از یک سو مستلزم آگاهی از قابلیت

سیاحتی و تسهیل روابط اجتماعی آنها کشورها و از سوی دیگر فراهم آوردن شرایط مناسب زیارتی و 

 با شیعیان ایران بویژه مردم مشهد است.

بر ارتباطات میان فرهنگی زائران کشورهای خارجی  ناآشنایی زبانی راتحقیق حاضر درصدد است اثر 

آیا مشکل زبانی مانعی . بنابراین سوال اساسی این است که قرار دهدبررسی را مورد با مردم مشهد 

که  دیگری وانعارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران تلقی خواهد شد؟ و م جدی برای

 دهند کدامند؟   این رابطه را تحت تأثیر قرار می

 

 تجربیسوابق ی بر مرور

 نظران، دارد و اغلب صاحبتاریخ کوتاهی مطالعه، حوزه یک ارتباطات میان فرهنگی به عنوان 

مطالعه روابط (. 2008)دوئرفل و آراساراتنام، دانند میاین رشته ، را بنیانگذار (1989هال )استوارت 

های فرهنگی مختلف، چگونه کند به این سوال پاسخ دهد که افراد با زمینهمیان فرهنگی سعی می

ارتباط  ه عنوانبغالبا را ارتباطات میان فرهنگی از این رو،  .(7: 2002شناسند؟ )گویلین،یکدیگر را می

دوئرفل و  به نقل از، 1،2002کانستگودیکنند )های ملی متفاوت تعریف میمیان مردم از فرهنگ

آن را به نیز بسیاری از محققان . (2005 ،7؛ جک و فیپس1757، موالنا؛ 2،2002گرافآراساراتنام، 

توان به عنوان می . ارتباطات میان فرهنگى را(2002)گویلین، کنندارتباطات چهره به چهره محدود می

 (.179: 1733، به نقل از رضی، 1935، نظر گرفت )پروسر اى از فرهنگ و ارتباطات در زیر مجموعه

شود که پیامهایی کنند که ارتباطات میان فرهنگی وقتی ظاهر میبیان می ،(1993سامووار و پورتر )

: 2008)دوئرفل و آراساراتنام،  ای در فرهنگ دیگر داشته باشدشود نتیجهکه در یک فرهنگ تولید می

نویسد که ارتباط بین (. سامووار همچنین در تعریف خود از ارتباط میان فرهنگی، این گونه می5

شان به اندازه کافی متمایز هستند تا رویداد های نمادینمردمی است که ادراکات فرهنگی و سیستم

بین "یا  "بین شخصی"تواند میان فرهنگی میارتباط  (.107: 1739ارتباطی را تغییر دهند )سامووار،

های باشد، اعم از اینکه این رابطه در درون یک جامعه در بین افراد و گروهها با خرده فرهنگ "گروهی

؛ 1952، کانست)گودیهای فرهنگی متفاوت قومی و مذهبی مختلف باشد یا در بین جوامع با چارچوب

 (. 1991 ،؛ هارمن و بریگز1952 ،کیم

( سه رهیافت روانشناختی اجتماعی، 1959در کتاب زبان، ارتباطات و فرهنگ ) 7نگ تومی و کارزنیتی

  : اند ای را در مطالعه زبان، ارتباطات و فرهنگ مورد بحث قرار داده تعاملی و توسعه

                                                        
1
 Gudykunst 
2 Groff 
3Jake and Phipps 
4
 Ting Toomy &Korz Enny 
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های  ای زبان در روابط را به منظور کسب ساخت فراگیری توسعه 1ای زبان و ارتباطات رهیافت توسعه

نماید و بر اهمیت استفاده از زبان و عملیات و افعال ارتباط فرهنگی  تئوریزه می، دانش ضمنی فرهنگ

پردازان توسعه سعی در درک پیوندهای بین شناسی کودک تأکید دارند. تئوری در مراحل توسعه زبان

 اخت فرهنگ دارند. زبان و فرایندهای شن

رهیافت تعاملی بر روی چگونگی کدگذاری محاورات از طریق تعامالت روزمره و مناسبات آن در 

های زبان در تعامالت بین افراد متکی  نماید. این رهیافت بر پویایی جماعات مختلف فرهنگی تأکید می

خاص افعال و اعمال ارتباطی در  مند به تعیین الگوها و هنجارهای پردازان تعاملی عالقه است و تئوری

های بین فرهنگی در زبان را تفاوتها در  بیشتر تفاوت اجتماعات متفاوت فرهنگی هستند. این رهیافت

 داند. مفهوم یا فراوانی رخداد می

های  های زبانی در مجموعه عوامل زیربنایی مؤثر بر گزینش2محققان رهیافت روانشناسی اجتماعی

گروه، عوامل هویت قابل توجه و عوامل   نمایند. عوامل مقایسه آزمون و بررسی می ارتباطی چندزبانه را

های ارتباط بین  انگیزشی بخشی از متغیرهایی است که به فرایند تطابق زبانی در موقعیت -نگرشی

-سه دیدگاه، زبان و ارتباطات را به عنوان نقطه ثقل تعامل بین گروهی اختصاص دارد. در مجموع هر

-ه را ب 7( مفهوم همگرایی و ناهمگرایی1937گیلز ) دهند. و بین فرهنگی مورد بررسی قرار می گروهی

کار برند مطرح نموده هشان نسبت به همدیگر بتوانند در نگرش هایی که سخنگویان می عنوان استراتژی

شناختی  نشناسی فرد )زبان، لغات، سبک سخن و ...( یا رفتار زبا است. همگرایی شامل تغییر زبان

شود که به منظور شباهت بیشتر به شریک گفتگو به  مشابه )تن صدا، میزان صحبت و همانند آن( می

معکوس تأکید سخنوران بر تفاوتهای  طورناهمگرایی به منظور افزایش مکالمه و انسجام بیشتر است.

 (. 127: 1955الوئیس و دیگران، )گشان است خود و شریک

 ،کانستگودی ؛1951، گیلز و جانسونفرهنگی )در زمینه ارتباطات میاننتایج تحقیقات مختلف 

آگاهی و دانش فرهنگی، مهارتهای (، بر این باور تأکید دارند که 1992 ،؛ الستینگ و کاستر1952

، 7گورن و روجر)به نقل از مکهای بین گروهی دارد تماسدر  یارتباطات و تحمل ابهامات، نقش مهم

، ؛ و وایسمن و کاستر1952 ،؛ کیم1955، کانست و هامر؛ گودی1998 ،داد)قان البته محق .(2002

های موانع بایست با  چالشآمیز می(، معتقدند افراد برای رسیدن به فهم بین فرهنگی موفقیت1997

های ارتباط کالمی و غیرکالمی روبرو شوند زبانی، رسوم و اعمال ناآشنا، و تنوعات فرهنگی در شیوه

 (.2002رن، وگوروجر و مکنقل از )

احساس در جریان ارتباطات فرهنگی میان افراد خارجی با افراد بومی، (، 1958استفان و استفان )

به همین دلیل است که گردشگران ند؛ نداناشی بودن و دلواپسی را عواملی مهم در شکست افراد می

(؛ از 1757 ،؛ نامی1757 ،فردتند )صالحیخواستار دریافت نقشه، کتاب، و .. به زبان بومی خود هس

ممکن نیز اعضای قوم مسلط  معتقدند، 1997 ،؛ وایسمن و کاستر1990 ،گیلز و رابینسونسوی دیگر 

                                                        
1
 Developmental approach of language and communication 

2
 Social psychological approach 

3
Convergence and divergence 

4Rodgers&McGovern 
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کنند که به زبان بومی امیدی را وقتی با کسانی ارتباط برقرار میحوصلگی و نااست احساسی از بی

کانست و ؛ گودی1952 ،. کیم(2002گورن، و مک ) به نقل از روجر تجربه کنند، کنندصحبت نمی

های ارتباطات غیرکالمی، ممکن است تفاوتهای گروه در بیان احساسات و روش معتقدند، 1955،هامر

؛ وایسمن 1952 ،کانست؛ گودی1990 ،شکست در ارتباطات را به همراه داشته باشد. گیلز و رابینسون

رسند و بیان خصوص شکست در ارتباطات میان فرهنگی می به نتایج مشابهی درنیز  ،1997 ،و کاستر

ها، هنجارها، و آداب و رسومی که شاید به فهم اشتباه فرهنگی تنوعات فرهنگی در ارزش کنندمی

)روجر و زا و ناخوشایند است آورد که استرسمنتهی شود، در واقع شکست در ارتباطات را به همراه می

 . (2002رن، وگومک

ها و معانی چگونه از فرهنگی به فرهنگ دیگر نشانهنمایند بیان میهال و فونت رایت ینه در این زم

 ها را هنگام ارسال از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر کامالًتأثیر نشانه، کنند و چگونه این انتقالتغییر می

رااو و (، 2003)، پلتوکورپی، و به این دلیل است که (279: 1752سازد )اسمیت، می عادیغیر

های ارتباطات، ها از کشور به دلیل نداشتن امتیازاتی در شیوهترک اقلیتمعتقدند  (،1992هاشیموتو )

هایی عمدی در جریان افزایش اطالعات تالش؛ که این خود به دلیل فرهنگ ملی، و زبان بومی است

  .است

نماید، به طوریکه اکثریت میتوان گفت زبان نقش مهمی در ارتباطات میان فرهنگی ایفا در نهایت می

محققان بر این باور هستند که ناآشنایی با زبان بومی و تغییرات زبانی موجب شکست در ارتباطات 

شود، هر آید، باعث میکنند پیوندی که بین ارتباطات و فرهنگ به وجود مینها بیان میگردد. آمی

تواند قسمت مورد ی است که زبان میکند. این در حالک سازی و تبیین دیگری کمکدام به روشن

ارتباطات، فرهنگ، و زبان یک کل مشخصی  بر این باور هستند که آنها ؛ زیراتوجهی در فرهنگ باشد

رااو و  ؛2003 ،؛ به نقل از پلتوکورپی1956،ساپیرورف؛ 2002،؛ و پیکاری 1990،ویدر و پارت) هستند

(؛ در تحقیقات داخلی متعدد نیز به مشکل ناآشنائی 2002 ،گورن؛ روجر و مک1992،هاشیموتو

فرهنگی و زبانی زائرین خارجی و جهانگردان در برقراری ارتباط با مجاورین در مشهد تأکید گردیده 

 (.   1757؛ نامی، 1757است )صالحی فرد،

 

 چارچوب نظری 

 تعامل قراردر ی متفاوت با هم هاکه مردم از فرهنگآید وقتی بوجود می ارتباط میان فرهنگیاصوالً 

تعامل چهره به چهره و شخص به شخص در بین افرادی که به "ارتباط به طور عمده بر . این بگیرند

 (.8: 2002)گویلین،  "شودهای فرهنگی متفاوتی تعلق دارند، اطالق میچارچوب

 داند:گیری ارتباط میان فرهنگی را شامل چهار مرحله به شرح ذیل میگویلین شکل

گیرنده، پیام را   کند؛فرستنده، پیام را بر حسب چارچوب فرهنگی تنظیم و ارسال میدر مرحله اول 

گیرنده، برمبنای آن چارچوب  کند. در مرحله سومدر پرتو چارچوب فرهنگی دیگری تفسیر می

ارچوب فرهنگی فرستنده اولیه پیام، آن بازخورد را برحسب چدر مرحله نهایی  کند وبازخورد ایجاد می

 (.3: 2002کند )گویلین، خودش تفسیر می
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های فرهنگی مختلف بر این اساس ارتباط میان فرهنگی در وهله اول، برقراری ارتباط میان چارچوب

(، چارچوب فرهنگی 2007شود. والکر )است و سپس به روابط میان گیرنده و فرستنده پیام منجر می

از طریق آن شخص اطالعات حاصل از حواس فیزیکی را فیلتر داند که را نوعی عدسی مفهومی می

نماید. به عبارت دیگر احساسات فیزیکی، برای ما اطالعات فراهم کرده و وارد قلمرو ادراکی خود می

توانیم معنا را احساس کنیم که از فیلترهای انتخابی ما که خود از نظام کنند و ما تنها وقتی میمی

ها و رفتارهای ما نشأت گرفته و در چارچوب فرهنگی ما جا گرفته، آنها را عبور عقاید، گرایشات، ارزش

 (.8: 2002؛ به نقل از گولین، 2007داده باشیم )والکر، 

های فرهنگی، برقراری رابطه میان فرهنگی )در اینجا بین از سوئی به دلیل تنوع و تفاوت چارچوب

هاست و ممکن است برخی خصوصیات، مانع ن تفاوتمیزبان(، مستلزم فهم و درک ای –مهمان )زائر(

ادراک و برقراری ارتباط شود. از آنجا که بخش مهمی از ارتباطات میان فرهنگی همواره به ارتباطات 

نیز همواره یکی از مهمترین   "های زبانینآآشنائی "رو چهره به چهره و کالمی اختصاص دارد، از این

 (.2002جر و مک گوورن، شود )روموانع ارتباط محسوب می

میزبان در مقاله حاضر شامل انواع روابط کالمی و غیرکالمی است که در  -ارتباط میان فرهنگی مهمان

شود. طی سفر زیارتی بین زائرین خارجی )شیعیان از کشورهای مختلف( با مردم مشهد برقرار می

-، روابط میان فرهنگی را تحت تأثیر قرار میناآشنایی زبانی"این است که نوشتار حاضر فرضیه اساسی 

این صورت، . در "باشد. همچنین روابط میان فرهنگی تحت تاثیر طول و تعداد سفر زیارتی میدهد

 بندی نمود: تری مطابق با شرح ذیل صورتتوان به طور روشنفرضیه اساسی مقاله را می

شود و ناآشنائی مجاور بیشتر می -زائر میان فرهنگیبا افزایش طول و تعداد سفر زیارتی، روابط "

طول و تعداد سفر زیارتی بر ناآشنایی باعث اختالل در روابط میان فرهنگی می شود. همچنین زبانی، 

. نمودار مدل نظری "دزبانی تاثیر داشته و بدین واسطه بر روابط میان فرهنگی تاثیرگذار خواهند بو

 نمایش داده شده است. 1میزبان در شکل  -تحلیل اثر سفر زیارتی بر ارتباط فرهنگی مهمان

 
 : نمودار مدل نظری تحلیل 1شکل 

 روش تحلیل   

 1755های مقاله حاضر برگرفته از یک تحقیق پیمایشی بر روی زائرین خارجی است که در سال داده

ساله و باالتر که  18زائر خارجی  نفر 895با در شهر مشهد انجام گرفته است. در طی تحقیق مذکور 

 طول سفر

 میانارتباطات 

 فرهنگی 

 تعداد سفر

 

 ناآشنایی زبانی
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اند، مصاحبه حضوری به برگزیده شده "ای متناسبگیری طبقهنمونه"در محل اقامت خود به روش 

ها و های گرایش مرکزی و پراکندگی و برای تحلیل دادهعمل آمده است. برای توصیف نتایج از شاخص

استفاده شده است. در تحلیل مذکور  "رگرسیون خطیتحلیل "وارسی مدل نظری تحلیل از روش

طول سفر "به عنوان متغیر وابسته، دو خصوصیت سفر زیارتی شامل  "ارتباطات میان فرهنگی"متغیر 

در ادامه عنوان متغیرهای مستقل منظور گردیده است. به  "ناآشنایی زبانی"و متغیر  "تعداد سفر و

 گردد. اشاره می خطی رگرسیونهای جمعیتی پاسخگویان و سپس نتایج عمده تحلیل ابتدا ویژگی

  

 های توصیفی یافته

% پاسخگویان شیعه 9963مرد و از لحاظ مذهبی  % 77% زن  و 8263نفر گردشگر مورد مطالعه،  895از 

سایر "% از 268% بحرینی، و 7267% کویتی، 17% عربستانی، 2562عراقی،   %2269% سنی هستند. 7و 

% دانشگاهی است. 963% دیپلم و 79% پاسخگویان زیردیپلم، 8167هستند. تحصیالت  "کشورها

% پاسخگویان به صورت کاروانی و 8768سال است. به لحاظ الگوی سفر،  72میانگین سنی پاسخگویان 

 % به صورت انفرادی سفر کرده اند. 7368

های توصیفی متغیرهای ارتباطی به تفکیک چهار ملیت عراقی، عربستانی، کویتی بعالوه برخی از آماره

 نشان داده شده است.  1و بحرینی در جدول 

 
 های توصیفی متغیرهای ارتباطی آماره : 1جدول 

 )درصد( ناآشنائی زبانی تعداد سفر)میانگین(  )میانگین( طول سفر به روز ملیت

 2863 265 17 عراقی

 2367 761 27 عربستانی

 7162 765 12 کویتی

 7262 8 27 بحرینی

 8267 763 2165 کل

 

 های تحلیلی یافته

 گردد: می منعکس شده که بدان اشاره 2جدول شماره  در رگرسیوننتایج عمده تحلیل 

وارد تحلیل شدند. مقدار  1متغیرهای طول سفر، تعداد سفر و ناآشنایی زبانی به روش گام به گام

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  39اند ضریب تعیین بدست آمده نشان داد متغیرهای مذکور توانسته

درصد همبستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.  59پیش بینی نمایند. همچنین 

ها برای ( در جدول تحلیل واریانس نیز نشان دهنده مناسب بودن داده06000داری )مقدار سطح معنی

 باشد.تحلیل رگرسیون خطی می

                                                        
1
 stepwise 
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دهد هر سه متغیر ناآشنایی نتایج جدول زیر با استفاده از روش گام به گام در مرحله آخر نشان می

 زبانی، طول سفر و تعداد سفر بر ارتباطات میان فرهنگی تاثیر معناداری دارند. 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partia

l 

Part 

3 (Constant) 16.927 .375  45.128 .000    

 780.- 863.- 869.- 000. 41.529- 819.- 322. 13.388- زبانی نااَشنایی

 129. 272. 247. 000. 6.871 132. 011. 074. سفر طول

 114. 242. 392. 000. 6.059 121. 040. 240. سفر تعداد

 

 همچنین در جدول فوق نتایج ذیل مشهود است:

و تعداد  (B=0.132سفر ) و متغیر طول (B=-0.819) منفی و معنادار متغیر ناآشنایی زبانی تاثیری

 باشند.نیز دارای تاثیری مثبت و معنادار می (B=0.121) سفر

 .استتر این بدین معنی است که هرچه ناآشنایی زبانی بیشتر باشد ارتباطات میان فرهنگی ضعیف

 . داشتر باشد ارتباطات میان فرهنگی افزایش )بیشتر( خواهد تو هرچه طول و تعداد سفر بیش

تری بر ارتباطات میان اثیر بیشتر و قویمتغیر ناآشنایی زبانی ت( Bبا توجه به ضریب بتای استاندارد )

 گیرند.فرهنگی دارد. متغیر طول سفر و تعداد سفر در مرتبه دوم و سوم قرار می

درصد  52دهد بین ارتباطات میان فرهنگی و ناآشنایی زبانی می نتایج همبستگی مرتبه صفر نیز نشان

 رابطه منفی وجود دارد. 

درصد رابطه مثبت وجود دارد و بین تعداد سفر و  28بین متغیر طول سفر و ارتباطات میان فرهنگی 

 ای مثبت وجود دارد.درصد همبستگی و رابطه 79ارتباطات میان فرهنگی 

تعداد سفر را هم بر متغیر ارتباطات میان فرهنگی و ناآشنایی زبانی ثابت نگه اگر اثر متغیرهای طول و 

درصد و منفی است. همچنین اگر اثر متغیرهای  52داریم، ضریب همبستگی خالص بین این دو متغیر 

شنایی زبانی ثابت نگه داشته شود، همبستگی خالص میان این آطول و تعداد سفر تنها بر روی متغیر نا

 درصد و منفی خواهد بود.  35دو متغیر 

دهد تعداد سفر تاثیری معنادار و منفی بر متغیرناآشنایی زبانی دارد. به مدل تحلیل مسیر نیز نشان می

 (B=-0.297) داشت این معنی که هرچه تعداد سفر بیشتر باشد، ناآشنایی زبانی تاثیری اندک خواهد

 مدل نظری تحقیق بر اساس تحلیل مسیر به این صورت خواهد بود:
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 گیری بحث و نتیجه

را در میان اجتماعات سفرهای زیارتی زائرین خارجی به مشهد، فرصت برقراری ارتباطات فرهنگی 

شیعی از جوامع مختلف از یک سو، و ارتباط میان آنها و مجاورین یا ساکنین شهر مشهد از سوی دیگر 

-آورد. توجه به وجه ارتباطی سفر زیارتی امام رضا )ع(، توجه با این معناست که زیارت میفراهم می

شده در نوشتار حاضر به روشنی، تأثیر نتایج مطرح بطوریکه تواند هویت جهانی شیعه را تقویت کند. 

سفر زیارتی به مشهد را بر تقویت روابط میان فرهنگی اجتماعات مختلف شیعی نشان طول و تعداد 

از سوی دیگر ناآشنایی زبانی به عنوان مانعی جدی در برقرارری ارتباط میان فرهنگی زائران دهد. می

ایج تحقیق حاضر نیز نشان داد ناآشنایی زبانی تاثیر شود. همانطور که نتخارجی با مجاوران مطرح می

 داری بر ارتباطات میان فرهنگی خواهد گذاشت. منفی و معنی

حدی مؤید تأکیدات نظری و تجربی متعدد در این حوزه است که بر تأثیر  هرچند یافته مذکور تا

 ؛ و پیکاری(1990) تویدر و پارناآشنایی زبانی بر شکست ارتباطات میان فرهنگی تأکید دارند )

؛ روجر و مک (1992) رااو و هاشیموتو ؛(2003)؛ به نقل از پلتوکورپی (1956) ساپیرورف؛ (2002)

دهد که سفر زیارتی علیرغم مشکالت زبانی زائرین از (، لکن نتایج بدست آمده نشان می(2002)گورن 

شود. کیفیت سفر زیارتی، می طریق ارتباطات غیرکالمی متعدد به تقویت روابط میان فرهنگی منجر

آورد. سفر میزبان را فراهم می -تدریجاً فرصت برقراری انواع ارتباط کالمی و غیرکالمی بین مهمان

فرهنگی )روابط کامالً معناداری بر ارتباطات میان زیارتی با دو ویژگی طول و تعداد سفر، تأثیر

ذاری این دو متغیر، متأثر از موانع زبانی است. میزبان( دارد؛ هر چند اثرگ -اجتماعی و فرهنگی مهمان

ی نسبت به تعداد سفر زیارتی بر سفر زیارتی تأثیر بیشترطول از بین دو نوع رابطه مورد بررسی، 

میزبان دارد که عنصر اصلی آن، دانستن و تبادل آگاهی است؛ به  -ارتباطات میان فرهنگی مهمان

-کند و از این طریق تماس بینرا تقویت می فرهنگییان مآگاهی و دانش عبارت دیگر سفر زیارتی، 

 ،؛ الستینگ و کاستر1952 ،گودی کانست ؛1951 ،گیلز و جانسون) نمایدگروهی را تسهیل می

روابط اجتماعی در طول سفر )تعداد روزهایی که زائران در شهر مشهد هستند( (. با این حال، 1992

این بدان معناست که در سفر که احساس و عاطفه است، به نام عنصر اصلی  شامل یکمیزبان  -مهمان

انجامد. در اینجا بایست به یک گروهی میشود که به تماس میانزیارتی، عواطف مشترکی خلق می

 طول سفر

 ارتباطات میان

 فرهنگی 

 تعداد سفر

 

 ناآشنایی زبانی

 

121. 

132. 

819.- 

297.- 
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نکته اساسی و مهم در سفرهای زیارتی بویژه در بین شیعیان توجه داشت و آن وجود آداب و مناسک 

های خاص مذهبی مشترک زیارت که در برخی از ایام یا مناسبت مشترک زیارت است. بعالوه زمان

ای کند. در سفر زیارتی، این فرصت ارتباطی مشترک، مقدمهآید، فرصت ارتباط را بیشتر میبوجود می

-گردد. مناسک و مراسم مشترک زیارت باعث میگیری انواع ارتباط میان آنها میبرای آشنائی و شکل

کنندگان اعم از مهمان یا ناآشنائی زبانی، ارتباط فرهنگی در بین زیارتشود که حتی در شرایط 

دهد ناآشنایی زبانی مانعی است از سوی دیگر همچنان که نتایج تحقیق نشان می میزبان برقرار شود.

گیرد. اما همانطور که نتایج تحلیل که به صورت جدی بر سر راه ارتباط میان زائر و مجاور قرار می

تواند این مانع را برطرف نماید. با افزایش تعداد سفر زائران خارجی به ن داد تعداد سفر میمسیر نشا

توان مشکل زبانی را تا آید میشهر مشهد و ارتباطی که در این سفرها برای این افراد به وجود می

زائران خارجی وسیله بین توان گفت سفرهای زیارتی و ارتباطی که بدیند و لذا میوحدودی برطرف نم

 تواند تاثیر ناآشنایی زبانی را کاهش دهد. آید میبوجود می
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