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Abstract
Introduction: Existence of consensus, empathy, convergence and social acceptance among ethnic groups is 
one of the ways to achieve social health and national cohesion in the multi-ethnic society of Iran. The aim of 
this study was to develop strategies and consequences of ethnic-cultural empathy in virtual social networks 
with the approach of national cohesion and achieving social health.
Methods: The present study was conducted with a qualitative approach. The sample of the study was 32 experts 
and the criterion for selecting the experts was to have knowledge and awareness of the literature on the subject 
and also to have aristocracy over the community to observe the central phenomenon of research, which were 
selected purposefully and snowballs. Interviews were used using open and semi-structured questions to collect 
data. After reaching theoretical saturation, the data were analyzed by conventional content analysis method.
Results: By coding and analyzing the content of semi-structured interviews with experts, 159 open codes were 
extracted and after aggregating the codes, 47 subcategories and 17 categories in the form of two main themes 
were identified as "strategies" and "consequences".
Conclusions: The results indicate that according to the strategies and extractive consequences of the research, 
national solidarity and ethnic and cultural harmony will be established and positive participation will be 
strengthened by participation and facilitation in the implementation of the presented strategies. It is suggested 
that policymakers use these strategies to achieve national cohesion and social health of the country.
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چکیده
مقدمــه: وجــود همفکــری، همدلــی، همگرایــی و پذیــرش اجتماعــی در بیــن اقــوام یکــی از  راه هــای نیــل بــه ســالمت اجتماعــی و 
انســجام ملــی در جامعــه چنــد قومــی ایــران اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تدویــن راهبردهــا و پیامدهــای همدلــی قومــی فرهنگــی در 

شــبکه های اجتماعــی مجــازی بــا رویکــرد انســجام ملــی و دســتیابی بــه ســالمت اجتماعــی انجــام شــده اســت.
ــد و مــالک  ــه مطالعــه 32 نفــر از صاحب نظــران و کارشناســان بودن ــا رویکــرد کیفــی انجــام شــد. نمون روش کار: پژوهــش حاضــر ب
انتخــاب صاحب نظــران داشــتن شــناخت و آگاهــی نســبت بــه ادبیــات موضــوع و نیــز داشــتن اشــرافیت بــر جامعــه در خصــوص رصــد 
ــری  ــا به کارگی ــه ب ــدند. از مصاحب ــاب ش ــی انتخ ــد و گلوله برف ــورت هدفمن ــه به ص ــت ک ــوده اس ــش، ب ــوری پژوه ــده مح ــردن پدی ک
ســؤاالت بــاز و نیمه ســاختاریافته بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــده اســت. پــس از رســیدن بــه اشــباع نظــری، داده هــا بــا روش 

تحلیــل محتــوا از نــوع قــراردادی انجــام شــد. 
ــد  ــاز اســتخراج گردی ــد ب ــداد 159 ک ــا صاحب نظــران، تع ــه ســاختار ب ــوای مصاحبه هــای نیم ــل محت ــذاری و تحلی ــا کدگ ــا: ب یافته ه
و پــس از تجمیــع کدهــا تعــداد 47 زیــر طبقــه و تعــداد 17 طبقــه در غالــب دو درون مایــه اصلــی بــه عنــوان "راهبردهــا" و "پیامدهــا"  

شناســایی گردیــد.
ــا توجــه بــه راهبردهــا و پیامدهــای اســتخراجی پژوهــش، همبســتگی ملــی و وفــاق  نتیجه گیــری: نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ب
قومــی و فرهنگــی ایجــاد خواهــد شــد و بــا مشــارکت پذیری و تســهیل در اجــرای راهبردهــای ارائــه شــده، پیامدهــای مثبــت تقویــت 
خواهــد شــد. پیشــنهاد مــی شــود سیاســت گذاران بــا بکارگیــری ایــن راهبردهــا انســجام ملــی و ســالمت اجتماعــی کشــور را تحقــق 

بخشــند. 
کلیدواژه ها: اتحاد ملی، تحلیل محتوا، سالمت اجتماعی، شبکه های مجازی، وفاق.

مقدمه
ــا  ــخ ب ــول تاری ــه در ط ــت ک ــادی اس ــوام زی ــرزمین اق ــران س ای
ــدد  ــد. تع ــی پرداخته ان ــن فضــای جغرافیای ــی در ای ــه زندگ ــم ب ه
ــه نحــوی اســت  ــران ب ــده جامعــه ای ــوام تشــکیل دهن ــوع اق و تن
کــه اطــالق جامعــه چنــد قومــی بــه ترکیــب جمعیتــی آن واقعیتــی 
ــا دویســت کشــور و  ــران در مقایســه ب ــکار اســت. ای ــل ان غیرقاب
ــه طــور نســبی از  ــی جهــان، ب ــای سیاســی فعل ــا واحــد جغرافی ی
بیشــترین گوناگونــی قومــی، برخــوردار اســت )1(. حضــور و زندگی 

ــوچ،  ــر، بل ــرد، ل ــرک، ک ــارس، ت ــون ف ــف چ ــای مختل قومیت ه
ــی  ــوب جغرافیای ــر و در چارچ ــار یکدیگ ــرب در کن ــن و ع ترکم
ــران  ــه ای ــی - فرهنگــی جامع ــوع قوم ــر تن ــد، بیانگ سیاســی واح
ــت  ــا حکوم ــر و ب ــا یکدیگ ــا ب ــل آن ه ــی تعام ــت و چگونگ اس
مرکــزی بــه عنــوان یــک واقعیــت مهــم در گذشــته، حــال و آینــده 

مطــرح می باشــد )2(.
ــه  ــتند ک ــی هس ــای اجتماع ــواع هویت ه ــت از ان ــت و ملی قومی
ــا یکدیگــر نقــش مهــم و  چگونگــی رابطــه و مناســبات آن هــا ب
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موثــری بــر همبســتگی و انســجام اجتماعــی، وحــدت و وفــاق ملی 
و بــه تبــع آن ثبــات سیاســی و توســعه، اقتصــادی دارد )3(. همدلی 
بــه عنــوان مولفــه ســالمت اجتماعــی، شــامل طیــف گســترده ای 
از حــاالت عاطفــی از جملــه مراقبــت از دیگــران و داشــتن تمایــل 
کمــک بــه آن هــا اســت بــه گونــه ای کــه کمتــر تفاوتــی بیــن 
ــه عنــوان  خــود و دیگــری قابــل تشــخیص باشــد )4(. همدلــی ب
یــک مفهــوم روانشــناختی، توانایــی بــرای ورود بــه جهــان دیگری 
تلقــی می شــود کــه در درجــه اول در ســطح احساســی و نهایتــا بــه 

درک او محقــق مــی شــود )5(. 
ــا  ــی ب ــی در جوامع ــوع فرهنگــی و قوم ــت تن ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
فرهنــگ هــا، اقــوام و نژادهــای مختلــف و متفــاوت، تأثیــر آن بــر 
وحــدت، انســجام و یکپارچگــی ملــی آشــکار و بدیهــی اســت )6(. 
تاریــخ ایــران نشــانگر ایــن مســئله اســت کــه ایرانیــان از هــر قــوم 
و ملتــی، دغدغــه حفــظ انســجام ملــی و تمامیــت ارضــی داشــته اند 
و وحــدت، همــواره محــور پیوســتگی نــژادی و تاریخــی ایرانیــان 
بــوده اســت. ایــن پیوســتگی راز بقــای ایــران و نجــات کشــور در 
مقابــل هجــوم و اشــغال بیگانــگان اســت )7(. اســاس سیاســت هــا 
و تصمیــم هــای نظــام سیاســی از مهمتریــن عواملــی هســتند کــه 
اتحــاد و یکپارچگــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار مــی دهنــد. تصمیم 
گیــری و مدیریــت صحیــح در برنامــه ریــزی هــا و راهبردهــا مــی 
توانــد مانــع پیدایــش احساســاتی شــود کــه پیامدهای ناخوشــایندی 
بــرای نظــام سیاســی دارنــد. در طــول تاریخ، کشــور ایــران علیرغم 
فــراز و نشــیب هایــی کــه بــه  خــود دیــده اســت، همچنــان شــاهد 

نوعــی وحــدت و یکپارچگــی عمومــی اســت )8(. 
بطــور کلــی، شــبکه های اجتماعــی در دو دســته شــبکه های 
ــد. شــبکه های  ــر مجــازی جــای می گیرن اجتماعــی مجــازی وغی
اجتماعــی غیــر مجــازی در واقــع، از طریــق مجموعــه ای از افــراد و 
ــد.  گروه هــای به هــم پیوســته در محیــط اجتماعــی عمــل می کنن
اجتماعــی  شــبکه های  یــا  مجــازی  شــبکه های  همچنیــن 
اینترنتــی، وب ســایت یــا مجموعــه ای از وب ســایت هایی هســتند 
ــکار و  ــا، اف ــا عالقمندی ه ــد ت ــکان می دهن ــران ام ــه کارب ــه ب ک
فعالیت هــای خــود را بــا یکدیگــر در دنیــای مجــازی بــه اشــتراک 
گذارنــد )9(. در فضــای ســایبر همــه برهــم مرتبــط و تاثیــر گذارند، 
آن هــم نــه در یــک گســتره محــدود و مشــخص، بلکــه در یــک 

دنیــای بیکــران کــه هیــچ حــد و مــرزی نــدارد )10(.
بــرای  تصمیم گیــری  و  سیاســت گذاری  حــوزه  مهمتریــن 
ــوام،  ــان اق ــی می ــات، نظــم و همبســتگی، ایجــاد همدل ــظ ثب حف
ــه  ــا توج ــت. ب ــه اس ــود در جامع ــای موج ــا و هویت ه فرهنگ ه
بــه تفــاوت فرهنگ هــا، انتظــار یــک شــکلی و همشــکلی کامــل 

در حــوزة فرهنــگ غیــر واقع بینانــه اســت، بــر ایــن اســاس تنــوع 
فرهنگــی ، قومــی، زبانــی، دینــی و مذهبــی از یــک ســو و ســابقه و 
تاریــخ دیرینــه مناســبات میــان هویتــی در بیــن مناطــق فرهنگــی 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــت ه ــد فرص ــی توان ــه م ــف در جامع مختل
توســعه کشــور فراهــم کننــد، همچنیــن ایــن تنــوع قومیتــی مــی 
ــه  ــی ب ــدات امنیت ــی و تهدی ــد یکــی از بســترهای مهــم ناامن توان
شــمار رود. ضــرورت تدویــن اســتراتژی صحیــح برنامــه ســازی در 
شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی بــرای بهبــود و افزایش مشــارکت 
قومیــت هــا و همدلــی آن هــا در عرصــه هــای مختلــف سیاســی، 
ــت و  ــرده اس ــدان ک ــادی را دو چن ــی و اقتص ــی، اجتماع فرهنگ

ضمانــت بخــش ســالمت اجتماعــی جامعــه باشــد.  
ــبکه  ــژه ش ــی بوی ــای ارتباط ــاوری ه ــا و فن ــانه ه ــتفاده از رس اس
هــای اجتماعــی مجــازی امــکان حفــظ انســجام و وحــدت ملــی  و 
برقــراری همدلــی بیــن اقــوام در کشــور را افزایــش خواهــد داد و 
بــا برنامــه ریــزی و اتخــاذ سیاســت هــای صحیــح مدیریت شــبکه 
ــا  ــا را شــکافته و ب ــوه آن ه ــت هــای بالق هــای اجتماعــی، ظرفی
دســتیابی و مطالعــه ابعــاد حضــور شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی 
در جامعــه ایــران، انســجام ملــی بــه صــورت بهتــر وعمیــق تــری 

شــکل خواهــد گرفــت. 
انجــام ایــن پژوهــش بــه دلیــل پرداختــن بــه نقــش آفرینی شــبکه 
ــی قومــی فرهنگــی و تعمیــق  هــای اجتماعــی مجــازی در همدل
همبســتگی اقــوام وتقویــت انســجام ملــی مــی توانــد از ضــرورت 
ــا بررســی مطالعــات پیشــین در  الزم برخــوردار باشــد. چــرا کــه ب
حــد جســتجوهای پژوهشــگر مشــخص گردیــد، تاکنــون پژوهشــی 
ــی،  ــی قوم ــای همدل ــا و پیامده ــن راهبرده ــرای تدوی ــع ب جام
فرهنگــی در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی بــا رویکــرد انســجام 
ملــی و دســتیابی بــه ســالمت اجتماعــی در کشــور انجــام نگرفتــه 
ــه  ــک جامع ــرای ی ــای انجــام شــده ب ــر پژوهــش ه اســت و اکث
آمــاری خــاص یــا یــک یــا چنــد قومیــت خــاص بــه شــیوه کمــی 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه  اســت. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف تدویــن راهبردهــا و پیامدهــای همدلــی قومــی فرهنگــی در 
ــه  ــا رویکــرد انســجام ملــی و دســتیابی ب شــبکه های اجتماعــی ب

ســالمت اجتماعــی انجــام شــده اســت.

روش  کار
ــق  ــال کشــف و خل ــه  دنب ــی ب ــرد کیف ــا رویک پژوهــش حاضــر ب
ــوده  ــده محــوری پژوهــش ب ــی و فرعــی پدی درون مایه هــای اصل
ــان  ــران و کارشناس ــب  نظ ــر از صاح ــه32 نف ــه مطالع اســت. نمون
ــدند.  ــاب ش ــی انتخ ــد و گلوله برف ــورت هدفمن ــه به ص ــد ک بودن
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مــالک انتخــاب صاحب نظــران داشــتن شــناخت و آگاهــی 
نســبت بــه ادبیــات موضــوع و نیــز داشــتن اشــرافیت بــر جامعــه در 
خصــوص رصــد کــردن پدیــده محــوری پژوهــش، بــوده و ســعی 
بــر ایــن بــوده اســت کــه صاحب نظــران از قومیت هــای مختلــف 
ــانه،  ــت رس ــل مدیری ــی از قبی ــف تحصیل ــته های مختل و در رش
مدیریــت فرهنگــی، جامعه شناســی، علــوم ارتباطــات، علــوم 
ــاوری اطالعــات، قوم شناســی و  ــای سیاســی، فن سیاســی، جغرافی
ــج پژوهــش ســوگیری  ــا در نتای ــی،  انتخــاب شــوند ت ــت مل امنی

ایجــاد نگــردد.
 از مصاحبــه بــا به کارگیــری ســؤاالت بــاز و نیمه ســاختاریافته کــه 
ســؤاالت اولیــه مصاحبه هــا نیــز حاصــل مطالعــات و پژوهش هــای 
دیگــران و گــروه پژوهــش در قالــب 8 ســؤال بــاز تدویــن گردیــد 
بــرای ابــزار جمــع آوری اطالعــات اســتفاده شــده اســت. در انجــام 
مصاحبــه هــا، پژوهشــگر بــا مشــارکت کننــدگان منتخب متنــوع از 
ــیت های  ــف و جنس ــته های مختل ــالت در رش ــا، تحصی قومیت ه
مــرد و زن و همچنیــن بــا ســمت های اجرایــی در زمینــه پژوهــش 
وارد گفــت و گــوی هدفمنــد شــده تــا تصویــر واضحــی از موضــوع 
ــف  ــول تعری ــه ح ــئواالت مصاحب ــد. س ــیم کن ــر را ترس ــورد نظ م
متغیرهــای همدلــی و انســجام ملــی و همچنیــن شناســایی 
فرصت هــا و تهدیدهــای متغیرهــای موضــوع پژوهــش و کیفیــت 
ــوع قومــی –  ــرات تن ــر متغیرهــای پژوهــش و همچنیــن تاثی تاثی

فرهنگــی بــر همدلــی و انســجام ملــی، تاکیــد داشــته اســت. 
ــی  ــی قوم ــاخص های همدل ــد از: 1- ش ــارت بودن ــئواالت عب س
ــی  ــی – فرهنگ ــی قوم ــوم همدل ــت؟ 2- مفه ــی چیس –  فرهنگ
ــی را  ــوع قوم ــودن تن ــد ب ــا تهدی ــت ی ــد؟ 3- فرص ــان نمائی را بی
ــای  ــوان از فرصت ه ــی ت ــه م ــد؟ 4- چگون ــان نمائی ــروح بی مش
ــرد؟  ــره ب ــی به ــجام مل ــازی در انس ــی مج ــای اجتماع ــبکه ه ش
ــا  ــازی ب ــی مج ــای اجتماع ــبکه ه ــی در ش ــالمت اجتماع 5- س
ــود؟ 6-  ــق می ش ــه محق ــی چگون ــی – فرهنگ ــوع قوم ــود تن وج
ــبکه  ــی در ش ــی – فرهنگ ــی قوم ــاد همدل ــت ایج ــا جه راهبرده
هــای اجتماعــی مجــازی کدامنــد؟ نتایــج حاصــل از همدلــی قومی 
ــی  ــالمت اجتماع ــی و س ــجام مل ــه انس ــتیابی ب ــی و دس فرهنگ

ــد؟ کدامن
انجــام مصاحبــه هــا طــی هماهنگــی قبلــی بــا افــراد منتخــب، در 

ــا کســب  ــه ب ــی 150 دقیق ــدت 45 ال ــه م ــن ب محیطــی آرام و ام
ــس از  ــت. پ ــده اس ــط ش ــل ضب ــور کام ــه ط ــان ب ــت از آن رضای
پیــاده ســازی کامــل مصاحبــه هــا و اســتخراج جمالت کلیــدی، در 
مــواردی کــه نیــاز بــه بیــان توضیحــات بیشــتر از ســوی مصاحبــه 
ــل  ــد. مراح ــه ش ــا مراجع ــه آن ه ــار دوم ب ــرای ب ــود، ب ــونده ب ش
ــان  ــه صــورت هــم زم ــا ب ــل داده ه ــا و تحلی ــه ه انجــام مصاحب
ــیدن  ــا و رس ــخ ه ــی پاس ــا بررس ــت ب ــت و در نهای ــام گرف انج
اطالعــات بــه حــد اشــباع نظــری تــا مصاحبــه 30، مصاحبــه هــا 
بــا تعــداد 32 مصاحبــه خاتمــه یافــت کــه موضــوع جدیــدی از دو 

مصاحبــه آخــر بــه دســت نیامــد. 
ــیوه  ــری ش ــوا و به کارگی ــل محت ــا روش تحلی ــا ب ــل داده ه تحلی
کدگــذاری بــه تجزیــه  و تحلیــل اطالعــات پرداختــه شــد. بــرای 
اعتبــار پژوهــش مقبولیــت  )credibility(، تاًییــد پذیــری 
 )dependability( اعتمــاد  قابلیــت  و   )confirmability(
مــورد ارزیابــی واقــع شــد. اســتفاده از 3 تــن در مقطــع تحصیلــی 
دکتــری در رشــته های تحصیلــی امنیــت ملــی، علــوم ارتباطــات و 
جامعه شناســی بــرای تحلیــل و کدگــذاری  و نیــز تنــوع در انتخــاب 
مصاحبه شــوندگان  و اســتفاده از شــیو ه های جمــع آوری اطالعــات 
مختلــف مصاحبــه، کتابخانــه ای و مطالعــه اســناد باالدســتی حاکی 
از داشــتن مقبولیــت در پژوهــش اســت. مــرور مکــرر مصاحبــه هــا 
ــال  ــر انتق ــب، بیانگ ــراری مطال ــر تک ــری و غی ــتخراج حداکث و اس
پذیــری در پژوهــش اســت. همچنیــن گــزارش تمامــی گام هــای 
ــری از گــروه پژوهــش حاکــی  ــد پژهــش  و اســتفاده حداکث فراین
ارزیابــی  بــرای  تائید پذیــری در پژوهــش اســت.  از رعایــت 
قابلیــت اعتمــاد، پژوهشــگر در حیــن انجــام پژوهــش و در جریــان 
ــه ای،  ــی دوهفت ــازه زمان ــا را در ب ــذاری 20 درصــد مصاحبه ه کدگ
ــج دو  ــرارداد و مقایســه نتای ــل ق ــذاری و تحلی ــورد کدگ مجــدد م
ــن پژوهــش  ــددی ای ــدار ع ــه مق ــود ک ــر آن ب ــی بیانگ ــازه زمان ب
برابــر 0/76 اســت. بــا توجــه بــه اینکــه میــزان پایایــی بیشــتر از 

ــت )11(. ــر اس ــار پذی ــا اعتب ــن، کدگذاری ه ــت. بنابرای 0/70 اس

یافته ها
مشخصات شرکت کنندگان در )جدول 1( ذکر شده است.

جدول 1:  ویژگی های انتخاب صاحب  نظران در پژوهش
معیار انتخاب نظریه پردازی و داشتن شغل مرتبطقومیتسطح تحصیالتجنسیت

شغل مرتبط – نظریه پردازنظریه پردازشغل مرتبطترکمنعربکردلرآذریفارسدکتریکارشناسی ارشدخانمآقا
25742617453214226
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ــای  ــی مصاحبه ه ــذاری تمام ــدا کدگ ــا ابت ــل داده ه ــرای تحلی ب
ضبــط  شــده، انجــام گرفــت و تعــداد 159 کــد بــاز از مصاحبه هــای 
صــورت گرفتــه، اســتخراج و بــا اســتفاده از مــرور مطالعــات 

ــه و 2  ــه و 17 طبق ــر طبق ــع و در 47 زی ــا تجمی ــد کده نظام من
ــد. ــدی ش ــته  بن ــدول 2( دس ــه شــرح )ج ــی ب ــه اصل درون مای

جدول2:  درون مایه های اصلی، طبقه، زیرطبقه و کدهای باز استخراج  شده
کدهای باززیر طبقهطبقهدرون مایه اصلی

راهبردها

پذیرش تنوع قومی فرهنگی

توجه به تنوع قومیت ها

-معرفی صحیح تنوع قومی فرهنگی، ملی مذهبی در ایران 
توسط مردم

-صحبت کردن با زبان محلی اقوام توسط گروه های فعال
-معرفی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست،گردشگری 

مناطق قوم نشین
-حذف تصورهای قالبی و کلیشه های قومی

پیشگیری از قوم محوری
-پیشگیری از آثار سوء چالش ها ونزاع های اقوام

-تعدیل احساسات قومی توسط حاکمیت
-توجه جدی به شان و منزلت اقوام توسط حاکمیت ومردم

احترام به حقوق اقوام

رعایت حقوق شهروندی قومی 
فرهنگی

- پرهیز از سوگیری در برنامه های تولیدی توسط گروه های 
فعال

- احترام به عناصر فرهنگی قومیت ها
-فراهم نمودن منابع فیزیکی، انسانی، امکانات وایجاد اشتغال

- میدان دادن به افراد متفکر ووحدت گرا
-بازنمایی فرهنگ های محلی در شبکه های اجتماعی

-استفاده جدی از قابلیت ها وظرفیت های اقوام

- تالش حاکمیت در ایجاد اتحاد پیرامون دین و مذهباشتراکات میان قومی
- تالش در راستای کاستن اختالفات بین اقوام توسط حاکمیت

استفاده از توانمندی اقوام

-استفاده از چهره های توانمند اقوام در تصمیم گیری های 
کالن کشور

-استفاده از افراد توانمند اقوام به عنوان سفیر در کشورهای 
متناظر

-اداره مناطق قوم نشین توسط خود اقوام

توجه به هویت قومی

-نهادینه کردن هنجارهای اجتماعی در رابطه با حقوق اقوام
-تقویت هویت فرهنگی اقوام

-احساس تعلق تاریخی به اقوام
-تقویت هویت قومی در کنار هویت ملی شرط تحقق توسعه 

اجتماعی
-ترمیم احساس محرومیت اقوام بدلیل گویش، مذهب، لباس 

متفاوت

عدالت قومی

توزیع عادالنه قدرت وثروت
- توزیع عادالنه ثروت بین قومیت ها

- برخورد منصفانه وبدون تبعیض با اقوام توسط حاکمیت
-توزیع عادالنه قدرت بین اقوام مختلف

توسعه ی ارتباطات
- تجهیز  توسعه وتجهیز کلیه مناطق به سیستم های ارتباطات

-راه اندازی شبکه های رادیو تلویزیونی اقوام
- توزیع عادالنه امکانات اینترنت و آی تی

تولید محتوا پیرامون توانمندی تولید محصول ومحتوا
های اقوام

- تولید محتوا جهت قومیت ها
-تولید محتوا متناسب با تنوع قومی،  فرهنگی وارتباطی

-تولید محتوا از متون فرهنگی اقوام به منظور ایجاد تعلق در 
اقوام

-مشاوره های چند فرهنگی در تولید وساخت برنامه های رسانه 
ای ومحتویات محصوالت فرهنگی

-توجه شبکه های اجتماعی به تولیدات موثر بر اشتراکات اقوام
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تولید محصول

- تولید محصول در شبکه های اجتماعی مجازی پیرامون 
توانمندی های اقوام

- تولید محصوالت موثر بر اشتراکات قومی
- تولید محصوالت فرهنگی از قبیل کتاب، سی دی و........

درباره اقوام

تبلیغات
و بازاریابی

نمایش قومی

- به نمایش گذاشتن توانمندی های اقوام در فضای مجازی
-باز تولید وباز تفسیر دائمی الگوی ارزش ها، نمادها، اسطوره ها 

و خاطرات وسنت های اقوام
-اختصاص شبکه تلویزیونی ویژه اقوام به منظور ارائه ومعرفی 

توانمندی  ها
-برگزاری نمایشگاه های ویژه اقوام )معرفی توانمندی های 

مختلف(

برجسته سازی  نقاط مشترک
- برجسته سازی اهداف مشترک
- برجسته سازی دشمن مشترک
-برجسته سازی منافع مشترک

معرفی میراث ملموس و 
ناملموس

-معرفی محصوالت تولیدی مناطق قوم نشین
-معرفی صنایع دستی ویژه اقوام

-برپایی نمایشگاه  ها وفروشگاه های ویژه مناطق قوم نشین

جشنواره های قومیتی

-جشنواره های قومیتی عامل ظرفیت های تطابق پذیری 
پنداری باسایر اقوام ومشخص شدن اسطوره ها

-ایجاد نمایشگاه های محلی وجشنواره هنر خالق قومی عامل 
موثر درآگاهی بحشی فرهنگی

-برگزاری جشنواره های فرهنگی اقوام ایرانی درفضای مجازی 
باهدف ایحادهمدلی وانسجام

-برگزاری جشنواره های بزرگ قومیتی باهدف ارائه ظرفیت 
کنش های مشترک اقوام

برند سازی

برجسته سازی

-معرفی میراث ملموس وناملموس قومی در فضای مجازی
-تقویت نمادهای بومی اقوام
-نمایش توانمندی های اقوام

-مصاحبه ونمایش زندگی نخبگان اقوام

اسطوره شناسی
-معرفی اسطوره های دینی ومذهبی

-مطرح نمودن چهره های شاخص وتاثیر گذار اقوام
-معرفی اسطورهای قومی در تمام زمینه ها  به سایرین

رقابت پذیری
-فراهم نمودن زمینه رقابت سالم به منظور شناخت بیشتر 

توانمندی های اقوام
-پیشگیری از رقابت ناسالم وتحقیراقوام توسط یکدیگر

عدالت رسانه ایعدالت و توسعه

- بومی شدن شبکه های استانی رسانه ملی
-توجه جدی به رسانه های محلی وقومی

-اعتدال در تامین امکانات فنی به شبکه های قومی واستانی
-واگذاری رسانه های قومی به کارشناسان قومی

-توسعه فناوری ارتباطات واطالعات در مناطق قوم نشین
-سالم سازی شبکه های اجتماعی مجازی با شیوه های مطلوب 

نه عمودی

معرفی اقوام با برنامه مدون

-تدوین برنامه ای جامع ومعرفی فرهنگ اقوام ایرانی
-ترویج فرهنگ وهنر اقوام

-طراحی وراه اندازی کانال ها وصفحات معرفی فرهنگ اقوام
-فراهم نمودن منابع فیزیکی ومنابع انسانی وامکانات وایجاد 

اشتغال

تعالیم دینی مشترکبهره گیری از تعالیم دینی
- تقویت اخوت وبرادری بین اقوام بر اساس تعالیم دینی از 

طریق بزرگان دینی
- استفاده از آیات وروایات در ایجاد صلح وبرادری بین اقوام 

- استفاده از دیدگاه های فقها وعلما دینی درباره حقوق انسان هادین نماد وحدت بخشبهره گیری از تعالیم دینی
- سوابق تاریخی وحدت بخش دینی



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 9، شماره 6، آذر و دی 1399

114

آموش و تربیت

-سواد رسانه ای عامل مهم در تشخیص اخبار واطالعاتسواد رسانه ی
-تقویت سواد رسانه ای افراد جهت استفاده صحیح

افزایش دانش وآگاهی

-تقویت وتوسعه سواد رسانه ای در بین کاربران
-افزایش دانش وآگاهی مردم به منظور پاک نمودن ذهنیت ها 

وپیش فرض های منفی درباره اقوام
-تقویت هوش فرهنگی کاربران

-تقویت نظام آموزشی ساختار مند

پیامدها

سالمت اجتماعی

نتیجه همدلی

-باالرفتن کیفیت زندگی
-نزدیکی قلب ها به یکدیگر

-ایجاد ارتباطات ورفتار نرم اجتماعی
-نزدیک کردن اقوام به یکدیگر

-همبستگی ووحدت آفرینی ایجاد همبستگی
-پیشگیری از آثار سوء چالش ها ونزاع ها

کارکردهای اجتماعی
-حفظ سرمایه اجتماعی با ایجاد همدلی قومی فرهنگی

-باالرفتن اعتماد اجتماعی با ایجاد همدلی قومی فرهنگی
-افزایش نشاط اجتماعی با ایجاد همدلی قومی فرهنگی

مشارکت پذیری

ارتقاء مشارکت

-افزایش مشارکت اقوام
-احساس مسئولیت اقوام

-پرورش حس هم ذات پنداری
-برقراری تعامالت میان فرهنگی اقوام ایرانی

تحکیم پیوند اقوام

-تعدیل احساسات قومی
-ایجاد وفاق وبالندگی میان اقوام

-برقراری زمینه ی افزایش ارتباطات میان قومی
-مرتفع نمودن گسستگی بین اقوام
-مستحکم شدن پیوند های قومی

-تقویت هویت فرهنگی اقواماحساس هویت وتعلق
-احساس تعلق تاریخی اقوام

شناخت اسطوره ها
تقویت نمادهای قومی

-بازنمایی فرهنگ های محلی در شبکه های اجتماعی
-ترمیم احساس محرومیت اقوام بدلیل گویش، مذهب، لباس 

متفاوت
-تقویت نمادهای بومی اقوام

-شناخت چهره های ماندگار وتاثیر گذار اقوام شناسایی اسطوره ها
-شناخت اسطورهای قومی

انسجام ملی

توسعه همه جانبه ومتوازن

-توسعه محلی وملی
-توسعه همه جانبه وایجاد توازن مناطق قوم نشین
-توسعه میراث ناملموس قومی در فضای سایبری

-برقراری معادله توسعه ای

میهن دوستی

-ایجاد تفاهم بین اقوام
-احساس  هم سرنوشتی 

-کاهش حساسیت های قومی
-احساس تعلق ملی

-احساس هویت مشترک)ما( 

-احساس تعهد نسبت به سرنوشت کشورتعهد و احساس مسئولیت
-احساس غرور وسربلندی

ارتقا هم افزایی
-هم افزایی فرهنگی

-همگن سازی
-نظم بخشی  به قومیت ها 
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مشارکت مدنی وجامعه پذیری

-بدنبال داشتن بلوغ سیاسی ومشارکت مدنی باتقویت همدلی 
قومی فرهنگی

-جامعه پذیری واجتماعی شدن در درون خانواده
-تقویت فرهنگ های بومی

-حضور وحدت بخش اقوام در انتخابات مختلف

امنیت ملی

-همسویی با حکومت  
-کاهش مناقشات قومی

-مشارکت اقوام در راهپیمایی ها وتقویت امنیت ملی  
-دفاع اقوام از مرزهای کشور در برابر بیگانگان

داشتن پیامد مثبت  اقتصادی
ارتقاء معیشت اقوام

-افزایش مبادالت اقتصادی بین اقوام
-تبادل محصوالت تولیدی اقوام
-بهبود وضعیت معیشتی اقوام

سرمایه گذاری در مناطق 
قومی

-افزایش کسب وکار در مناطق قومی
-احساس امنیت جهت سرمایه گذاری در مناطق قومی

کاهش انسجام

انشقاق وجدایی

-ایجاد انشقاق در بین اقوام 
-تعامالت منفی وجدل بین اقوام
-ترویج اختالفات ونفرت افزایی

-ایجاد فضای یاس وناامیدی بین اقوام
-افزایش چالش ومناقشات

کاهش اعتماد اجتماعی

-کاهش اعتماد اقوام به حکومت
-کاهش اعتماد اجتماعی اقوام 

-کاهش نشاط اجتماعی
-احساس محرومیت نسبی

-ایجاد تعارض بین فرهنگ ملی وقومیکاهش سرمایه اجتماعی
-کاهش سرمایه اجتماعی

تهدید امنیت ملی

تجزیه طلبی
-اتخاذ موضع تدافعی وخصمانه

-ناامن شدن مرزهای قومی
-تجزیه طلبی وجدایی اقوام

-کاهش تعلق وهویت ملی تهدید هویت ملی
-افزایش تعلق وهویت قومی 

تشدید اقدامات اپوزسیون ها

-سوءاستفاده کشورهای متناظر از مناقشات اقوام 
-سوء استفاده معاندین خارج نشین

-سوء استفاده سلطنت طلبان خارج نشین
-افزایش جنبش های قومی 

واگرایی قومی
واگرایی

-افزایش خاصیت گریز از مرکز اقوام
-واگرایی ادیان، مذاهب وفرقه ها

-واگرایی سیاسی وعدم اعتماد اقوام به حکومت
-واگرایی اقوام بر اثر تحقیر

-دامن زدن به واگرایی توسط اقوام بدلیل عدم توجه به نابرابری 
ها توسط حاکمیت

-تشدید تعصبات قومیعصبیت قومی
-ترویج قوم گرایی افراطی

راهبردها
ــا، دارای 9  ــی در یافته ه ــه اصل ــوان درون مای ــه  عن ــا ب راهبرده
ــای  ــدادی از نمونه ه ــراه تع ــه هم ــر ب ــه در زی ــتند ک ــه هس طبق
ــه در  ــران ک ــارکت کنندگان و صاحب نظ ــا مش ــه ب ــن مصاحب مت
اســتخراج یافته هــای پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، 

آمــده اســت.

پذیرش تنوع قومی و فرهنگی
ــی،  ــل قوم ــرش و تعدی ــا شــامل پذی ــت ه ــوع قومی ــه تن توجــه ب

فرهنگــی اســت. 
ــا قومیــت  مشــارکت کننــده 11 )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه ب

آذری(:
"معرفــی صحیــح تنــوع قومــی فرهنگــی، ملــی مذهبــی در ایــران، 
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هرچیــزی کــه ارائــه مــی شــود  توســط مــردم اســت نــه توســط 
ــه یکدیگــر در فضــای مجــازی  ــا را ب ــه ه ــردم جاذب حکومــت، م
ــه هــای منطقــه زندگــی  معرفــی مــی کننــد. مثــاًل معرفــی جاذب
خــود در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی می توانــد عامــل جــذب 

توریســت در ایــن مناطــق باشــد".
احترام به حقوق اقوام

ــهروندی،  ــوق ش ــت حق ــامل رعای ــوام ش ــوق اق ــه حق ــرام ب احت
اشــتراکات میــان قومــی، اســتفاده از توانمنــدی اقــوام و توجــه بــه 
هویــت قومــی اســت؛ و بــه معنــی ایــن اســت کــه تمامــی اقــوام 
ــی  ــوق همــه یکســان تلق ــرار می دهــد و حق ــف ق ــک ردی را در ی

می گــردد.
ــا قومیــت  مشــارکت کننــده 14 )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه ب

کــرد (:
ــاء فرهنگــی اســت و  ــوع قومــی یکــی از فرصــت هــای ارتق "تن
فرصــت اســت بــرای مــا کــه فرهنــگ پذیــری را تجربــه کنیــم و 

بــه تفــاوت هــای فرهنگــی احتــرام بگذاریــم".
عدالت قومی

ــت  ــروت و عدال ــدرت و ث ــه ق ــع عادالن ــه توزی ــی ب ــت قوم عدال
رســانه ای گفتــه می شــود. 

مشارکت کننده 13 )عضو هیات علمی با قومیت عرب(:
ــن  ــه ای ــر ب ــل اگ ــا در اص ــت ام ــت اس ــور فرص ــوام در کش " اق
نکتــه بدلیــل اینکــه اگــر نــگاه بــه اقــوام دیگــر بــه اینکــه اقــوام 
دیگــر شــهروند درجــه 2 و3 باشــند ایــن فرصــت بــه تهدیــد تبدیل 
ــی را  ــت، بخش ــری ارزش هاس ــک س ــب دارای ی ــود. مذه می ش
تعامــالت اجتماعــی و تاریــخ و جغرافیــا مطــرح می کنــد و می تــوان 
هــم مذهــب را کــه ارزش هــا مطــرح می کنــد می توانــد بخشــی 
از فرهنــگ باشــد. نبایــد قوم هــا را براســاس مذهــب تقســیم کنیــم 
مــا بعضــاً مســائل را طــوری وارد می شــویم کــه قوم هــا احســاس 

بی عدالتــی می کننــد".
تولید محصول و محتوا

عبارتســت از تولیــد محتــوا پیرامــون توانمندی هــای اقــوام و تولیــد 
محصــول فرهنگــی و اشــتراکات قومی.

ــا قومیــت  مشــارکت کننــده 14 )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه ب
کــرد(:

ــوام  ــوع قومــی فرهنگــی، ارتباطــی هنجــاری اق ــا تن "متناســب ب
محتــوی تولیــد کنیــم زیــرا همــه مــا از همــه قشــر هــای جامعــه 
یــک اشــتراک کلــی داریــم و آنهــم ایــران اســت و توجــه بــه نــام 

ایــران وجــه مشــترک همــه اقــوام ایرانــی مــی باشــد".
تبلیغات و بازاریابی

تبلیغــات و بازاریابــی شــامل نمایــش قومــی، برجسته ســازی نقــاط 
مشــترک، معرفــی میــراث ملمــوس و ناملمــوس و جشــنواره های 

قومیتــی اســت.
ــت  ــا قومی ــر ســازمان صــدا و ســیما ب ــده 15 )مدی مشــارکت کنن

کــرد(:
"شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی فرصــت معرفــی آداب و رســوم 
ــرای  ــوام را ب ــوس اق ــر ملم ــوس و غی ــی ملم ــراث فرهنگ ومی

ــد". ــی کن ــم م ــایرین فراه س
برندسازی

و  شناســی  اســطوره  برجسته ســازی،  شــامل  برندســازی 
اســت. رقابت پذیــری 

مشــارکت کننــده 27 )مــدرس و صاحب نظــر در حــوزه فنــاوری و 
ارتباطــات بــا قومیــت فــارس(:

ــی  ــالق قوم ــر خ ــنواره هن ــه ای و جش ــای محل ــگا ه ه "نمایش
مــی توانــد در آگاهــی بخشــی فرهنگــی و ایجــاد همدلــی قومــی 

ــر باشــد". فرهنگــی موث
عدالت و توسعه

ــا  ــوام ب ــی اق ــانه ای و معرف ــت رس ــامل عدال ــعه ش ــت و توس عدال
ــدون اســت. ــه م برنام

مشــارکت کننــده 17 )پژوهشــگر در حــوزه امنیــت ملــی بــا قومیت 
: ) لر

ــاد  ــادی در ایج ــیار زی ــش بس ــی نق ــگری داخل ــعه گردش "توس
همدلــی قومــی فرهنگــی و تقویــت ویژگــی هــای مشــترک بیــن 
ــه  ــازی ب ــن س ــد همگ ــع فراین ــور دارد و در واق ــک کش ــوام ی اق
کمــک ایــن پدیــده هــا محقــق مــی گــردد. کــه ایــن مهــم مــی 
توانــد در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی رخ دهــد و بــا معرفــی 
نقــاط گردشــگری در مناطــق قومیــت نشــین بســیار موثــر واقــع 

شــود".
بهره گیری از تعالیم دینی

بهره گیــری از تعالیــم دینــی شــامل تعالیــم دینــی مشــترک و دیــن 
نمــاد وحدت بخــش اســت.

ــا  ــتانداری ب ــداری و اس ــده 12 )مســئولیت در فرمان مشــارکت کنن
ــر(: قومیــت ل

"هویــت مــا چنــد زبانــی اســت و ارکانــی داریــم و مولفــه هایــی 
ــزرگان دینــی  ــد ب ــد مانن ــم کــه هویــت مــارا تقویــت می کنن داری
مــا یــا دانشــمندان و بــزرگان کشــور ســعدی – فردوســی- حافــظ 

و..."
آموزش و تربیت

ــش و  ــش دان ــانه ای و افزای ــواد رس ــامل س ــت ش ــوزش و تربی آم
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ــت. ــی اس آگاه
مشــارکت کننــده 26 )پژوهشــگر در حــوزه امنیــت ملــی بــا قومیت 

فارس(:
"کــودک درون خانــواده بایــد احســاس همبســتگی بــا هــم میهنان 
خــود را بیامــوزد و درونــی کنــد، خانــواده ای کــه خود این احســاس 
انســجام را نداشــته باشــد هرگــز نمــی توانــد پلــی بــرای انتقــال به 

ــد". فرزند باش
پیامدها

ــا، دارای 8 درون  ــی در یافته ه ــه اصل ــوان درون مای ــا به عن پیامده
مایــه اصلــی هســتند کــه در زیــر بــه همــراه تعــدادی از نمونه هــای 
ــه در  ــران ک ــارکت کنندگان و صاحب نظ ــا مش ــه ب ــن مصاحب مت
اســتخراج یافته هــای پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، 

آمــده اســت.
سالمت اجتماعی

ــاد  ــی، ایج ــه همدل ــت از نتیج ــارت اس ــی عب ــالمت اجتماع س
همبســتگی و کارکردهــای اجتماعــی.

مشارکت کننده 1 )عضو هیات علمی با قومیت فارس(:
ــوع  ــه تن ــرا ک ــت چ ــت اس ــک فرص ــور ی ــوام در کش ــود اق "وج
قومــی باعــث پویایــی، نشــاط و ســرزندگی جامعــه مــی شــود، اگــر 
کشــور دارای یــک ســبک زندگی و آداب و رســوم مشــترک باشــند 

واقعــاً کیفیــت و تنــوع و ســرزندگی وجــود نــدارد".
مشارکت پذیری

مشــارکت پذیــری شــامل ارتقــا مشــارکت، تحکیــم پیونــد اقــوام و 
احســاس هویــت و تعلــق می شــود.

مشارکت کننده 1 )عضو هیات علمی با قومیت فارس(
ــارکت  ــارکت) مش ــش مش ــث افزای ــی باع ــای اجتماع ــبکه ه "ش
ــل  ــد، مث ــاد می کنن ــی ایج ــارکت مل ــوند، مش ــی ش ــی( م اجتماع
حضــور علــی دایــی و علیرضــا بیرانونــد در قضیــه ســیل و زلزلــه 

ــور". در کش
شناخت اسطوره ها

شــناخت قومــی بــا تقویــت نمادهــای قومــی و شناســایی 
می کنــد. پیــدا  معنــا  اســطوره ها 

مشارکت کننده 10 )عضو هیات علمی با قومیت فارس(:
"فضــای مجــازی توانســته اســت اســطوره هــای ناشــناخته را بــه 
مــردم معرفــی نماینــد.  اســطوره ای چــون حســنعلی صدآفریــن در 
شــهریور 1320 مقابــل ارتــش ســوریه ایســتاد را فضــای مجــازی  
معرفــی کــرد کــه اســطوره ای از قــوم آذری بــوده اســت یــا معرفی 
عبدالرســول زریــن در کهکیلویــه و بویــر احمــد کــه گــردان تــک 
نفــره نــام گرفــت. بهتریــن تــک تیرانــداز جهــان بــا 700 شــلیک 

ــام  ــد لشــکر 14 ام ــث ش ــه باع ــوده اســت ک ــگ ب ــق در جن موف
ــر یاســوجی بزرگداشــت برگــزار  ــن ل حســین اصفهــان بخاطــر ای

کنــد".
انسجام ملی

ــن  ــوازن، میه ــه و مت ــه جانب ــعه هم ــامل توس ــی ش ــجام مل انس
هم افزایــی،  ارتقــاء  مســئولیت،  احســاس  و  تعهــد  دوســتی، 

مشــارکت مدنــی و جامعه  پذیــری و امنیــت ملــی اســت.
ــت  ــا قومی ــر ســازمان صــدا و ســیما ب ــده 15 )مدی مشــارکت کنن

کــرد(:
"بهتریــن راه همدلــی اقــوام در شــبکه هــای اجتماعــی گفتگــوی 
اقــوام بــا یکدیگــر در شــبکه هــای اجتماعــی مــی باشــد و هرچــه 
ایــن گفتگوهــا بیشــتر باشــد همدلــی و انســجام اتفــاق مــی افتــد".

داشتن پیامد مثبت اقتصادی
اقــوام و ســرمایه گذاری در مناطــق قومــی،  ارتقــا معیشــت 

دارد. به همــراه  را  اقتصــادی  مثبــت  پیامدهــای 
مشارکت کننده 25 )عضو هیات علمی با قومیت فارس(:

ــن مشــارکت بیشــتر  ــا تأمی ــف اساســی رســانه ه "یکــی از وظای
مــردم در امــور اقتصــادی و ملــی افزایــش دانــش ، مهــارت و تــوان 
منســجم کــردن عناصــر اجتماعــی بــر ســر هویــت ملــی اســت".

کاهش انسجام
انشــقاق و جدایــی، کاهــش اعتمــاد اجتماعــی و کاهــش ســرمایه 

ــا می بخشــند. ــی، کاهــش انســجام را معن اجتماع
ــا  ــگر ب ــنده و پژوهش ــگار، نویس ــده 29 )روزنامه ن ــارکت کنن مش

ــرب(: ــت ع قومی
ــر  ــراد،  ه ــن اف ــرام بی ــاد و احت ــاداری، اعتم ــد، وف "احســاس تعه
ــف  ــر را تضعی ــوام دیگ ــا اق ــوم ب ــت و انســجام آن ق ــوم را تقوی ق

ــت." ــرده اس ک
تهدید امنیت ملی

تجزیــه طلبــی، تهدیــد هویــت ملی و تشــدید اقدامــات اپوزاســیون، 
تهدیــدات امنیت ملــی را همــراه دارد.

ــت  ــا قومی ــر ســازمان صــدا و ســیما ب ــده 15 )مدی مشــارکت کنن
کــرد(:

"شــاید نفــوذی کــه فرهنــگ هــای مجــاور دارنــد خیلــی شــرایط 
را ســخت تــر مــی کننــد مثــاًل منطقــه آذربایجــان غربــی بیشــتر 
تمایــل دارنــد بــه فرهنــگ ترکیــه یــا آذری هــای تبریــز و اردبیــل 
یــا جمهــوری آذربایجــان، کــه ایــن کار خطرنــاک اســت خیلــی هــا 
ممکــن اســت حتــی تلویزیــون ایــران را نــگاه نکنند و ایــن موضوع 

بــرای امنیــت ملــی کشــور تهدید اســت".
واگرایی قومی
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واگرایی و عصبیت قومی نیز سبب واگرایی ملی می شوند.
ــا  ــتانداری ب ــداری و اس ــده 12 )مســئولیت در فرمان مشــارکت کنن

ــر( قومیــت ل
ــم  ــه کردی ــر اضاف ــل دیگ ــک معض ــالمی ی ــوری اس "در جمه
ــه  ــا تفکــر شــیعه گری ب ــم ب ــات کــه در رســانه هــا داری ــا تبلیغ ب
معنــای آن نیســت کــه از شــیعه گری دســت برداریــم، بــا ایــن کار 

ــم". ــت می کنی ــتر تقوی ــزی را بیش ــز از مرک ــت گری خاصی
ــا  ــای سیاســی ب ــده 28 )پژوهشــگر حــوزه جغرافی مشــارکت کنن

ــارس(: ــت ف قومی
ــع  ــه رف ــور ب ــای کش ــیه مرزه ــوص در حاش ــه خص ــاش ب "مع
نابرابــری هــا و عقــب ماندگــی هــا توجــه نشــود، ایــن نابرابــری 
هــا از نظــر ذهنــی مــی تواننــد بــه واگرایــی دامــن بزننــد و عــدم 

ــی قومــی فرهنگــی را بدنبــال داشــته باشــند". همدل

بحث  
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تدویــن راهبردهــا و پیامدهــای همدلی 
ــا رویکــرد انســجام  قومــی فرهنگــی در شــبکه های اجتماعــی ب
ــج  ــد. نتای ــام ش ــی انج ــالمت اجتماع ــه س ــتیابی ب ــی و دس مل
ــا از  ــی راهبرده ــه اصل ــه درون مای ــه حاضــر نشــان داد ک مطالع
ــوق  ــه حق ــرام ب ــی فرهنگــی، احت ــوع قوم ــرش تن ــه )پذی 9 طبق
ــات و  ــوا، تبلیغ ــول و محت ــد محص ــی، تولی ــت قوم ــوام، عدال اق
ــم  ــری از تعالی ــعه، بهره گی ــت و توس ــازی، عدال ــی، برندس بازاریاب
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــکیل ش ــت( تش ــوزش و تربی ــی و آم دین
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه درون مایــه اصلــی پیامدهــا 
بــا 8 طبقــه )ســالمت اجتماعــی، مشــارکت پذیری، شــناخت 
اســطوره ها، انســجام ملــی، داشــتن پیامدهــای مثبــت اقتصــادی، 
ــی( از  ــی قوم ــی و واگرای ــت مل ــد امنی ــجام، تهدی ــش انس کاه
معیارهــای مهــم همدلــی قومــی فرهنگــی در شــبکه های 

ــد. ــی گردیدن ــی تلق اجتماع
در همیــن رابطــه زندیــه و خانیکــی در ســال 1398 در پژوهشــی 
یافتنــد کــه الگــوی کارکردهــای شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی 
ــه  ــه مقول ــوع و از س ــی، متن ــی قوم ــان فرهنگ ــات می در ارتباط
فراگیــر تاثیــرات بیــن فرهنگــی شــامل )مضامیــن ســازمان یافته: 
همدلــی فرهنگــی، پایــداری احساســی، ابتــکار اجتماعــی، انعطاف 
ــر  ــامل )عنص ــی ش ــت قوم ــی(، هوی ــایش ذهن ــری و گش پذی
ــوم محــوری  شــناختی، عنصــر احساســی و عنصــر ارزشــی( و ق
شــامل )تعصــب قومــی، تهدیــد وکشــمکش بــرون قومــی و نیــز 
همبســتگی درون گروهــی( بــوده اســت )12(. نتایــج ایــن مطالعــه 
بــا طبقــه پذیــرش تنــوع قومــی فرهنگــی در درون مایــه اصلــی 

راهبردهــای مطالعــه حاضــر همخــوان اســت. 
همچنیــن Wang و همــکاران در پژوهشــی یافــت کــه مفهــوم 
ــت.  ــی اس ــای مختلف ــی دارای جنبه ه ــی و فرهنگ ــی قوم همدل
در جنبــه اول بایــد بــه فــردی در زمینــه فرهنگــی دیگــر توجــه 
شــود. در واقــع چارچــوب فرهنگــی فــرد دیگــر مســتقل از تجربــه 
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــه دوم آن اس ــود؛ جنب ــیر درک ش ــا تفس و ی
ــی و  ــن از تصــورات قالب ــرل ذه ــد کنت ــه نیازمن ــی همدالن توانای
تعصبــات علیــه افــراد و گــروه هــا بــا پیشــینة متفــاوت فرهنگــی 
– قومــی اســت؛ و جنبــه ســوم ایــن توانایــی گذشــته از دانــش 
نظــری بــه نوعــی وابســته بــه تجربــه عملــی اســت کــه بــه زعــم 
ــدگاه  ــه اســت. 1- دی ــر 4 مولف ــی مشــتمل ب ــن توانای ــا ای آن ه
ــی  ــامل توانای ــت ش ــری اس ــی فک ــی همدل ــه نوع ــه ک همدالن
ــای  ــا تجربه ه ــرد ب ــک ف ــاس ی ــر و احس ــی تفک درک چگونگ
قومــی متفــاوت اســت. 2-بیــان و احســاس همدالنــه کــه نوعــی 
ــفاهی  ــان ش ــای بی ــه ه ــر جنب ــتمل ب ــی مش ــی ارتباط همدل
قومیتــی اســت و نشــان مــی دهــد یــک فــرد بــه ســمت گــروه 
هــای قومیتــی دیگــر کشــیده مــی شــود. ایــن بعــد اغلــب مــی 
ــاوت  ــرش تف ــان شــود. 3- پذی ــز بی ــت نی ــق فعالی ــد از طری توان
هــای فرهنگــی در همدلــی کــه مرتبــط بــا جنبــه هــای رفتــاری 
ــه  ــف اســت. 4-آگاهــی همدالن و کالمــی فرهنــگ هــای مختل
ــت و  ــی اس ــی - فرهنگ ــه قوم ــی همدالن ــی خودآگاه ــه نوع ک
نشــان مــی دهــد چگونــه جامعــه، رســانه و حتــی بــازار و فضــای 
ــن  ــج ای ــد )13(. نتای ــی دارن ــی همدل ــای قوم ــروه ه ــا گ کار ب
ــا پذیــرش تنــوع قومــی فرهنگــی در درون مایــه  مطالعــه نیــز ب

ــه حاضــر همخــوان اســت.  ــی راهبردهــای مطالع اصل
Bayles در ســال 2009 در تگــزاس در پژوهشــی یافتنــد کــه در 
صورتــی کــه معلمــان امــکان آشــنایی بــا فرهنگ هــای متفــاوت 
ــل  ــای فرهنگــی از قبی ــا در الگوه ــاوت ه ــند و از تف ــته باش داش
ــا  ــوند، آن ه ــاط آگاه ش ــای ارتب ــیوه ه ــد و ش ــا، عقای ارزش ه
ممکــن اســت تفــاوت هــای فرهنگــی دانــش آمــوزان را بــه حــد 
اقــل برســانند و ارزش هــا، اصــول و قواعــد جهانــی را در شــیوه 
ــاال حاکــی  ــه ب ــج مطالع ــد )14(. نتای ــه کار برن آموزشــی شــان ب
ــا طبقــه آمــوزش و تربیــت در درون مایــه اصلــی  از همســویی ب

راهبردهــای مطالعــه حاضــر را دارد. 
ــی  ــوئد در پژوهش ــال 2009 در س ــن Elmeroth در س همچنی
ــبت  ــت نس ــرش مثب ــوزان نگ ــش آم ــت دان ــه اکثری ــت ک دریاف
بــه جامعــه چنــد فرهنگــی دارنــد. عــالوه بــر ایــن، اکثــر دانــش 
آمــوزان موافــق اتخــاذ یــک رویکــرد فعــال ضــد نــژاد پرســتی در 
مدرســه هســتند. نتیجــه دیگــر ایــن اســت کــه دانــش آموزانــی 
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کــه نگــرش منفــی نســبت بــه فرهنــگ هــای دیگــر و یــا نگــرش 
تــک فرهنگــی دارنــد، بــه معلمانــی نیــاز دارنــد کــه مــروج نگــرش 
ــر  ــز بیانگ ــاال نی ــه ب ــج مطالع ــند )15(. نتای ــی باش ــد فرهنگ چن
ــی  ــه اصل ــت در درون مای ــوزش و تربی ــه آم ــا طبق ــویی ب همس

راهبردهــای مطالعــه حاضــر اســت.
زارع نیســتانک در ســال 1394 در پژوهشــی یافــت کــه دســتیابی 
بــه اتحــاد و وحــدت ملــی در ایــران کــه از تجمیــع خــرده 
ــت،  ــده اس ــاد ش ــی ایج ــی و مذهب ــون قوم ــای گوناگ فرهنگ ه
بیــش از هرچیــز بــه تحکیــم مولفــه هــای هویــت ملــی بســتگی 
ــی آن در  ــت مل ــه صف ــت ک ــاز اس ــق وکارس ــی موف دارد و هویت
برگیرنــده ی تمــام هویــت هــای قومــی، مذهبــی و فرهنگــی ایــن 
ــام  ــایه ی اهتم ــا در س ــم تنه ــی ه ــت مل ــد و هوی ــرزمین باش س
دولــت بــه ایجــاد شــرایط عادالنــه و برقــراری روابــط احتــرام آمیــز 
و بــه رســمیت شــناختن الیــه هــای فرهنگــی و هویتــی و حقــوق 
سیاســی، اجتماعــی اقــوام مختلــف پدیــدار خواهــد شــد )16(. نتایج 
مطالعــه فــوق بــا طبقــه احتــرام بــه حقــوق اقــوام در درون مایــه 

ــت. ــتا اس ــر هم راس ــه حاض ــای مطالع ــی راهبرده اصل
روشــندل اربطانــی و موالیــی در ســال 1397در پژوهشــی یافتنــد 
ــر  ــانه ب ــلط رس ــه تس ــر ب ــانه ای منج ــاوری رس ــدرت فن ــه ق ک
فرهنــگ  شــده اســت، پیشــرفت فنــاوری در کنــار افزایــش ســرعت 
ــوزه  ــدن ح ــود آم ــه وج ــبب ب ــات س ــال اطالع ــت انتق و صح
ــاد  ــارکت آح ــکان مش ــد و ام ــی )public sepehr( گردی عموم
مختلــف جامعــه را در شــبکه های اجتماعــی فراهــم کــرده اســت 
ــارکت پذیری در درون  ــه مش ــا طبق ــوق ب ــه ف ــج مطالع )17(. نتای

ــه حاضــر همســو اســت. ــی پیامدهــای مطالع ــه اصل مای
 ســنچولی در ســال 1396 در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــی  ــتگی مل ــت همبس ــا تقوی ــه ب ــد ک ــدرت آن را دارن ــانه ها ق رس
ــن  ــی، در عی ــف اجتماع ــای مختل ــش ه ــان بخ ــی می و هماهنگ
ــه  ــال جامع ــاب فع ــل و انتخ ــدرت درک تحم ــا، ق ــظ تفاوت ه حف
ــد )18(.  ــاال ببرن ــی را ب ــداری مل ــق پای ــت ســطح و عم و در نهای
نتایــج مطالعــه فــوق بــا طبقــه انســجام ملــی در درون مایــه اصلــی 

ــتا اســت.  ــه حاضــر هم راس ــای مطالع پیامده
ــن Arasaratnam & Banerjee در ســال 2007 در  همچنی
پژوهشــی یافــت کــه قــوم محــوری بــه دلیــل اســتفاده از شــبکه 
ــزه ای  ــه انگی ــد و ب ــی یاب ــش م ــازی، کاه ــی مج ــای اجتماع ه
بــرای تعامــل مــردم بــا دیگــر فرهنــگ هــا و در نتیجــه، ابــزاری 
ــن  ــن فرهنگــی و بی ــی بی ــرای توســعه ارتباطــات و دوســت یاب ب
المللــی در جهــان تبدیــل مــی شــود. همچنیــن، قــوم محــوری بــه 
ــن  ــده ارتباطــات دوســتی بی ــل دهن ــوان یکــی از عوامــل تقلی عن

فرهنگــی در نظــر گرفتــه می شــود )19(. نتایــج مطالعــه فــوق نیــز 
بــا طبقــه انســجام ملــی در درون مایــه اصلــی پیامدهــای مطالعــه 

ــت. ــتا اس ــر هم راس حاض
Rodriguez و همکاران در ســال 2018 در اســپانیا در پژوهشــی 
یافتنــد کــه تجــاوز ســایبری در تمــام گــروه هــای قومــی فرهنگی 
توســط اعتمــاد بــه نفــس، همدلــی، یــا مهــارت هــای اجتماعــی 
پیــش بینــی شــده بــود. الگوهــای پیشــنهادی مشــترک و منحصــر 
بــه فــرد ارائــه شــده و مــورد بحــث قــرار گرفتنــد تــا برنامــه هــای 
آمــوزش روانشــناختی را تقویــت کننــد کــه جلوگیــری و کاهــش 
مخاطــرات اینترنتــی را بــر عهــده دارنــد )20(. نتایــج مطالعــه بــاال 
نشــان دهنده هــم راســتایی بــا طبقــه ســالمت اجتماعــی در درون 

مایــه اصلــی پیامدهــای مطالعــه حاضــر اســت.
همچنیــن یعقوبــی و همــکاران در ســال 1394 در پژوهشــی یافتنــد 
ــا هــم آنهــا  کــه ارتبــاط بیشــتر اقــوام در شــبکه های اجتماعــی ب
را بــه صحــت همیــاری بــه همــکاری و همدلــی بیشــتر بــا هــدف 
بهبــود زندگــی اجتماعــی، بــه عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار 
ــوق  ــی س ــجام مل ــی و انس ــایل اجتماع ــور و مس ــد ام ــر فراین ب
ــبکه های  ــعه ی ش ــترش و توس ــه گس ــوی ک ــه نح ــت، ب داده اس
اجتماعــی مجــازی بــا ایــن ســرعت، نشــان از اقبــال ایــن خدمــت 
در بیــن اقــوام ایرانــی دارد )21(. نتایــج مطالعــه انجــام شــده نیــز 
بیانگــر هــم راســتایی بــا طبقــه ســالمت اجتماعــی در درون مایــه 

اصلــی پیامدهــای مطالعــه حاضــر اســت.
ــد  ــود دریافتن ــش خ ــال 1394 در پژوه ــتا در س ــور و آس احمدی پ
ــت گردشــگری در  ــر اهمی ــش پ ــه نق ــت ب ــه دول ــزوم توج ــه ل ک
ــث  ــه بح ــک ب ــه و کم ــاکنین منطق ــرای س ــتغال ب ــاد اش ایج
ــه  ــت ک ــور اس ــی درکش ــجام مل ــادی و انس ــی اقتص تمرکز زدای
ــدار  ــعه پای ــه توس ــدت ب ــد م ــدار و بلن ــزی پای ــا برنامه ری ــد ب بتوان
گردشــگری در ایــن منطقــه منجــر شــود )22(. نتیجــه ایــن مطالعه 
نیــز بــا طبقــه پیامدهــای مثبــت اقتصــادی در در درون مایــه اصلی 

ــه حاضــر همخــوان اســت.   پیامدهــای مطالع
عاملــی و موالیــی در ســال 1388 در پژوهشــی یافتنــد کــه عامــل 
مهــم در کاهــش حساســیت بیــن فرهنگــی، توســعه ی ارتباطــات 
مــی باشــد. بــه ایــن معنــی کــه توســعه ارتباطــات بــه عنــوان پــل 
ــت و  ــی قومی"کــه همــراه باعصبی ــق گرای ــال از فضای"مطل انتق
دشــمنی نســبت بــه دیگــری اســت، بــه فضــای »نســبیت گرایــی 
ــت و درک  ــش عصبی ــه کاه ــر ب ــه منج ــی" ک ــی و فرهنگ قوم
ــه دیگــران اســت عمــل مــی کنــد )23(. نتایــج  واقعــی نســبت ب
مطالعــه فــوق نیــز بــا طبقــه واگرایــی ملــی در درون مایــه اصلــی 

پیامدهــای مطالعــه حاضــر همســو اســت. 
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ــد  ــادرزاده در ســال 1389 از مطالعــه خــود یافتن ــور و ق احمــدی پ
کــه از مهمتریــن عواملــی کــه در صــورت غفلــت حکومــت 
ــد و  ــث تهدی ــف باع ــوام مختل ــرف اق ــد از ط ــی توان ــزی م مرک
آســیب پذیــری امنیــت ملــی کشــور مطــرح شــود، وجــود اقــوام 
هــم آئیــن در کشــورهای همســایه و رابطــه آن هــا بــا یکدیگــر، 
دخالــت عوامــل بیگانــه و موقعیــت مــرزی اقــوام اســت )24(. نتایج 
مطالعــه فــوق بــا طبقــه تهدیــد امنیــت ملــی در درون مایــه اصلــی 

پیامدهــای مطالعــه حاضــر همســو اســت.

نتیجه گیری
یافتــه هــا بیانگــر آن اســت کــه بــا کدگــذاری و تحلیــل محتــوای 
ــد  ــداد 159 ک ــران، تع ــا صاحب نظ ــاختار ب ــه س ــای نیم مصاحبه ه
ــر  ــداد 47 زی ــا تع ــع کده ــس از تجمی ــد و پ ــتخراج گردی ــاز اس ب
ــه  ــی ب ــه اصل ــب دو درون مای ــه در غال ــداد 17 طبق ــه و تع طبق
عنــوان "راهبردهــا" و "پیامدهــا"  شناســایی گردید. پیشــنهادهای 
ــور  ــه منظ ــه  ب ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــن پژوه ــردی ای کارب
ــت  ــی می بایس ــبکه های اجتماع ــی در ش ــی فرهنگ ــی قوم همدل
ارائــه شــده در  بــا بهره گیــری از نقشــه راه و راهبردهــای 
ــا  ــردد و راهبرده ــه حاضــر، سیاســت گذاری الزم اتخــاذ گ مطالع
ــبب  ــوند و س ــانده ش ــل پوش ــه عم ــی جام ــای عمل ــا راهکاره ب
ــای  ــد. محدودیت ه ــی گردن ــالمت اجتماع ــی و س ــجام مل انس

ــر در  ــش حاض ــه پژوه ــل اینک ــواردی از قبی ــامل م ــش ش پژوه
زمــان حــال صــورت گرفتــه اســت و در خصــوص تعمیــم نتایــج 
ــاط الزم در خصــوص لحــاظ کــردن  ــده، بایســتی احتی آن در آین
شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، فنــاوری 
ــر نبــودن تعــداد مشــارکت کننــدگان  مــد نظــر قــرار گیــرد. براب
آقــا و خانــم در پژوهــش و نیــز نداشــتن مشــارکت کننده از 
ــاط  ــی و بلوچــی، ســبب رعایــت احتی قومیت هــای گیلکــی، مازن

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه  هم ــج را ب ــم نتای الزم در تعمی

سپاسگزاری
ــه  ــی ب ــوراهلل رضای ــری ن ــاله دکت ــل رس ــر حاص ــه حاض مقال
ــد   ــا ک ــه ب ــت ک ــریفی اس ــعید ش ــر س ــای دکت ــی آق راهنمای
162255149 در ســایت ris.iau.ac.ir  بــه تاریــخ1398/02/17 
در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اصفهــان مصــوب گردیــد. بدیــن 
ــه  ــش صمیمان ــن پژوه ــارکت کنندگان ای ــی مش ــیله از تمام  وس

ــردد. تشــکر و قدردانــی می گ

تضاد منافع
نویســندگان تصریــح می کننــد کــه هیچ گونــه تضــاد منافعــی در 

مقالــه حاضــر وجــود نــدارد.
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